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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia a tots. Començam 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. 7594/20, presentada pel
diputat Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del
Grup parlamentari Popular, relativa a propostes de
desconfinament.

Pregunta RGE núm. 7594/20, relativa a propostes de
desconfinament, que formula el diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Fuster.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, ¿cuáles
son las propuestas de desconfinamiento que según ustedes han
presentado al Gobierno de España? Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fuster. Té la paraula la consellera de
Salut i Consum.

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

Moltes gràcies, president. Bon dia a tothom. Gràcies, Sr.
Diputat. Com vaig explicar a la meva compareixença la
setmana passada -ho tornaré a explicar-, de la mateixa manera

que és potestat del Govern d’Espanya confinar, i així ho ha fet,
les mesures de desconfinament entenem que també les
proposarà el Govern d’Espanya.

El que ha fet el Govern d’Espanya és demanar propostes a
les comunitats autònomes, i aquest és l’esborrany que
nosaltres vàrem entregar. Entenem que el desconfinament serà
llarg, amb moltes mesures de protecció i de seguretat, perquè
el que volem fer és..., el desconfinament ha de ser amb
mesures, amb seguretat, i l’objectiu ha de ser controlar el
nombre de casos, que tenguem un nombre de casos baix, que
en el cas que apareguin es puguin seguir. Estam estudiant de
quina manera seguir-los, com adaptar els serveis sanitaris,
quins professionals necessitam posar per fer tota aquesta feina
de detecció, potenciant molt epidemiologia, salut pública,
Atenció Primària, per poder fer tot aquesta seguiment.

I després el que estam treballant també és com fer el
desconfinament a diferents àmbits: a les escoles, a serveis
socials, en els transports, en el turisme, en el comerç..., és a
dir, com s’ha de fer per fer-ho de la millor manera possible.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, según
anunció usted en sede parlamentaria la semana pasada habían
entregado un documento, un primer borrador con propuestas

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202007594


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 26 / 28 d'abril de 2020 1741

de desconfinamiento el Gobierno de España. También afirmó
que Baleares había sido la primera comunidad autónoma que
había entregado el documento; literalmente dijo: “somos la
comunidad que antes ha entregado el trabajo”. Horas más
tarde, al ser preguntados por la prensa por esas propuestas,
ustedes eludieron dar ningún tipo de explicaciones. 

Lo primero de todo que quiero decirle, Sra. Consellera, es
que ustedes no han sido los primeros en presentar esas
propuestas; Cataluña ya las había presentado antes, así como
el País Vasco, Galicia, Andalucía o Castilla y León, que no tan
solo las habían presentado antes sino que también las habían
hecho públicas, no como aquí, que no sabemos en estos
momentos cuál es su plan. Por lo tanto no se ponga medallas
que no le corresponden.

Sra. Consellera, desde que estalló la pandemia ustedes han
llegado tarde, a remolque y con improvisaciones. Se han visto
desbordados y no han dado respuestas rápidas y eficaces
especialmente a los sanitarios; un ejemplo son las mascarillas
fake de su intermediario socialista. Ustedes ahora hablan de
desconfinamiento, pero no nos dicen cuál es su plan. ¿Cómo
lo harán? ¿ Tienen ustedes todos los tests necesarios para
poder hacer las pruebas y poder así ir abriendo la economía
productiva de nuestras islas? ¿Sabe que los diputados de esta
cámara tenemos el derecho a saber cuál es su plan de
desconfinamiento? ¿No cree que los ciudadanos, los
empresarios, los autónomos, los trabajadores de esta
comunidad tienen el derecho a saber cuál es su futuro a corto
plazo?

Mire, Sra. Consellera, creo desgraciadamente que ustedes
nos van a hacer un Sánchez o un Armengol, como con los
niños y los profesores: por la mañana, una cosa, y por la tarde,
otra. Sra. Consellera, pertenezco a un partido que ha
gobernado durante muchos años y sabemos lo que es la
responsabilidad de gobierno; tiene usted nuestra colaboración
en esta (...) del desconfinamiento, porque el desconfinamiento
va a ser tan importante o más como la gestión de la crisis
sanitaria que, como ya le he dicho antes, no ha sido la mejor.
Tenemos un enemigo común que es el virus y sus
consecuencias. Con transparencia y colaboración todos
saldremos ganando, que es de lo que se trata. Por lo tanto
contésteme y, sobre todo, déjense ayudar, Sra. Consellera,
déjense ayudar.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fuster. Té la paraula la consellera de
Salut.

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

Gràcies, president. Sr. Diputat, això no va de medalles,
això va d’una feina molt intensa. Li puc assegurar...

(Alguns aplaudiments)

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

... que es fa feina amb tots els sectors, i els sectors també ho
saben, així com ho saben els agents socials.

Miri, ahir horabaixa hi va haver un Consell interterritorial
a les 16,30; avui n’hi ha un altre. L’any 2016 no en record, no
en record; com vostè deia governava el seu partit. Fem del
diàleg, del consens, de la participació, una eina imprescindible
per sortir d’aquesta situació. 

I té raó, Sr. Diputat, jo i tots els ciutadans esperam
propostes del Partit Popular, que no arriben; arriben crítiques,
arriben acusacions. Sr. Diputat, quines propostes, quines
propostes posen damunt la taula? Ja m’agradaria, perquè les
mans estan ben esteses i les orelles ben obertes per escoltar
absolutament totes les propostes. La gran diferència és, Sr.
Diputat, i supòs que això és el que l’estranya, que quan vostès
governaven amb una crisi econòmica varen fer fora 1.400
persones; nosaltres, quan hi ha una crisi sanitària, hem
contractat aquest mes 660 persones. Reforçarem els serveis
públics per iniciar aquesta etapa de desconfinament.

Gràcies, Sr. Diputat.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Tothom tendrà el seu moment per parlar, i és important
també escoltar.

I.2) Pregunta RGE núm. 7593/20, presentada per la
diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del G rup
Parlamentari Popular, relativa a mesures de reforç en els
centres educatius de les Illes Balears. 

Segona pregunta, RGE núm. 7593/20, relativa a mesures
de reforç en els centres educatius de les Illes Balears, 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. Avui fa un mes
i mig que les escoles estan tancades i els nins romanen a ca
seva. Gràcies a la feina dels professors poden consolidar les
matèries dels dos trimestres anteriors, però evidentment el
seu aprenentatge es veurà afectat, perquè ni hi ha directrius
vàlides del ministeri ni del seu govern de com s’ha de
gestionar aquest trimestre ni de com s’han de condensar el
currículum pendent. Els representants dels inspectors
d’Educació afirmen que haurien de seguir avançant continguts
i no limitar-se a repetir allò dels mesos anteriors, que els nins
es desmotiven.
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Però vostè, Sr. March, pareix que també fa un mes i mig
que està tancat dins ca seva. No l’hem sentit ni tranquil·litzar
els mestres, ni els nins, ni els pares; no hem vist més que
instruccions ambigües de la ministra i no sabem si ha donat
per acabat aquest curs o si té qualque pla de reforç.

Què pensa fer, Sr. March, ara que de bon de veres
necessitam un pla? 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. Em sembla que té un nivell de desconeixement
absolut del que ha fet la Conselleria d’Educació. No tenc
temps en aquest moment, després ja tendré la compareixença
per explicar totes les coses que hem fet, però nosaltres hem
estat des del primer dia donant resposta a les necessitats de
l’educació.

Vostè parla dels inspectors, escolti, els inspectors és una
associació. Hi ha altres associacions d’inspectors, l’ADIDE,
que realment dóna suport al que realment s’ha fet des del
Ministeri d’Educació.

Per tant, siguem una mica seriosos i vegem el que hem de
fer. Nosaltres hem fet unes instruccions concretes i vostè les
sap, les instruccions, des d’infantil fins a règim especial. Per
tant, tenim clar el que podem fer durant aquests mesos en què
realment ens hem trobat una situació extraordinària, una
situació no planificada. Per tant, nosaltres treballam en
distintes direccions.

I en el tema del reforçament, evidentment que tenim clar
que hi ha d’haver un replantejament de cara al curs vinent, del
que són els currículums. És evident que estam treballant en
aquest moment per un possible..., si les condicions sanitàries
ho possibiliten, de fer un pla de reforç educatiu. I evidentment
estam treballant també de cara al curs vinent no només a
replantejar els continguts i els currículums, sinó també de fer
un pla de reforçament educatiu que vagi en la idea, per una
part, d’intentar compensar les desigualtats que s’han posat de
manifest per intentar per fer una política educativa -i això és
important- que tengui dos eixos: la qualitat i l’equitat. I aquest
serà el nostre full de ruta que duim a terme des que realment
hem començat a gestionar una crisi en què hem estat presents
tots els dies -tots els dies- amb instruccions, amb reunions
amb directors, amb reunions amb famílies, amb reunions amb
concertada, etc., perquè nosaltres som allà. Nosaltres hi som.
Nosaltres estam donant resposta i si no esperi un poc, després
a la compareixença i li explicaré fil per randa totes les coses
que hem fet.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Sr. March, sàpiga que les seves
respostes són tan ambigües com les seves instruccions i si té
una compareixença és perquè aquest grup Popular la hi ha
demanat perquè vostè surti del seu despatx per una vegada
després d’un mes i mig de confinament.

Miri, si es pot regular la sortida dels nins al carrer, per què
no ha regulat vostè els suspensos com ha regulat els aprovats
o ha regulat el trimestre que queda de forma més concreta?

Hi ha comunitats com Andalusia, País Basc o Galícia que
han presentat un full de ruta al Govern, hi ha altres països que
tenen una desescalada gradual a les escoles. Vostè ha presentat
algun pla? Ha fet alguna cosa durant aquest temps? Cinc anys
parlant de plans d’infraestructures i ara que necessitam un pla
de bon de veres no presenta res?

Miri, som a finals d’abril i l’únic que ha dit clarament és
que el curs que ve començarà dia 10 de setembre, i el maig?,
i el juny?, i el juliol?, i l’agost? Què han de fer els professors,
els pares o els nins?, perquè no ho saben...

Ara surt al diari que vostè  està entregant chromebooks,
ara?, un mes i mig després que els nins estiguin a casa seva
fent feina amb els professors amb recursos propis? Ara? Ha
mirat si pot avançar matèria? Ha mirat si pot fer activitats a
l’estiu? Ha mirat qui ho pagarà això? Vostè, la ministra o els
pares?

Miri, des del Grup Popular li demanam decisions
concretes per a aquest curs. Els pares ho demanen. Els
professors es mereixen alguna cosa més que les seves
respostes ambigües, les seves amagades darrere la ministra i
80.000 mascaretes fake dels seus amics socialistes, si no ara
que surten els nins a passejar hauran de ser ells els que enviïn
a passejar el seu govern.

 Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Riera, miri, escolti, jo
no entraré en aquest debat que vostè ha plantejat, no hi entraré. 

Jo li he demanat des de l’altre dia en què va fer la primera
pregunta un nivell de col·laboració. Jo estic disposat a reunir-
me amb vostè i amb tots els grups parlamentaris per parlar de
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moltes coses, perquè no hi ha ningú que tengui la recepta,
ningú no té la recepta per acabar amb aquesta situació, Sra.
Riera, si és una situació extraordinària.

Jo ara li explicaré a la compareixença totes les coses que
hem fet. Nosaltres hi hem estat presents. 

I li vull dir una cosa: els  seus companys de Galícia, de
Múrcia, de Madrid i d’Andalusia, jo li explicaré realment el
que han fet i nosaltres des del primer...

LA SRA. RIERA I MARTOS:

I què ha fet vostè?

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

Sra. Riera..., -Sr. President, per favor-,...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Martí, continuï.

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

... deixi parlar perquè jo estic en silenci quan vostè parla. Una
mica de respecte parlamentari, n’hauria d’aprendre ja que
vostè dur tants d’anys dins el Parlament...

(Alguns aplaudiments)

Per tant, ja li explicaré exactament el que significa fer una
política educativa de qualitat i equitat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

Jo el que els demanaria és que... som aquí físicament poca
gent i ens podríem entendre una mica, que cadascun parli quan
li correspon i quan no parli, que escolti.

I.3) Pregunta RGE núm. 7596/20, presentada pel
diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester, del G rup
Parlamentari Popular, relativa a reducció del pes que
representa el sector turístic en relació amb el PIB. 

Tercera pregunta, RGE núm. 7596/20, relativa a reducció
del pes que representa el sector turístic en relació amb el PIB,
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 i diputats; bon dia,
Sr. Yllanes, les Illes Balears devem molt, moltíssim al turisme
i als  turistes, fins i tot els altres sectors com el comerç, la

restauració o també la construcció deuen molt, moltíssim al
turisme.

El turisme a les Illes Balears directament o indirectament
genera riquesa i llocs de feina i, per tant, crec que qualsevol
declaració , encara que sigui subtil, encaminada a restar
importància al turisme i sobretot ara que està en hores baixes
i passa moments difícils són totalment desagraïdes.

En primer lloc, vicepresident, li volia donar la benvinguda
perquè l’havia notat a faltar durant aquesta crisi del
coronavirus i, en segon lloc, li volia demanar, conseller, a
veure si és veritat que vostè vol que es redueixi la importància
del pes del turisme a les Illes Balears o senzillament es tracta
de l’enèsim episodi de la rivalitat que manté amb el seu
company el conseller de Turisme.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes 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):

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom; bon dia,
Sr. Sagreras, el sector turístic és molt important a les nostres
illes i és cert que ha sofert un greu cop amb aquesta crisi. 

És evident que s’haurà d’impulsar, però també s’ha de fer
amb altres sectors estratègics que permetin diversificar
l’economia de les Illes.

El que consideram és el mateix que considera el Consell
Europeu en el seu darrer informe i que està en perfecta
sintonia amb les recomanacions que també fan altres
institucions econòmiques mundials i experts econòmics
d’aquestes illes, que la situació econòmica a dia d’avui és molt
complexa i que només se’n podrà sortir amb un impuls valent
del sector públic a les noves tecnologies, a la innovació i a la
transició energètica. Només així podrem diversificar
l’economia, crear sinèrgies entre el sector públic i el privat i
garantir una producció segura i resilient davant les adversitats.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, Sr. Yllanes. Totes aquestes filosofades estan molt
bé, però vostè que ja és un polític amb experiència hauria de
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saber que les guerres es preparen en temps de pau, i en temps
de bonança precisament vostè i la presidenta Armengol no han
fet res més que tirar la indústria i la diversificació a baix.

Quant a insularitat, fa cinc anys que l’esquerra governa i no
tenen REB per disminuir els costos d’insularitat per afavorir
la nostra indústria.

Quant al sector d’innovació, de digitalització ,
d’intel·ligència artificial teníem un paradís impulsat pel PP
que és el Parc Bit i que ara està en risc per la LUIB que va
aprovar la presidenta Armengol i que ha provocat que fons
voltor que res no tenen a veure amb el sector estiguin posant
en perill el Parc Bit. 

La planta d’hidrogen, un pasito pa’lante, un pasito
pa’tras, com diu la cançó. A la compareixença vostè diu que
té molts de dubtes i després el dia abans de comparèixer al
Parlament firma declaracions d’intencions. 

Quant a energia i plaques solars, vicepresident, aturades
pràcticament totes al Consell o a la Comissió Balear de Medi
Ambient.

I quant a les xifres de la indústria, sota el seu mandat,
vicepresident, a l’any 2019 la producció industrial va caure a
les Illes un 6,4%, els preus industrials un 9,3%, per desgràcia
vàrem tenir el pitjor descens de tot l’Estat en facturació de la
indústria, hem estat la quarta comunitat d’Espanya que menys
exporta en el sector industrial. Fins i tot quant a les indústries
i petites indústries de les Illes Balears fins a tres mesos
després del primer cas de coronavirus a les Illes Balears vostè
no es desperta... ahir amb la idea que podríem comprar el
material sanitari als petits industrials...

(Se sent el timbre de tall de micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes 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):

Miri, Sr. Sagreras, el pes del PIB dels sectors productius
en economia de mercat és fluctuant i després d’aquesta crisi
com després de qualsevol crisi variarà i segur que pujarà el pes
d’aquests sectors que ja li he comentat abans, que donaran una
empenta a la diversificació del model productiu tant
necessària per a la millora del benestar de la ciutadania de les
nostres illes i per a la creació de llocs de feina tan important
en un moment com aquest.

Estic segur que vostès, com a principal partit  de
l’oposició, apostaran també per cicles curts de producció, per
la digitalització empresarial, per l’impuls de les energies
renovables i per la innovació i la producció perquè aquestes
illes tenguin un futur de prosperitat.

A la nostra conselleria, Sr. Sagreras, estam encantats que
les principals institucions econòmiques mundials i els experts
locals se sumin a la necessària diversificació, que hem vingut
reclamant des de la inici de la legislatura, i no treballem
contra ningú, sinó a favor de la modernització dels sectors
productius i a favor de la gent. 

Per això, hem creat meses de coordinació per al comerç
i la indústria i hem garantit els subministraments necessaris
per continuar l’activitat productiva essencial. Hem posat a
disposició més d’1 milió d’euros a inversions, per a inversions
a la petita i la mitjana empresa, indústria, i estam treballant en
diferents ajudes i actuacions que tenguin efecte  per
multiplicar la productivitat i que permetin reactivar l’activitat
de forma permanent. 

Aquest govern no deixarà ningú enrere i això passa per
enfortir els sectors productius i  per garantir un nivell de
producció i consum que doni respostes a les necessitats de la
ciutadania de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident.

I.4) Pregunta RGE núm. 7595/20, presentada per la
diputada Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a persones amb risc
d’exclusió social a les Illes Balears.

Quarta pregunta, RGE núm. 7595/20, relativa a persones
amb risc d’exclusió social a les Illes Balears, que formula la
diputada Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Bon dia. Quines són les previsions del Govern quant a
l’increment de les persones amb risc d’exclusió social a les
Illes Balears?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. 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. Gracias, Sr. Presidente. El Govern, como conoce,
ha hecho las distintas previsiones macroeconómicas para los
próximos meses donde sitúa un nivel de caída del PIB
importante, supera el 30%, y también una caída de desempleo
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importante. Y eso, por supuesto, tendrá repercusiones en
todas las personas que lo puedan padecer.

Por eso se están articulando ya las distintas medidas de
protección económica, las medidas de protección y
prevención al respecto. Por eso el Gobierno del Estado ha
mejorado las prestaciones por desempleo, subsidios por
desempleos, y este gobierno ha, desde luego, apostado por la
política de rentas ampliando la renta social garantizada,
ampliando nuestra de red de cobertura, llegando a más de
3.846 familias, llegando a más de 8.000 personas que se han
beneficiado, poniendo también en marcha becas comedor
nuevamente a través de la Conselleria de Educación y de
Servicios Sociales con más de 1,7 millones de personas, de
euros perdón y, por tanto, haciendo toda la red necesaria para
que nadie se quede atrás.

Es lo que va a hacer este gobierno, es desde lo que están
trabajando el primer día todas las consellerias en la misma
dirección y es lo que esperamos hacer. Ahora, desde luego,
nos gustaría también contar con el apoyo del Partido Popular
para la defensa de determinadas rendas que son desde hace
cuatro años una realidad en nuestras islas y que ahora permiten
que tengamos instrumentos eficaces para la gente que está en
momentos de dificultad y gran desigualdad. ¿Qué hubiese
pasado si no hubiesen estado en marcha?

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Segons l’informe FOESSA, presentat el mes d’octubre de
l’any passat, de l’any 2019, unes 243.000 persones es troben
en risc d’exclusió social a les Balears; la qual cosa representa,
Sr. Conseller, el 21,5% de la població total. Aquestes xifres
ens col·loquen com la tercera comunitat autònoma amb més
persones en risc d’exclusió social, just per darrere de
Canàries i Extremadura. 

Els factors claus de la desigualtat són, el primer, el preu de
l’habitatge, tant de compra com de lloguer, que en els darrers
quatre anys no ha fet més que pujar, i els  lloguers varen
augmentar un 50%. El segon factor clau és la precarietat i
sobretot la temporalitat laboral, que en uns anys de gran
creixement econòmic no ha fet més que augmentar.

Per tant, per tot l’esmentat podem afirmar que a Balears hi
ha més de 200.000 persones que viuen a la societat que es diu
integrada, però estan al límit amb la inseguretat i la incertesa
constants i sense un matalàs de seguretat que els permeti
reaccionar davant qualsevol crisi. Aquests són els primers que
seran afectats amb la crisi de la COVID-19.

Totes les mesures que vostè ha assenyalat, a les quals, per
cert, el Partit Popular fins ara ha donat suport, li hem de dir
que són del tot insuficients i, sí, Sr. Conseller, deixaran

moltes persones enrere: els aturats; els treballadors que han
patit un ERTO, que, per cert, si no tenen un matalàs no sé com
aguantaran fins a mitjans de maig; les treballadores de la llar;
els autònoms; els treballadors de l’economia submergida; les
famílies monoparentals... ells són les més vulnerables. Totes
les ONG, totes: Banc d’Aliments, Càritas, Creu Roja,
Mallorca sense Fam, Tardor, Zaqueo, SOS Mamás, AVASO,
Montisión i moltes d’altres han vist triplicades les demandes
d’una borsa de menjar.

El dit, les seves mesures, Sr. Conseller, són de tot
insuficients. 

El Partit Popular des del primer moment va demostrar que
era l’oposició responsable, va presentar un paquet de mesures.
Ja fan tard per fer una renda mínima d’inserció, una renda
mínima COVID-19 d’emergència de 600 euros durant sis
mesos, perquè la RESOGA de dos mesos no basta per a res,
Sr. Conseller. 

I quant a habitatge, Sr. Conseller, necessitam que vostè
posi damunt la taula, que el seu govern posi damunt la taula 25
milions d’euros per ajudar a pagar un lloguer o les
amortitzacions dels crèdits a totes aquelles famílies que han
vist minvats els seus ingressos un 30%.

La Sra. Consellera deia abans que havíem de fer propostes,
doncs bé, des del primer moment el Partit Popular les ha fet,
i vostès són els únics que no han fet els seus deures. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gracias, Sr. Presidente. A mí no me gustaría hoy, creo que
no es constructivo, este tipo de debates donde ustedes dicen
unas cosas que además no se ajustan a la realidad, es que no se
ajustan a la realidad, es que construir no es el discurso que
están teniendo, ese no es el discurso que se espera de
nosotros. 

Sí, el informe FOESSA efectivamente, y por eso hicimos
una ley de vivienda. Si hay un problema en vivienda, había que
cortar la especulación, había que hacer medidas para proteger
precisamente a los inquilinos, precisamente a las familias que
no tienen un acceso a la vivienda y que ustedes votaron en
contra de esa ley de vivienda. Ustedes nunca han querido
proteger a los inquilinos. Ustedes siempre han protegido a los
que tienen las casas, pero no a los que quieren vivir en ellas. 

Habla de lo laboral. Es que hasta hace un año los contratos
temporales eran combatidos por esta comunidad autónoma
contra una ley que era de su partido. La temporalidad viene de
su reforma. ¿Cómo me dice a mí eso cuando nosotros hemos
puesto en marcha medidas para luchar contra la temporalidad? 
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También hay otro factor más que tampoco quiere decir,
son los salarios. También vienen dependiendo de la reforma
laboral suya y también hicimos grandes acuerdos para
mejorarlos.

Y en lo social, tenemos una renta social garantizada. Esta
comunidad autónoma tiene instrumentos que el Estado nunca
puso en marcha. Ustedes dicen que hay que hacer cosas que
estamos haciendo, pero que en la anterior crisis ustedes nunca
hicieron, nunca hicieron, jamás lo hicieron. Ahora deberían
desde luego apoyar al Gobierno y decir todo...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

 I.5) Pregunta RGE núm. 7592/20, presentada per la
diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a pactes autonòmics
de la reconstrucció de Balears. 

Cinquena pregunta, RGE núm. 7592, relativa a pactes
autonòmics de la reconstrucció de Balears, que formula la
diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Sra. Consellera, el pasado 14 de abril
desde Ciudadanos le propusimos a la presidenta unos pactos
autonómicos por la reconstrucción de Baleares para empezar
a trabajar inmediatamente en dar una respuesta urgente, ágil y
útil ante la crisis. Le pedíamos que pusiera en marcha mesas
de trabajo sectoriales con expertos, con grupos políticos y
agentes sociales y económicos para dar una respuesta común
en materia sanitaria, económica y social que permita reactivar
la economía de nuestras islas.

El pacto de reactivación económica y social que nos
ofreció  ayer la presidenta queda muy lejos de nuestra
propuesta, pero a nosotros nos da igual el formato, no estamos
aquí para ponernos ninguna medalla.

Sra. Costa, ¿estaría a favor el Govern de trabajar por un
verdadero pacto de reconstrucción con todos los partidos
políticos y expertos de los diferentes sectores estratégicos de
nuestras islas?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Té la paraula la consellera de
Presidència, Cultura i Igualtat. 

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

Gràcies, Sra. Guasp. Efectivament, com vostè sap molt bé,
el Govern sí està per aquest pacte autonòmic de
reconstrucció. Vostè, com molt bé deia, va fer arribar una
carta en aquest sentit a la presidenta del Govern, que se li va
contestar també per escrit quatre dies després, però ahir
mateix en conversa de la presidenta amb tots  els portaveus
dels grups parlamentaris ja va posar de manifest, una vegada
més, aquesta voluntat, per una banda, de tirar endavant aquest
pacte autonòmic de reconstrucció i, per l’altra, tenir en
compte, a més, ja  tota la feina que s’ha anat fent
coordinadament amb els agents socials i econòmics a través
de la mesa de diàleg social, que s’ha reunit pràcticament cada
setmana o cada deu dies, així com els acords i les reunions
que es tenen setmanalment amb les principals institucions
d’aquestes illes, amb els consells insulars i els ajuntaments de
totes les Illes Balears a través de la FELIB. 

Sra. Guasp, per tant, el tarannà i la voluntat del Govern és
arribar a aquest pacte de reconstrucció per les Illes Balears.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Mire consellera, cada día más que pasa de confinamiento,
es un desastre mayor para nuestra economía. Pero no
podemos reanudar la actividad sin garantizar la protección de
los ciudadanos. Hoy han admitido que no tienen un plan
calendarizado para ir rebajando ese confinamiento y reanudar
la actividad, como sí han presentado otras comunidades. Es
prioritario también saber con qué fondos contamos, debemos
trabajar ya en modificar los presupuestos para 2020.
Queremos llegar a acuerdos con ustedes y trabajar juntos.

Mire, Sra. Costa, se  puede y se debe hacer mejor.
Abandonen la falta de planificación y busquen, busquemos
entre todos una respuesta consensuada y eviten así cometer
más errores, fruto de la improvisación. Pongan a trabajar a los
mejores, pongan en marcha unos ambiciosos pactos de la
reconstrucción para Baleares, que supongan de verdad trabajar
junto a expertos de los diferentes ámbitos sectoriales.
Consellera, ya le he trasladado que a Ciudadanos el formato
nos da igual, sino que queremos buscar soluciones que
reclaman los trabajadores, las familias, los empresarios, los
autónomos y los comerciantes de estas islas. Se espera de
nosotros que estemos a la altura de las circunstancias y que
nos arremanguemos. Trabajemos juntos por un gran pacto para
reconstruir nuestra economía, reforzar nuestra sanidad y no
dejar a nadie atrás.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Té la paraula la consellera de
Presidència.
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LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA
I IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Guasp. He de dir que
pràcticament coincidesc amb les propostes que vostè ens feia
en relació que hem de fer aquest gran pacte  autonòmic de
reconstrucció, on hem de tenir els millors treballant en
aquests grups de feina, com així ha començat a fer el Govern
de les Illes Balears, quan se’ns diu que segur que les coses es
poden fer millor, no en tengui cap dubte, som els primers que
deim que totes les mans són així i tot insuficients, per posar
a treballar els millors i que som aquí per millorar les coses i
estam segurs que millorarem les coses quan més participació
i més consens tenguem en la presa de decisions. 

I així ho hem fet des del principi, no només amb la mesa de
diàleg social que li deia abans, amb la participació de consells
insulars i ajuntaments, sinó també amb les reunions que
manteníem periòdicament tant la presidenta com jo mateixa,
amb els grups polítics aquí representants, perquè així també
vostès ho van demanar, varen ser les primeres setmanes de
l’estat d’alarma, no hi havia activitat parlamentària en aquest
parlament.

No tengui cap dubte i no confonguin i això ho dic en
general, no pel grup que m’interpel·la en aquest cas, que no
s’ha de confondre la prudència del Govern de les Illes Balears
amb no tenir un pla, aquest hi és, però es podrà desenvolupar
i fer públic una vegada que avui mateix el Consell de Ministres
digui quin és el pla, que és competència del Govern central. Jo
el que demanaria és que siguem una comunitat pilot per un
pacte polític, social i econòmic i que deixem Balears lliure de
crits.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.6) Pregunta RGE núm. 7588/20, presentada per la
diputada Silvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a serveis 061 a Formentera.

Sisena pregunta, RGE núm. 7588/20, relativa a serveis 061
a Formentera, que formula la diputada Silvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Molt bon dia Sr. President, diputades i diputats, membres
del Govern. Bé, en aquest cas crec que formularé directament
la pregunta que hem registrat, perquè la consellera ens
expliqui si és cert o no que el Govern i en concret la
Conselleria de Salut han renunciat a posar en marxa el servei
del 061 a l’illa de Formentera, que havia de començar el mes
que ve. Vull recordar que és un servei que l’illa de Formentera
no té, és l’única illa que no compta amb aquest servei

presencial i que, per tant, és una de les qüestions que vàrem
aprovar amb l’esmena que va presentar el meu grup als
pressuposts autonòmics de 2020 i que. per tant, era un
compromís del Govern per executar. 

Per tant, a partir d’aquí m’agradaria saber què pensa fer
amb aquesta inversió que la conselleria s’ha compromès.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Gràcies, Sra. Tur, per la seva pregunta.
Sé que dia 18 de febrer em vaig comprometre a posar aquest
servei durant els mesos d’estiu a l’illa de Formentera, crec que
també vàrem comentar que en aquests moments s’està donant
el servei, tenim un vehicle que es medicalitza en funció de la
urgència, sigui suport vital avançat o sigui suport vital bàsic,
aquesta és la forma de funcionar que hem tengut fins ara.
També reforçam durant els mesos d’estiu amb un suport vital
bàsic l’illa de Formentera.

A la resposta que li vaig donar, la conclusió era que el
servei d’emergències a l’illa de Formentera està garantit amb
els mitjans que hi ha en aquests moments per a la població de
Formentera, però que els mesos d’estiu, efectivament, a causa
del volum de turistes i la població s’incrementa de manera
molt significativa, el nombre de sortides que ha de fer el
suport vital avançat també i, per tant, per mor d’això pensàvem
que era el moment de posar un suport vital avançat a l’illa de
Formentera i que se’n fes càrrec el 061.

Com comprendrà, la pandèmia ens afecta a tots i afecta
també les decisions que s’han de prendre per tornar avaluar els
recursos. Jo vull fer de la mà del Consell de Formentera, com
no pot ser d’una altra manera, com s’han pres totes les
decisions durant aquesta crisi i aprofit per agrair al Consell de
Formentera la feina que ha fet perquè crec que gràcies també
a la seva feina, s’ha fet una bona contenció a l’illa de
Formentera i, en aquest sentit, ja dic, estam a disposició per
avaluar i per tractar les noves necessitats.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, gràcies, president; gràcies, consellera. Miri, em sent
profundament decebuda per la seva resposta, crec que
francament no és una resposta a l’alçada del càrrec que vostè
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ocupa i tampoc no és una resposta a l’alçada de la importància
que té aquest servei per a la nostra illa. 

En primer lloc, perquè vostè no aclareix si hi haurà o no hi
haurà un servei 061 a Formentera a partir del mes de maig, per
tant, no està responent a la meva pregunta, també és cert que
hi ha hagut un moment que he perdut la connexió per complet,
però entenc que no ha respost a la pregunta que li he formulat.

En segon lloc, sap encara més greu, Sra. Consellera,
perquè jo he formulat aquesta pregunta perquè m’ha arribat
aquesta informació de la intenció de la Conselleria de Salut de
renunciar a aquest servei, que està compromès i aprovat en els
pressuposts, m’ha arribat a través de personal del mateix ib-
salut, en cap cas no m’ha arribat a través dels càrrecs polítics
del Consell Insular de Formentera, els quals no tenen cap
comunicació oficial d’aquest fet, a menys que vostè els ho
hagi comunicat ahir, abans d’ahir o avui mateix. 

Per tant, em pareix greu que vostè digui públicament que
aquestes decisions es prenen de la mà del Consell de
Formentera, quan crec que vostès ja la tenien presa molt abans
i en el Consell de Formentera ningú no en sap res. I això és
greu, Sra. Consellera, i si no és així, m’ho haurà de desmentir
i m’ho haurà de demostrar, perquè ja li dic, no consta en el
Consell de Formentera que hagi estat informat a l’hora de
prendre aquesta decisió.

I també li vull fer una altra reflexió, crec que també és greu
que el Govern de les Illes Balears es plantegi aquest servei,
que és tan important per a la nostra illa, només des de la
dimensió i la perspectiva de la demanda turística, perquè miri,
és cert que aquest estiu evidentment serà atípic i serà
absolutament extraordinari pel que fa a demanda turística i
assistència turística a les nostres illes, a totes elles...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. El seu temps s’ha exhaurit...

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera.

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

Gràcies, president. Sra. Diputada, no s’ha pres cap decisió
distinta de la que s’havia pres fins ara, ni s’ha comunicat res
diferent ni als professionals ni al Consell de Formentera, no
s’ha comunicat res distint, no s’ha comunicat que no es posi
l’ambulància a l’illa de Formentera. El que és clar és que hem
de posar els recursos en funció de les necessitats que hi ha i,
tant de bo, tant de bo l’haguem de posar, estaria encantada de

posar aquesta ambulància a l’illa de Formentera, voldria dir
que hi ha turisme suficient per poder augmentar els recursos. 

Malauradament la situació de la pandèmia ens obliga a
tornar considerar absolutament totes les decisions, s’han
canviat l’organització, la forma de funcionament dels serveis
sanitaris, s’estan prenent moltíssimes decisions diferents,
però sobre aquest tema no hi ha cap decisió ni a favor ni en
contra. És a dir, s’avaluarà en funció de les necessitats que hi
hagi a l’illa. I, ja li dic, m’encantaria que haguem de posar
aquesta ambulància a l’illa de Formentera, voldria dir que hi ha
turistes, que el turisme va bé i que és una bona temporada per
a l’illa.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.7) Pregunta RGE núm. 7589/20, presentada pel
diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a previsió del
Govern de les Illes Balears d’impulsar una línia d’ajudes
a fons perdut per a autònoms. 

Setena pregunta, RGE núm. 7589/20, relativa a previsió del
Govern de les Illes Balears d’impulsar una línia d’ajudes a fons
perdut per a autònoms, 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. Com és
sabut i conegut a les Illes Balears hi ha uns 90.000 autònoms,
i aquest col·lectiu ha estat tradicionalment un col·lectiu molt
oblidat per tots els poders públics. La crisis de la COVID
colpeja fortament aquest col·lectiu, i resulta que un grup
d’aquest col·lectiu, que són els autònoms de temporada, està
absolutament desprotegit. Totes les mesures preses no afecten
i no donen una cobertura mínima a aquests autònoms de
temporada que quan es va declarar l’estat d’alarma encara no
s’havien donat d’alta, com era clàssic a una economia
estacional com les Illes Balears.

Però és que hi ha moltes autonomies que han donat un ajut
directament a fons perdut a aquests autònoms per intentar
calmar, per intentar superar, per intentar... ajudar en aquesta
situació  de crisi que estam travessant. A les Illes Balears
aquesta línia d’ajuts a fons perdut no s’ha aprovat, i per tant
reclamam al Govern si pensa posar en marxa aquesta línia
d’ajuts, amb criteris diferents tenint el compte les rendes, la
situació d’aquests autònoms, de les seves empreses, etc., etc.,
però si donarem uns ajuts a fons perdut, perquè s’està produint
una cosa que a la llarga pot ser molt nefasta per a la nostra
economia, que és un excés d’endeutament, perquè ara el que
feim és ajornar pagaments, però evidentment aquests
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pagaments s’hauran de produir. Si no donam un ajut a fons
perdut l’únic que feim és incrementar aquest endeutament i al
final moltes empreses no ho podran dur.

Per tant des del nostre grup, des d’El Pi, reclamam que el
Govern posi en marxa aquests ajuts a fons perdut per als
autònoms.

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):

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Melià,
per la seva pregunta. Avui totes les preguntes que tenc són de
reactivació econòmica i de suport econòmic a la ciutadania,
per tant vol dir que efectivament anam contenint la pandèmia,
que és la primera bona notícia per a aquesta comunitat
autònoma, tot i que no ens hem de relaxar perquè el primer és
la salut de les persones, i encara seguim en aquesta fase
complicada.

Coincidesc amb vostè, Sr. Melià, que efectivament els
autònoms són un col·lectiu fonamental a la nostra comunitat
autònoma, que des del punt de vista econòmic sempre tenen
més febleses i efectivament, coincidesc també amb vostè, que
solen ser els que més pateixen en situacions extraordinaris, i
en aquest cas de la crisi de la COVID-19, que està esdevenint
en una crisi social i econòmica, sense dubte també necessiten
més protecció.

Jo li vull contar primer com hem pres les mesures
econòmiques des del Govern de les Illes Balears, i és des del
diàleg i l’acord; per tant la nostra forma de fer feina durant
tota aquesta crisi, i seguirà essent així al llarg de tota la
legislatura, és de treballar conjuntament amb la Mesa de
Diàleg Social i anar prenent aquelles mesures d’acord amb els
agents socials i econòmics de les nostres illes, també
plantejades a nivell de consells insulars i ajuntaments, i també
ho volem fer amb les forces polítiques. Per això el pacte
autonòmic de reactivació  econòmica de les Illes Balears, i
aquí és on hem de posar tots totes aquelles mesures que siguin
necessàries, i òbviament en aquest moment hem anat
complementant amb l’Estat aquelles mesures de protecció
immediata en un moment de duresa extraordinària com és el
que estam vivint a tot Espanya.

Pel que fa referència als autònoms, òbviament la nostra...,
i  per començar per allò primer que vostè em deia, els
autònoms de temporada, hem demanat a l’Estat que els
protegeixi de forma millor. Ara, el que sí que ja està fet per
part del Govern d’Espanya és que han pogut rebre una
prestació extraordinària equivalent al 70% de la seva base
reguladora els autònoms de tot Espanya; a les Illes Balears
això afecta a 19.617 autònoms de les Illes Balears; també els
que els ha caigut la facturació un 75% han pogut fer l’ERTO,
com vostè coneix perfectament, igual que se’ls ha fet la
moratòria d’hipoteques en els  seus locals i a les seves

oficines. L’Estat també ha posat el préstec d’ICO per ajudar a
la liquiditat de les empreses, i com a Govern de les Illes
Balears és veritat, el que se’ns ha demanat és liquidesa a les
empreses de forma immediata, i ja hem posat 100 milions
d’euros a l’ISBA per intentar fer front a la liquidesa sobretot
de petites i mitjanes empreses, autònoms i microempreses de
la nostra comunitat autònoma.

Vostè em diu que això no és suficient, i jo li dic que no, no
és suficient. Hem de seguir prenent moltíssimes mesures i les
hem de fer de forma conjunta.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies. Sra. Presidenta, no m’ha contestat. Jo no
li deman el que ha fet, li he demanat si pensa impulsar unes
ajudes a fons perdut per a autònoms, i vostè no m’ha contestat.
Liquidesa, aquesta seria una manera, que hi hagués més
liquidesa, i que no hi hagués més endeutament, perquè els
mecanismes d’ISBA estan molt bé, però vostè sap que hi ha
moltes queixes sobre la manca d’agilitat i que les ajudes no
arriben. 

El marge del 75% que l’Estat ha posat de caiguda
d’ingressos tampoc no ha funcionat, perquè el mes de març
molts d’autònoms havien fet feina 15 dies, perquè el 14 de
març es va declarar l’estat d’alarma; per tant el mes de març
molts d’autònoms no s’han pogut acollir a aquesta mesura. Li
reclamen, a l’Estat en aquest cas, que canviï aquest paràmetre
del 75% al 40%, com vostè sap. 

Però nosaltres li volem insistir: necessitam solucions
immediates per als autònoms de temporada i crear un fons...
que ajudi els autònoms de manera clara i sense endeutament.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Melià. Sra. Presidenta, ha
consumit el seu temps.

I.8) Pregunta RGE núm. 7590/20, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a reactivació del sector
turístic. 

Vuitena pregunta, RGE núm. 7590/20, relativa a
reactivació del sector turístic, que formula el diputat Sr. Jorge
Campos Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares.
Té la paraula el Sr. Campos.
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EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Armengol, ¿cómo pretende
reactivar el sector turístico?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Campos, per la seva
pregunta. La forma de reactivar l’economia de les nostres
illes, tant el sector turístic al qual vostè fa referència, però jo
li diria que gairebé tota l’activitat econòmica de les Illes
Balears, la base forta és la seguretat sanitària, que és en el que
estam treballant tots i totes des del principi. Òbviament primer
necessitam ser segurs sanitàriament per poder emprendre
aquesta reactivació econòmica amb garanties que les coses
funcionin.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias. Permítame, me habla de seguridad sanitaria y,
claro, yo no entiendo cómo se puede hablar de seguridad
sanitaria si no estamos contemplando la realización de tests
masivos, no sabemos el número real de contagios, y encima
hoy nos enteramos que las mascarillas compradas, esas
80.000, son falsas. Entonces es preocupante, porque nosotros
entendemos que para poder reactivar el turismo antes hay que
ponerse manos a la obra con la seguridad sanitaria.

Además, hablando del sector turismo usted reclamó al
presidente del Gobierno, Sr. Pedro Sánchez, un plan
específico para que el sector turístico balear pudiera
sobrevivir a la pandemia. De eso hace casi un mes y seguimos
esperando. Yo lo que veo es que una cosa es lo que anuncian
y otra cosa es lo que llevan realmente a la práctica. 

Nosotros le presentamos ya hace dos semanas un paquete
de medidas para reactivar la economía y el sector turístico. El
pasado jueves se debatieron en esta misma sala nuestras
propuestas dirigidas a su gobierno y al de España, propuestas
que además nos habían trasladado los agentes sociales y
económicos, esos a los que usted suele hacer referencia.
Propusimos ayudas reales para los autónomos, para la
restauración y para las PIME. Concretamente para el sector
turístico nosotros preveíamos, o incluso fuimos insistentes,
bajar el tipo de IVA del 10 al 4%, eliminar tasas aéreas,
eliminar el impuesto de turismo sostenible o promocionar el
turismo de cruceros, pero, claro, estas medidas conllevan la
reducción drástica de la estructura política y eliminar el gasto

superfluo. Por esto yo creo que el resultado fue que nos
votaron en contra de todas ellas. Y además la argumentación
fue muy curiosa, me dijeron que no era momento para
planificar, sino que había que ponerse con el tema sanitario, y
fíjese lo que está pasando con el tema sanitario.

Mire, nos estamos enfrentando a una caída de entre el 30
y el 40% del PIB, porque nuestro principal motor económico
sufre una crisis sin precedentes precisamente también gracias
a una negligente gestión de la crisis sanitaria. Es urgente
centrarse ya en reactivar el turismo, hablar menos y ponerse
manos a la obra. Si quiere contar con nosotros aquí estamos
para seguir ayudando, porque el futuro de muchas familias está
en juego.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Campos. Té la paraula la presidenta del
Govern.

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

Gràcies Sr. President, gràcies, Sr. Campos. Efectivament,
vivim una crisi sanitària sense precedents, una crisi, una
pandèmia a nivell internacional, per tant això afecta
directament el turisme de tot el món, Sr. Campos. Per tant,
aquesta és la primera reflexió que hauríem de fer tots i totes.

El Govern de les Illes Balears ha dit, des del primer
moment, i així continuam dient-ho, el primer és la salut de les
persones i en aquest moment seguim lluitant intensament per
garantir que hi hagi menys contagiats i que les persones
contagiades es puguin curar, i he de dir que a les Illes Balears
fem les coses bé, no el Govern, la societat de les Illes Balears,
els professionals sanitaris, els professionals privats, que
tothom treballa en el millor de si mateix per garantir unes
bones xifres sanitàries.

Podem reactivar l’economia quan tenguem la seguretat
sanitària sense cap mena de dubte i nosaltres som els primers
que activam al màxim poder reactivar l’economia el més aviat
possible, però, per fer-ho bé, necessitam ser segurs
sanitàriament, les xifres sanitàries de les Illes Balears ens
avalen per poder començar a fer moltes coses.

Mentre, durant tot el temps, Sr. Campos, hem treballat
intensament amb la Mesa del Diàleg Social, això vol dir amb
els agents socials econòmics. Hem aconseguit la protecció,
ni més ni manco, que de 200.000 treballadors de les nostres
illes del sector serveis, del sector turístic, amb un acord de la
Mesa de Diàleg, que és històric perquè es fa en plena sanitària
com la que vivim.

I continuarem treballant, en aquest sentit, des del consens
i del diàleg també en la desescalada, amb l’obertura possible
de tot el sector turístic. Com ho fem? Treballant amb ells
directament per veure com hem de reorientar els seus
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mateixos establiments, perquè, efectivament, ve una
temporada nova, una temporada on haurem de conviure amb
una malaltia que és molt contagiosa i que seguirà essent molt
contagiosa, i això signifiquen canvis dins les seves pròpies
estructures. I treballam colze a colze amb el sector turístic
d’aquesta comunitat autònoma i els vell agrair el seu enorme
esforç que fan.

Demanam a l’Estat i a la Unió Europea garanties a ports i
a aeroports i per això treballam, també, intensament dins les
Illes Balears amb la nostra proposta, i el convid, Sr. Campos,
que junts facem possible la reactivació econòmica de les illes,
per això li estenc la mà a les seves propostes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

I.9) Pregunta RGE núm. 7591/20, presentada pel
diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del  Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures per
alleugerir la càrrega impositiva.

Novena pregunta, RGE núm. 7591/20, relativa a mesures
per alleugerir la càrrega impositiva, que formula el diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Sra. Armengol, els efectes sanitaris
d’aquesta pandèmia són dramàtics, duem 179 morts, i des del
nostre grup parlamentari ho tenim molt clar: primer salvar
vides. Però arribarà el dia que l’estat d’alarma s’aixecarà i no
només haurem de salvar vides, també haurem de salvar llocs de
feina.

Vostè demana al Govern central ajudes per reactivar la
nostra economia, però des d’aquí, des del Govern, també s’ha
d’actuar. Quines mesures adoptarà el Govern per alleugerir la
càrrega impositiva a persones físiques, autònoms, empreses,
un cop finalitzi l’estat d’alarma provocat per la pandèmia de la
COVID-19?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President, gràcies, Sr. Pérez-Ribas.
Efectivament, coincidesc amb vostè i li agraesc les seves
paraules, el primer és la salut de les persones i li agraesc
aquesta valoració per part de Ciutadans. I també, òbviament,

agraesc l’esforç que fa tothom per fer propostes diferents
entorn d’una realitat, no només és important i fonamental la
salut de les persones, però som conscients que això deriva en
una situació social, en una situació econòmica que el Govern
no ha amagat en cap moment; de fet, crec que som el Govern
que amb més transparència hem actuat en dir les previsions
econòmiques molt dures a les Illes Balears, per això prenem
mesures per no arribar a aquesta previsió de possible baixada
del 30% del PIB, perquè sabem el que significa això de
sacrifici social, de sacrifici econòmic i de sacrifici personal
per a tantíssimes empreses i ciutadans de les nostres illes.

Vostè sap que vàrem aprovar el primer de tot un decret llei
precisament també de mesures impositives en aquesta
comunitat autònoma, amb el vot favorable de tots els grups
parlamentaris, i jo li vull agrair; aquest decret ha permès
ajornar interessos en el pagament de deutes tributaris i amplia
el terminis de declaració de diversos imposts, a més, amb
possibilitat d’ajornament d’aquests imposts sense interessos,
hem ampliat un mes addicional e l termini per presentar les
declaracions de liquidacions de l’impost de transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats  i les
autoliquidacions de l’impost sobre successions i donacions;
hem excepcionat en aquestes illes les taxes portuàries a les
embarcacions que operen en els ports que gestiona Ports de
les Illes Balears, precisament per poder garantir la logística;
i hem facilitat també la tramitació telemàtica.

Tot això s’ha acompanyat de diferents mesures tributàries
que s’han pres a nivell estatal, que vostè coneix perfectament,
on s’han ajornat tota una sèrie de pagaments d’imposts i de
pagaments de taxes i altres qüestions per intentar ajudar les
empreses i els ciutadans, i alhora també hem intentat garantir
la liquidesa a través de l’ISBA.

I vostè sap perfectament que això no és suficient i per això
jo el convid a seguir prenent mesures conjuntament.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

És cert, Sra. Presidenta, s’han ajornat imposts, però els
seus socis nacionalistes i populistes li diuen que no, que no
abaixi imposts; que necessiten aquesta superestructura, aquest
increment que han tengut d’assessors i d’alts càrrecs, i vostè,
de moment, cedeix i no toca res. Però arribarà un dia que
haurà de prendre decisions difícils, i li assegur que ni
nacionalistes ni populistes mouran un dit per activar
l’economia, perquè a ells ja els va bé una societat afectada per
crisi econòmica.

Sra. Armengol, vostè sap que molts dels nostres autònoms
i moltes de les nostres empreses tenen la persiana baixada, i
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no poden pagar per serveis que no utilitzen, per tant no ajorni
imposts, baixi’ls o elimini taxes i imposts.

Li proposem el que han fet altres comunitats, ja que el Sr.
Pedro Sánchez s’oblida dels autònoms, subvencioni des del
Govern la quota dels autònoms que no poden fer feina i que no
poden facturar. I ja ho ha dit el director de la Fundació
Impulsa, el Sr. Antoni Riera: el millor aliat per sortir d’aquesta
crisi seran les empreses.

I des del Grup Parlamentari Ciutadans tenim clar que l’eina
perquè això tiri endavant és la col·laboració publicoprivada, i
ens hem referit i  hem comentat els pactes, hem de tenir,
evidentment, un pacte econòmic, un pacte pressupostari, però,
sobretot, un pacte fiscal, un pacte fiscal el que hem de fer tots
els que realment estam interessats en reactivar l’economia, i
des del Grup Parlamentari Ciutadans realment estem abocats
a aquesta reactivació de l’economia. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President, gràcies, Sr. Pérez-Ribas. A veure,
com a Govern, davant la crisi sanitària, primer de tot contenir
la malaltia i, per tant, invertir sobretot on hem invertit, en
salut, 40 milions d’euros ja des que hem començat aquesta
crisi sanitària; òbviament, alhora, en les persones més
vulnerables, on ampliam la renda bàsica garantida; també
ajudant i alleugerint en la situació dels imposts i dels
ajornaments; també i alhora donant liquidesa a les petites
empreses i als autònoms a través de 100 milions ja que du el
Govern a través de l’ISBA per poder facilitar aquesta liquiditat.

I el convid, Sr. Pérez-Ribas, perquè sabem que això durarà
molt més temps i òbviament hem de seguir posant mesures
nosaltres, l’Estat i la Unió Europea, perquè només en sortirem
junts. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.10) Pregunta RGE núm. 7597/20 , presentada pel
diputat Sr. Gabriel Company  Bauzá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a propostes del Govern
de les Illes Balears per superar la crisi generada per la
COVID-19.

Desena pregunta, RGE núm. 7597/20, relativa a propostes
del Govern de les Illes Balears per superar la crisi generada
per la COVID-19, que formula el diputat Sr. Gabriel Company
i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, segons la
Fundació Impulsa, dins aqueixes primeres cinc setmanes que
duem de crisi, les empreses de les nostre illes calculen que
han perdut un 79% dels seus ingressos i que també s’ha perdut
fins a un 66% dels llocs de feina. Segons les estimacions del
seu mateix govern, el PIB caurà prop d’un 30% i podem perdre
fins a 150.000 llocs de feina.

Davant aquest panorama, creu que les mesures que ha pres
fins ara des del Govern balear són suficients per fer front a
aquesta crisi? Gràcies.

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. Ho repetiré
una vegada més, no, no són suficients, som al principi d’una
crisi sanitària que esdevé en una crisi social i econòmica, per
tant, per això el vaig convidar ahir, en què vàrem poder parlar
extensament, i he convidat tot el temps el seu grup polític i
tots els partits polítics a treballar conjuntament, com fem des
del Govern, amb els agents socials i econòmics des del
primer, i com fem amb els consells insulars, i els vull agrair
la seva disposició, i a través de la FELIB amb tots els
ajuntaments i, d’una forma especial, amb l’Ajuntament de
Palma.

Què hem fet de forma immediata? Ajudar a la protecció
dels llocs de treball i a la protecció de les empreses. Com?
Amb un gran acord de la Mesa del Diàleg Social que garanteix
la protecció de 200.000 llocs de feina i de totes les empreses
que els  donen aquest suport. I a través de l’ISBA intentar
garantir la liquiditat, i repetesc, amb 100 milions d’euros ja
que ha posat el Govern de les Illes Balears.

Però que jo he dit des del principi que hem de seguir
treballant perquè falten moltes més mesures econòmiques que
haurem de prendre a mesura que es succeeixin aquestes
circumstàncies. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Sra. Armengol, jo, llevat del que demana a Madrid i del que
demana a Brussel·les, aquí, a Balears, no li he vist cap mesura
contundent i extraordinària per fer front a aqueixa situació
extraordinària.
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Vostè em parla de 100 milions d’ISBA, que no ha enviat
100 milions a ISBA, Sra. Armengol, això és mentida, vostè
n’hi enviarà 10 o 15 perquè es generin 100 milions de
préstecs que haurà de pagar la gent de les Illes Balears, no
vostè, Sra. Armengol, els pagarà només els interessos.

I no em conti, per favor, com a seves pròpies les mesures
que paga el Govern d’Espanya a la resta de tota Espanya, això
no són mesures pròpies. Jo li parl de mesures pròpies d’aquí,
de les Illes Balears, perquè vostè té marge, i ara el que
necessita la gent són mesures amb liquiditat immediata, això
és el que necessiten els nostres empresaris, petits empresaris
i autònoms, i no ho tenen, i no necessiten paraules, necessiten
fets, Sra. Armengol.

Miri, fa més de tres setmanes el Partit Popular li va
presentar, aquí, en aquest parlament, una proposta econòmica
de rescat. Avui han dit que no hem presentat cap mesura ni una,
el que vol dir és que no se les llegeixen o no en fan cas, no hi
ha més sord que el que no vol escoltar o no vol sentir. Miri,
les tres línies fonamentals que dúiem nosaltres eren: una
destinada a petites empreses i autònoms, generar fins 700
milions d’euros, amb avals a préstecs; i després, 220 milions
d’euros a fons perdut per a les empreses, que és una de les
coses que li demanava el Sr. Melià avui.

Vostè té un pressupost de 5.000 milions d’euros i en pot
destinar 300 o 350 a una crisi extraordinària com la que
tenim.

Un segon punt era cancel·lar el pagament d’imposts fins al
dia 30 d’octubre, a zero ingressos hi ha d’haver zero imposts,
Sra. Armengol.

I un tercer bloc anava destinat a les famílies, a les
persones: una renda de referència, una renda COVID-19 a
aqueixes persones que han perdut la seva feina o han perdut els
seus ingressos, fins a 600 euros durant sis mesos, i, a més a
més, amb un préstec de fins 25.000 euros per a les famílies
per poder passar un any.

Són mesures concretes, realistes i que es poden fer, però
vostè ha de fer la seva feina dins el Govern i ha d’executar
aquestes mesures.

Miri, Sra. Armengol, jo li ho torn dir: nosaltres li hem
ofert sempre la possibilitat o el suport a les seves mesures, el
que ens agradaria és poder debatre mesures efectives per a la
gent, i no podem perdre més temps; varen arribar vostès tard
a la crisi sanitària i no han de tornar arribar tard a aquesta crisi
econòmica, que és gravíssima.

Moltes gràcies, Sra. Armengol.

(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. Supòs que dimarts que ve podré
comparèixer al Parlament i tendrem temps i li podré detallar
amb més detall, però en aquest minut i busques que em queda
li diré: a veure, Sr. Company, coses molt concretes: per
garantir activitat econòmica necessitam garantir seguretat
sanitària, no és veritat, 40 milions d’euros que ja s’han invertit
des del pressupost de les Illes Balears, extraordinaris, per tota
la crisi sanitària de la COVID.

Protecció de les persones, de forma molt ràpida, hem
ampliat la renda social garantida, ja hi ha 3.000 famílies que
han demanat, a més, ampliar-se a aquesta renda social
garantida, que la pagam i són milions d’euros que van a compte
del pressupost de forma extraordinària del Govern de les Illes
Balears.

Ajudes directes a ciutadans d’aquestes Illes, hem llevat els
pagaments de l’IBAVI pels efectes de la COVID, així com hem
alleugerit moltes persones vulnerables de la nostra comunitat
autònoma.

A l’ISBA, sí, Sr. Company, som plenament conscient,
mobilitzam, de moment ja n’hem mobilitzat 100, i en
mobilitzarem fins a 200, això significa 25 milions d’euros
directes del Govern de les Illes Balears per a liquidesa de
petites i mitjanes empreses i autònoms.

Tot això, evidentment, compartit amb el Govern d’Espanya,
perquè li toca, per competències, prendre algunes decisions,
i nosaltres hem pitjat molt perquè els fixos discontinus hi
entrassin, hem pitjat molt per protegir treballadors i
treballadores i 200.000 famílies, i això significa uns 2.100
milions d’euros que pagarà l’Estat espanyol, que no a altres
co...,

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., sí, però ho hem lluitat des de les Illes Balears, i sobretot ho
hem fet des de l’acord social a la Mesa del Diàleg Social, amb
agents econòmics i socials, amb el suport de CAEB, de
PIMEM, d’UGT i de Comissions, que el que ens han demanat
és, precisament, que acceleràssim això de l’ISBA i que féssim
aquesta reactivació econòmica des d’aquest punt de vista.

La nostra visió , Sr. Company: necessitam del suport de
tots perquè haurem de prendre moltes mesures i el torn
convidar com a Partit Popular que treballin intensament,
perquè només junts en sortirem, i la meva mà, Sr. Company,
segueix estesa a un pacte autonòmic amb agents socials, amb
institucions i amb partits polítics, perquè crec que en aquest
moment hem d’estar a l’alçada de les circumstàncies.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

II. Compareixença urgent del conseller de Model
Econòmic, Turisme i Trebal l  per informar sobre la
situació econòmica i laboral derivada de l a crisi
sanitària per la propagació de la COVID-19 (escrit RGE
núm. 5931/20, del Govern de les Illes Balears).

Passam al segon punt de l’ordre del dia que consisteix en
la compareixença urgent del conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball per informar sobre la situació econòmica i
laboral derivada de la crisi sanitària per la propagació  de la
COVID-19.

Intervenció del conseller de Model Econòmic, Turisme i
Treball, per un temps de trenta minuts. Sr. Conseller?

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

Gracias, Sr. Presidente. Efectivamente, comparezco hoy
ante todos ustedes, a petición propia, para informar de las
líneas de actuación de la Conselleria de Modelo Económico,
Turismo y Trabajo y todas las líneas que se han desarrollado
en la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.

Si me lo permiten, de todas formas y en primer lugar, pues
expresar, como Govern, como conselleria, desde luego,
también, bueno, un recuerdo sentido para todas las personas
que durante todos estos días están sufriendo o han perdido a
familiares o han fallecido y desde luego esperando su pronta
recuperación. Y también, si me lo permiten, un
agradecimiento público a todos los trabajadores y trabajadoras
de los distintos servicios esenciales y no esenciales que ya
están prestando un trabajo, tanto al personal sanitario como
también a los trabajadores por cuenta ajena que están en
distribución, venta de alimentos, seguridad, limpieza, y a todos
aquellos trabajadores y trabajadoras que están en sus puestos
de trabajo intentando hacer que la vida se mantenga de la
mejor forma posible, a pesar de las circunstancias
excepcionales en las que nos encontramos.

Quiero también agradecer la labor incansable de todas las
personas que desde la administración están trabajando por
proteger los derechos de toda la ciudadanía, porque es la
protección de las vidas lo que está por encima de cualquier
otra circunstancia, y es lo que estamos haciendo estos días, es
un sacrificio muy importante el que está asumiendo la
sociedad, los trabajadores y trabajadoras, las empresas, con un
único objetivo: salvar vidas y garantizar que ellas sean dignas,
son medidas todas ellas necesarias.

Estamos ante una situación nunca vista antes, que se
extiende a todos los ámbitos de nuestra convivencia en la que
las administraciones públicas desde luego tenemos que
demostrar nuestra razón de ser, esta crisis, desde luego, ha
dejado patente la necesidad de tener unos servicios públicos
de calidad y dimensionados para dar respuesta las necesidades

más extremas de la ciudadanía, como se ha comprobado
durante todos estos días, y esta comunidad autónoma tenía,
había recuperado la dimensión suficiente  para dar
determinadas respuestas, si algo se ha puesto de manifiesto es
la esencialidad de los servicios públicos de calidad para poder
dar respuesta a las situaciones más extremas, como hemos
visto durante estos últimos días, y eso, desde luego, ha
contribuido a la política económica que ha ejercido el Govern
durante estos últimos años para priorizar determinados
sectores que hoy se hacen más esenciales que nunca.

A diferencia de lo que ocurrió en la última crisis
económica, en la que la ciudadanía fue la que rescató a la
banca, esta vez es responsabilidad de todas las
administraciones garantizar la protección de las personas más
vulnerables para salir de forma conjunta de esta crisis de
origen sanitario, porque es una crisis de origen sanitario; es
una crisis sanitaria a nivel mundial, a nivel internacional, que
está afectando a todas las ramas de la producción, a todas las
ramas económicas y en todo el mundo de una forma
diferenciada por países, pero afectando a todos ellos. Y, por
tanto, es la primera vez que nos enfrentamos a una situación
como esta, hacía prácticamente cien años que no se producía
esta situación, por tanto, nos enfrentamos a algo que desde
luego solo habíamos leído en los libros de historia.

Por ello, este gobierno tiene la determinación de defender
y de proteger nuestro tejido econo..., bueno, en primer lugar,
como decía antes, las vidas de las personas, y en segundo
lugar, desde luego, los trabajadores, las trabajadoras, los
autónomos, las empresas para evitar que la crisis sanitaria que
se produce se desarrolle en una crisis social y económica de
grandes dimensiones, y eso es a lo que vamos desde luego a
trabajar todo el conjunto de las áreas económicas del gobierno
para desde luego hacerlo posible, pero desde luego es
necesario un pacto europeo, a la altura de las circunstancias,
una respuesta del Gobierno de España, que está respondiendo,
y unos grandes pactos con grandes inyecciones de recursos
para poder hacer frente a la situación en la que nos
encontramos.

En nuestro caso, desde el primer momento hemos puesto
en marcha medidas de protección para todos ellos, y lo
hacemos de la mano del diálogo social, recogido en nuestro
Estatuto de Autonomía, recogido en la Constitución Española,
es la base de la transformación y de la mejora social; todas las
medidas se han pactado, todas las medidas se han escuchado;
hemos hecho las líneas que se han pedido por parte de las
empresas y sindicatos, pactadas,

Por tanto, cada uno tenía sus medidas, pero lo importante
son las que salen pactadas. Cada grupo dice medidas, pero lo
que sale al final es el pacto  social, es el pacto entre
organizaciones empresariales y sindicales, y el Govern lo que
hace es que las medidas tengan legitimidad, legitimidad
constitucional y legitimidad basada en el Estatuto de
Autonomía y eso es importante recordarlo porque en
momentos de crisis los acuerdos sociales son más
importantes que nunca. Son la base de nuestra democracia, los
acuerdos sociales. Y por tanto  a esa base deben sumarse,
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deben apoyarla y debemos todos trabajar conjuntamente
porque más allá del plano laboral y económico, nada más
decretarse el estado de alarma se hizo necesario garantizar
desde luego las principales medidas para la protección de las
personas, para la protección de las vidas de nuestra ciudadanía.

Y desde luego el Gobierno desde el primer momento se
puso en todas las áreas a trabajar en ese sentido. Se trabajó
pues desde facilitar el retorno a las personas que estaban en
nuestras islas, a nuestros turistas, a nuestro principal sector
económico, se hizo un trabajo especial para un retorno
ordenado, un retorno que no supusiera un perjuicio para las
personas que estaban aquí, organizando por tanto el retorno de
las personas que estaban en nuestras islas. Lo hicimos no sólo
con las personas que venían de otros países, también a quienes
nos visitaban en esta época del año que como saben muchos
eran personas de... (...) mil personas que se beneficiaban de
programas de IMSERSO, por tanto , personas mayores del
resto de comunidades autónomas, personas de riesgo. Por
tanto, desde el primer momento lo que se articuló eran planes
de regreso ordenado para cerca de los 25.000 visitantes que
permanecían en hoteles y apartamentos de nuestra comunidad.

Se han hecho muchas medidas; muchas medidas para desde
luego tener una situación de seguridad en nuestras islas.

Y una vez hecho eso, ahora es el momento de la cohesión.
Es el momento del trabajo conjunto, de sumar esfuerzos, de
primar lo  colectivo frente a los intereses individuales y de
esta crisis tenemos que salir fortalecidos como sociedad.

El principal reto es recuperar nuestra forma de vida, no
solo es recuperar la economía. Nuestro principal reto es
recuperar nuestra forma de vida, la que teníamos antes de la
irrupción de la COVID. Nadie es responsable de la irrupción
de la COVID, pero sí somos responsables en recuperar desde
luego los sueños de las miles de personas que hoy están en sus
casas.

Y la situación desde luego, vistos hoy los debates que
estamos teniendo, reclama que trabajemos juntos para
recuperar esos sueños y que aparquemos las diferencias que
desde luego asumiendo la crítica que tienen que hacer hoy lo
que deberíamos hacer es trabajar en lo que sumamos, aparcar
esas diferencias y estar a la altura.

Nunca habíamos vivido momento igual, ni ninguno estaba
preparada para ello. Por tanto, tenemos una obligación
histórica como generación para reconstruir todo aquello que
se va a perder en estos meses y se nos juzgará por nuestra
respuesta, y no solo se juzgará al Govern. No solo se juzgará
a los miembros del Gobierno. Se juzgará al conjunto de la
clase política que aquí está representada y nosotros, todos,
tenemos la responsabilidad de que la gente crea que podemos
ser o podemos dar una respuesta a la altura y desde luego
nosotros seremos honestos en nuestras respuestas.

Discutamos, pero sumemos. Pensemos en cómo reiniciar
nuestra economía, en impulsar nuestros principales sectores,
pero también en introducir elementos para su diversificación,

para facilitar alternativas a otros sectores durante momentos
de inactividad de nuestro principal motor, en actividades
económicas emergentes, en priorizar inversiones, en adquirir
nuevos compromisos. Tenemos que seguir caminando juntos
en esa dirección. 

Los agentes económicos y sociales desde luego lo están
haciendo desde el primer momento. Las instituciones y los
partidos también lo tienen que hacer para dibujar ese pacto que
señaló ayer la presidenta del Govern, ese pacto autonómico
para una reactivación económica y social de instituciones, de
agentes sociales y de partidos que permita dibujar el escenario
de la reactivación económica para las próximas semanas,
meses y años porque será una recuperación que aunque
intentemos que sea corta en el tiempo desde luego hay que
planificarla para el corto y medio plazo.

Tenemos que preparar nuestra economía para esa
recuperación que será desigual en función de los sectores de
actividad y, por tanto, ir viendo cómo tenemos que pulsar,
priorizar determinados sectores porque la situación desde
luego es compleja. 

Tanto los principales expertos como algunos de los
servicios de estudios más relevantes del país coinciden en que
el turismo, nuestra principal actividad económica, será una de
las actividades que, una vez que concluya el estado de alarma,
tardará más en reactivarse, una circunstancia que nos lleva más
que nunca a estar junto a las personas trabajadoras y a las
empresas de estas islas, a apoyarlas en momentos de
dificultad.

Desde que estallara la crisis sanitaria provocada por la
COVID hemos realizado un ejercicio de responsabilidad y
transparencia para analizar, evaluar y dar a conocer el impacto
que esta enfermedad está teniendo y tendrá en nuestra
economía y en nuestro mercado de trabajo a corto y medio
plazo.

Somos una sociedad madura y nuestra ciudadanía ha de ser
informada de manera veraz i honesta no solo para saber cuál es
el escenario al que se enfrenta, sino también para poder tomar
las mejores decisiones a la hora de responder a ellas y así lo
hicimos desde el primer momento.

Son cifras duras, muy duras, nunca antes vistas en nuestra
comunidad y nunca antes vistas de una forma tan abrupta y en
tan poco tiempo. De ahí la importancia del escudo social, de
la protección social que estamos trabajando y que se está
pactando entre el Gobierno y todos los agentes económicos
y sociales a los que antes me refería.

Hemos trabajado en diversos escenarios que permiten
simular repercusiones económicas del parón de actividad
durante el estado de alarma y del resto del año. Hemos fijado
un escenario intermedio, hay distintos escenarios, escenarios
más favorables, medios y más desfavorables. 

En un escenario intermedio las predicciones hablan de un
impacto global del 30% del PIB y la destrucción de más de un
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30% de los puestos de trabajo. Son cifras muy importantes,
nunca vistas y que, por tanto, requerirán medidas
excepcionales, y ante una situación tan excepcional como
pueden imaginarse la respuesta tiene que ser a nivel
internacional, a nivel europeo, a nivel español y a nivel
autonómico, y nosotros trabajaremos en todos esos frentes.

Hablamos de una previsión de caída de la inversión del
50%, una reducción del consumo que llevará a una caída del
PIB prácticamente del 2 derivada de esa falta de inversión, una
bajada de la demanda turística que tendrá un impacto de
alrededor del 20% si no superior, y estas cifras podrían
suponer una reducción total superior a los 10.000 millones de
euros y a los 150.000 puestos de trabajo.

Y desde luego nuestro objetivo es evitar que esas
previsiones se conviertan en una realidad y evitar sobre todo
... que la recuperación sea lo más rápida posible. De ahí la
firma con los agentes sociales, económicos hace dos semanas
de un gran acuerdo económico y social con un doble objetivo:
conservar el empleo y conservar nuestro tejido empresarial,
conservar nuestras empresas. 

Es prioritario proteger a las personas, proteger a las
empresas porque para la reactivación a que muchas veces se
alude, lo más importante para que haya una reactivación es que
existan empresas y trabajadores y tengan esos puestos
vigentes. Esa es la principal necesidad de forma inmediata. No
habrá reactivación si las empresas no llegan. No habrá
reactivación si los trabajadores no están contratados. Eso sí
que supondría una salida mucho más prolongada de la crisis.

Y frente a los que dicen que estamos siempre hablando de
la protección, por supuesto, porque la principal medida
económica a corto es la protección, es la protección de
nuestras empresas y de nuestros trabajadores para después
poder reactivar. Tienen que llegar a una situación que les
permita arrancar y por supuesto haremos todo lo posible por
arrancar. 

Haremos todo lo posible por reactivar todos los sectores,
nuestros principales, pero seremos dos cosas: realistas y
desde luego seremos serios y rigurosos en las propuestas que
hay que hacer y son las dos cosas necesarias para no generar
determinadas ilusiones que a veces desde luego saben que no
se producirán. 

Por tanto, hay que ser riguroso y hay que estar atento a las
decisiones que se toman a todos los niveles, y es cierto que
determinadas medidas no están en manos de nuestro gobierno,
sí a nivel europeo, sí a nivel español.

Es fundamental además que la sociedad en esta situación
se sienta acompañada y  conozca todos los recursos que
estamos poniendo a su disposición.

Ante una situación inédita y extraordinaria, sí me gustaría
destacar y detallar las medidas que se han hecho no solo por
parte del Govern, sino también por parte  del Gobierno de
España, un gobierno que ha actuado rápido en materia de

protección económica y ha actuado de forma eficaz. Desde el
primer momento se recuperaron, se aprobaron medidas de
protección desde el Ministerio de Trabajo que dirige la
ministra Yolanda Díaz, medidas de protección como son los
expedientes de regulación temporal de empleo por causa
mayor y también determinados mecanismos para ERTE por
razones productivas.

Es la principal medida en materia de protección que se ha
desarrollado y desde luego tiene un coste enorme para el
Servicio Público de Empleo, pero permitirá tener un colchón
de seguridad.

Incorpora ventajas muy importantes para las empresas y
para las personas trabajadoras. Es un instrumento desde luego
útil cuando hay un parón económico. Es un instrumento,
además, que ya se había puesto en marcha en el año 2009 y
que se retiró posteriormente.

Es un instrumento que además utilizan países como
Alemania de forma permanente para la protección de su tejido
empresarial, fundamentalmente el industrial, y es un
instrumento que ya está desarrollado y estudiado desde hace
muchos años.

En todo caso, la recuperación inmediata de ese
instrumento ha permitido contener la destrucción de empleo
y sobre todo también la destrucción de empresas, da
flexibilidad, impide descapitalización y protege a los
trabajadores, los protege con prestaciones por desempleo, con
prestaciones que no se van a pedir que se reintegren, ni se
exige los periodos de cotización necesarios para adquirirlos. 

Y sí, el diálogo con el Gobierno de España nos ha
permitido mejorar aquí los niveles de protección y no es
cierto, ahora desde el pasado fin de semana, los fijos
discontinuos forman parte de un decreto ley, pero hasta este
momento el acuerdo bilateral que teníamos el Gobierno de
España con el Gobierno de nuestras islas, es lo que nos ha
permitido incorporarlos en los ERTE por fuerza mayor, a los
fijos discontinuos, porque la norma en un primer momento no
contemplaba la protección para los fijos discontinuos no
llamados. E hicimos un acuerdo bilateral con el Gobierno de
España, firmado, dirigido al Servicio Público de Empleo
estatal, para que se pudiese realizar, porque entendíamos que
los fijos discontinuos son relaciones laborales existentes,
suspendidas, pero no extinguidas. Y eso sirvió para que el
ministerio diese una respuesta.

Como también la dio a otras exigencias, a una exigencia
sindical, a una exigencia empresarial, como eran las garantías
de los 6 meses posteriores que establece el decreto ley, y
también en una consulta bilateral se dijo que en las situaciones
de los fijos discontinuos, se tiene que ver no en una temporada
ordinaria y por tanto, una vez finalice esta temporada ordinaria
se tendrá que llevar al año siguiente, porque son una vez más
relaciones vivas y no extinguidas. Y eso también se consiguió
de forma bilateral con el Ministerio de Trabajo, cosa que
desde luego los empresarios de nuestras islas conocen y
reconocen el esfuerzo que se ha hecho en ese sentido. Era
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vital para proteger la figura de los fijos discontinuos y sobre
todo a las miles de familias que sabían que no iba a arrancar la
actividad turística de forma inmediata, pero que tenían
derecho a tener un marco de protección, igual que tienen el
resto de trabajadores españoles en la península con su
consideración de fijos. Hoy está recogido en la ley.

La estacionalidad de nuestro mercado laboral, como decía
antes, es una realidad que nos obliga proteger más a las
empresas y a las personas trabajadoras para que cuando se
reinicie la actividad lo haga de la mejor forma posible. Y si
bien es cierto que la incidencia desde luego en nuestras islas
de la COVID ha sido menor que en otros territorios, porque se
ha hecho un gran trabajo y un gran esfuerzo de contención,
desde luego tendremos que hacer un gran esfuerzo en materia
social y en materia económica. 

Además de las medidas aprobadas por el Gobierno de
España, e l acuerdo a que antes hacía referencia, sí que ha
supuesto una protección, un acuerdo social para 200.000
personas; y los acuerdos tienen importancia, por lo que
significan, por lo que suponen y por lo que tienden a marcar en
una economía. Los acuerdos entre empresarios, trabajadores
y gobiernos son sobre todo instrumentos de cohesión social
y así los deberían ustedes también valorar.

Ese primer acuerdo marco de protección social desde
luego nos permite ver las evidentes perspectivas con un
escenario más cohesionado, más trabajado y desde luego con
una mejor perspectiva que de no tenerlo, porque permite
desde luego marcos de protección para más de 200.000
trabajadores. Pero durante todo este tiempo lo que sí ha sido
y es importante también, es cómo se tramitan, cómo se
pueden agilizar, cómo se pueden prestar servicios para que la
mayoría de las empresas hayan entrado dentro de ese paraguas
que ha hecho el Estado, dentro de los ERTE por fuerza mayor,
con ya más de 10.000 expedientes autorizados,  ya
prácticamente alcanzaremos esos 18.000, 19.000 empresas
que habíamos previsto en un primer momento y por tanto,
sabiendo que creíamos que podíamos llegar a las 19.000,
20.000 empresas, que era un dato positivo, porque suponía la
apuesta de las empresas por ir a expedientes de temporales y
por tanto, a no destruir empleo y desde luego que ha supuesto
pasar de 50 ERTE el año pasado a más de 19.000 a día de hoy,
casi 400 veces más en poco más de un mes. 

Ello desde luego obliga a dos cosas, la primera a agradecer
a las empresas, a los empresarios y empresarias de esta
comunidad autónoma por apostar por los Expedientes de
Regulación Temporal de Empleo, por el enorme ejercicio de
responsabilidad que han ejercido apostando por los
instrumentos que evitan la destrucción de empleo y también
a las organizaciones sindicales por estar desde luego mucho
más que a la altura de las circunstancias. Y en segundo lugar
agradecer el trabajo a las más de 150 personas funcionarias,
muchas de ellas voluntarias, que están trabajando todos los
días de la semana, días festivos y días laborables, para reducir
el tiempo de respuesta. Todo para que cerca de 160.000
trabajadores y trabajadoras cobre lo antes posible las

prestaciones por desempleo. Desde luego el Gobierno no va
a dejar a nadie atrás.

Y como señalaba antes la presidenta, una parte es la
protección social tejida a través de las prestaciones y la otra
es la liquidez para las empresas. Vamos ya por 100 millones
de euros en materia de acceso a financiación, acceso a
crédito, con el coste que eso tiene para las arcas públicas y
como bien ha explicado antes la presidenta, son 25 millones
de euros para generar esos 100, que resulta curioso que se
critique, cuando luego se apuesta por el mismo instrumento
cuando se habla de generar liquidez para las empresas,
utilizando instrumentos de crédito. Pero es lo que pidieron las
organizaciones empresariales y es lo que están pidiendo y es
por tanto, la respuesta que se ha pactado con ellos y también
se pactó ir en cantidades como fuesen necesarias, van 100
millones, llegaremos a 200 millones y se ha dicho que
haremos todos los esfuerzos para inyectar la liquidez
necesaria en nuestra comunidad autónoma. Por tanto,
asumiremos todas las necesidades de liquidez que sean
necesarias en los próximos meses. En eso no tienen que tener
la más mínima duda.

Junto a estas necesidades de liquidez generales, para
pequeñas y medianas empresas, para autónomos, también se ha
hecho un trabajo importante, muy importante desde todas las
consellerias del Govern en apoyar al sector primario con
distintas lineas acordadas por la consejera de Agricultura, para
poder desarrollar desde luego y garantizar la compra de
determinados productos para que no hubiese pérdidas, para
que el sostén de nuestra política alimentaria, para el sostén
desde luego de poder tener alimentos en nuestras islas de una
forma segura, de una forma en la que podamos ir hacía una
soberanía alimentaria, se pueda mantener, era básico proteger
al sector primario y eso desde luego se está desarrollando con
acuerdos con todo el sector primario. 

Por tanto, también acuerdos con uno de nuestros
principales desarrollados por la Conselleria de Agricultura en
ese desarrollo. Y se sigue trabajando en otras áreas que es
cierto que están impulsando cambios importantes en nuestro
sistema productivo, porque el sistema productivo va a cambiar,
ya habíamos hablado durante toda la pasada legislatura, durante
esta en muchos debates, donde veíamos que el futuro del
trabajo, cómo será el teletrabajo, o cómo será la
comercialización futura, desde luego se tenía que adaptar cada
vez mejor. 

Desde Vicepresidencia se ha trabajo en mejorar las
plataformas de compras, se están haciendo instrumentos que
permitan facilitar las ventas por internet, en momentos donde
son claves, coordinar el abastecimiento en nuestras islas,
coordinar a todo el sector comercial que está abierto y
trabajar con el sector que está cerrado para su reinicio. Por
tanto, lineas importantes en todos los sectores de nuestra
economía. Y desde luego una transformación de nuestra
industria, como ayer se solicitó, se empieza a trabajar para
también tener capacidad de autoabastecernos, como vemos
hoy, en servicios esenciales. Siempre habíamos señalado la
necesidad de hacerlo y ahora se está haciendo, se está
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impulsando, se está avanzando en dichos ejes, en dichas
estructuras.

Pero también economía es protección social a los más
vulnerables, eso también es una parte de la economía, o es la
economía al servicio de las personas, si lo prefieren decir de
otra manera. Se ha extendido la protección en materia de
vivienda y, fundamental, se ha mejorado nuestra renta social
garantizada, hasta las 3.846 familias y los 4 millones de euros.
Si leyeron la semana pasada a Antón Costas, me imagino que
podrían ver cómo defiende que haya un instrumento también
en esa materia, un instrumento que muchas comunidades
autónomas desarrollamos cuando el Estado desde luego no lo
hizo y ahora desde luego esperamos que se realicen cuanto
antes sistemas de protección social, que permitan a España
situarse en la vanguardia de la protección social europea, cosa
que nuestras islas ya ha dado los pasos en ese sentido desde la
Conselleria d’Afers Socials, con esa extensión de la renta
social, pero sobre todo con la creación de la propia renta
durante la pasada legislatura. Y, como decía antes, desde luego
los distintos marcos de acuerdo, los distintos marcos de
protección que nos tienen que hacer mejorar la situación
futura.

Creánme que además han supuesto y creo que es
importante destacarlo, cesiones por parte  de todos. Hemos
conseguido un sistema que si se mantiene durante estos
próximos meses, permitirá que por primera vez las empresas
no acudan a la primera respuesta que a veces, no digo que sea
fácil, porque para una empresa no es fácil, pero que es el
despido, y se está evitando. Las medidas que ha articulado el
Gobierno de España y los acuerdos sociales están evitando esa
primera respuesta que en España no había sido la normal o la
usual en las anteriores crisis. Es la primera vez que
prácticamente transformamos todas las empresas en
Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, y eso tiene
una fuerza importantísima y una fuerza crucial. Aquí para
poder hacerlo posible, se ha pactado flexibilización interna,
entradas y salidas de los ERTE cuando sean necesario, pactos
para que puedan entrar y salir, para que los sindicatos lo vean,
lo agilicen, para que no pidamos informes a Inspección de
Trabajo y flexibilizar más los trámites. 

Grandes acuerdos de confianza mutua entre empresarios,
sindicatos y Gobierno, donde todos pensamos que es la mejor
opción y que no hay que tener tantos trámites cuando todos
vemos la necesidad del momento. Y se ha acordado con
responsabilidad para, en segundo lugar, mantener el empleo,
la importancia del mantenimiento del empleo y del
mantenimiento de las vidas de los trabajadores y trabajadoras
y desde luego la moderación salarial que se ha articulado.
Cuando hay crecimiento económico tenía que haber subidas
salariales, cuando hay escenarios de incertidumbre tiene que
haber una moderación salarial este año para poder garantizar
todavía mayor liquidez. Algo que los sindicatos asumieron
desde el primer momento y pusieron en la base del acuerdo.

Pero también se ha trabajado en otras materias y en otros
ámbitos. Esencial la protección de los trabajadores y
trabajadores. Esencial la labor de los distintos protocolos de

seguridad que se hacen siempre a las órdenes de la Conselleria
de Salud, pero que nos permite poner en valor instrumentos
que esta comunidad autónoma no tenía. Y la pasada legislatura
creamos el IBASSAL, el Instituto Balear de Seguridad y Salud
Laboral, un instituto que no existía en nuestras islas y que
tenían todas las comunidades autónomas. La eficacia, la
importancia de tener institutos avanzados de seguridad y salud
hoy los vemos más necesarios que nunca, hoy nadie dudaría de
la creación del IBASSAL cuando fue, desde luego, una apuesta
del anterior gobierno, de la pasada legislatura, para poder
desarrollarlo, y hoy se trabaja en todos los sectores materia
técnica para garantizar la seguridad de los trabajadores y
trabajadoras. 

Desde luego hoy, en el Día Internacional de la Seguridad
y Salud en el Trabajo que se celebra, recordar que nuestro
objetivo tiene que ser no sólo garantizar las prestaciones, la
situación económica de los trabajadores, s ino
fundamentalmente garantizar su seguridad en los puestos de
trabajo, garantizar su vida en los puestos de trabajo ante una
situación como la causada por la crisis sanitaria. Los
trabajadores y las trabajadoras de este país lo han tenido claro
desde el primer momento, han antepuesto la seguridad y la
vida a cualquier otra circunstancia. Y así lo han manifestado en
todos los ámbitos, y así hoy conviene recordarlo en ese Día
Internacional de la Seguridad y Salud en el trabajo.

También se están desarrollando importantes acuerdos,
reuniones con el sector financiero por parte de la Consejería
de Hacienda, que no sólo articula el ISBA para que todos los
sectores puedan utilizar ese instrumento, esa herramienta que
se ha impulsado, se está trabajando de forma permanente por
parte de la consellera, sino también reuniones para hacer un
diálogo fluido y que desde luego podamos o que el sistema
financiero mejore las carencias en los préstamos en vigor, que
se rebajen las condiciones de acceso a prestamos y también
no sólo para empresas sino también para familias. Y desde
luego articulando medidas de fiscalidad, a las que antes la
presidenta hacía referencia, en materia de tributos en nuestras
islas.

Si decía que la información era importante, también lo es
que la gente pueda consultar y pueda acceder a una
administración. En esta materia sí me gustaría agradecer todo
el trabajo que se está haciendo desde las distintas consellerias,
fundamentalmente también de Administraciones Públicas para
poder garantizar un servicio telefónico que desde luego en las
materias que a la conselleria le ocupan llevan ya prácticamente
más de 10.000 consultas respondidas en esta materia.

Por último, sí me gustaría hacer una mención especial al
turismo. La colaboración con los touroperadores, con las
aerolíneas, con los establecimientos hoteleros, con los
consulados, con las empresas de transporte de viajeros ha sido
máxima desde el primer momento. Nos hemos reunido en
innumerables ocasiones con todas las patronales afectadas
para valorar la importancia del sector del turismo, es nuestro
principal motor, más bien es nuestro motor, es el motor de
nuestra economía y requiere una especial protección, un
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especial cuidado y una especial seguridad por lo que nos
jugamos en el futuro. 

Aquí desde luego las decisiones no sólo son desde
nuestras islas, son también desde los países emisores y sobre
todo una respuesta europea para ver cómo tiene que
articularse el desplazamiento dentro de territorio europeo,
que Europa tendrá que dar una respuesta desde luego eficaz en
ese sentido. No será el Govern de nuestras islas el que le diga
a Europa cómo articulará las distintas medidas sino que serán
los distintos gobiernos los que tengan que pactarlas porque lo
principal ahora desde luego es que no se pueda retroceder y
volver atrás. El sector lo que menos necesitaría sería un paso
atrás. Por tanto, todos los pasos que se dan, y se tienen que
dar, tienen que ser con seguridad. Cada paso que demos tiene
que ser con seguridad porque en un sector tan voluble y tan
frágil desde luego no nos podríamos permitir pasos atrás. 

De ahí la importancia de trabajar la reactivación de ese
sector. El trabajo que se está realizando con el Ministerio de
Industria y de Turismo, con la Secretaria de Estado de Turismo
de forma permanente, en ver los escenarios; primero ver los
escenarios que marca el ministerio porque nos afectan de una
forma clave, ver cómo va a ser ese trabajo seguro. También
con el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
con el que trabajaremos de forma bilateral para valorar la
prevención de riesgos de los trabajadores en dicho sector, que
también juega un papel c lave. Y desde luego con distintas
reuniones que estamos manteniendo con todo el sector.

Hoy mismo la directora general de Turismo y yo nos
reuniremos con los máximos responsables de la TUI, con los
dos CEO de TUI, para fijar objetivos comunes y crear un
grupo de trabajo para avanzar en la recuperación de los flujos
turísticos entre Alemania y Baleares porque la TUI desde
luego, y lo conocen bien y más en la situación en la que se
encuentra, desde luego también tiene, también ve y tiene que
trabajar perfectamente en ese marco de seguridad para el
traslado de turistas. Y por eso trabajaremos de la mano de las
principales compañías del mundo en ese sentido. Tenemos un
escenario que desde luego está mejor que en otras partes del
territorio y trabajaremos en ese sentido. 

Como les decía, trabajamos con el ICTE, el Instituto para
la Calidad Turística de España, y exigiremos y hemos pedido
también un primer gran acuerdo de protección del sector del
turismo a nivel español, que el ministerio también ha
anunciado. Por tanto, trabajando de la mano del ministerio en
ese sentido.

Hoy la principal reclamación es la que hemos articulado
desde el primer momento, es la que la presidenta ha articulado
desde el primer momento al presidente de España, de
extensión de la protección de los ERTE, de aumentar los
tiempos para dar la mayor seguridad posible mientras
trabajamos en la reactivación también lo antes posible. A
todos nos interesa que se reactive la economía lo antes
posible, pero se tiene que hacer en condiciones de seguridad.

Señores y señoras diputadas, desde luego quiero cerrar mi
intervención remarcando que en materia económica el
conjunto del Govern ha trabajado de forma homogénea,
coherente y desde luego de una forma en la que hemos
demostrado que hemos intervenido de forma permanente.
Intervenimos e intervendremos y desde luego lo haremos
siempre para favorecer una salida cohesionada y solidaria. Lo
hicimos cuando la economía crecía facilitando marcos para
firmas de convenios colectivos y subidas salariales históricas,
y lo haremos ahora con desde luego una situación diferente,
con una situación adversa, pero donde el objetivo será una
salida cohesionada y solidaria. Protegeremos a las personas
para que puedan tener las mismas esperanzas que tenían el día
antes de la declaración del estado de alarma o de la situación
en la que nos encontramos. 

Si antes de esta crisis  miles de personas que ahora ven
peligrar su empleo o su modo de vida tenían una oportunidad,
ahora la tienen que seguir teniendo. Esa es nuestra
responsabilidad y desde luego no fallaremos. Aunaremos y
creo que debemos aunar esfuerzos todos para que podamos
salir de esta situación lo antes posible y de la mejor forma
posible. Proteger a todas las personas no es una opción, es una
prioridad, y eso pasa por garantizar su salud y unas
condiciones de vida digna así como tener unos servicios
públicos que den la respuesta que están dando en estos
momentos.

El turismo, como les decía, ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, hauria d’acabar.

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

... -me falta un par-, si el turismo es nuestro principal motor
y contribuyó de forma activa a la recuperación de España en
momentos de dificultad, en momentos donde en la anterior
crisis nosotros ya aportábamos al PIB turístico nacional
cantidades importantes de recursos, ahora es el momento de
una respuesta de altura también por parte del Gobierno ante
una situación como la que nos vamos a encontrar.

Y, si me lo permite fuera de..., hoy también no sólo
estamos en el Día Internacional de la Salud Laboral sino
también estamos en las vísperas de un primero de mayo, un
primero de mayo que pondrá de manifiesto lo que es el
primero de mayo, lo que ha sido siempre el primero de mayo:
uno, la lucha por los derechos de los trabajadores y
trabajadoras, pero sobre todo la solidaridad internacional y la
internacionalidad de la clase trabajadora en su conjunto. Y hoy
más que nunca esa defensa a nivel mundial de lo  que es el
primero de mayo está más en valor que nunca. 

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Començam les intervencions dels
grups parlamentaris. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Senyors i senyores diputats, bon
dia a  to thom. Gracias, Sr. Conseller, por comparecer ante
esta cámara representativa de la voluntad expresada en las
urnas de los ciudadanos de estas islas, a los que los aquí
presentes nos debemos mientras tengamos el honor de ocupar
estos asientos.

El debate con intercambio de ideas y planteamientos y con
un enfoque constructivo siempre resulta enriquecedor, pues
es evidente que nadie por sí solo se encuentra en posesión de
la verdad absoluta. Todos los aquí presentes somos
conscientes del cambio radical que los ciudadanos españoles
en general y los ciudadanos de estas islas en particular hemos
sufrido hace tan solo unas semanas, un cambio radical
motivado por un maldito virus que a pesar de las
recomendaciones de la OMS y las de muchos expertos ha
derivado en una pandemia a nivel mundial, con una especial
incidencia en España en forma de contagios y víctimas
mortales.

A día de hoy, señoras y señores diputados, la inmensa
mayoría de los ciudadanos constata, creo que sin necesidad de
ninguna encuesta, que las autoridades sanitarias españolas
minusvaloraron el potencial expansivo del virus, tomaron
decisiones erróneas y con muchísimo retraso, se produjeron
importantes descoordinaciones, se desaprovecharon fórmulas
o formas de gestión de la pandemia que habían resultado
exitosas en otros países, y todo ello derivó en un
confinamiento masivo de los ciudadanos sin precedentes en la
historia. 

Afortunadamente parece que a día de hoy lo peor de la
crisis sanitaria ha pasado, pero las brutales medidas que se han
tomado para controlar la pandemia han traído como
consecuencia una brutal crisis económica y social que con
toda seguridad tampoco tendrá precedentes.

Sr. Conseller, para afrontar con garantías la crisis sanitaria,
económica y social que estamos sufriendo es necesario
plantearse objetivos e implementar las medidas que nos
permitan alcanzarlos. Es evidente que el principal objetivo
debe ser preservar la salud de los ciudadanos, pero es evidente
también que una vez superados los terribles males de la
pandemia debemos pasar a la etapa de la nueva normalidad, una
nueva normalidad que siendo distinta a la que teníamos antes
del 14 de marzo permita a los ciudadanos superar el brutal
confinamiento al que estamos sometidos, permita a las
empresas -a las que les resulte posible- reanudar su actividad,
y permita a los trabajadores ocupar nuevamente sus puestos de
trabajo. Este es el principal objetivo que tenemos hoy en día,
volver a la nueva normalidad, y para ello, Sr. Conseller,
necesitamos un plan, que es responsabilidad exclusiva del

Gobierno autonómico que usted preside -no está presente,
pero la Sra. Armengol-, y también del Gobierno central que
preside el Sr. Sánchez; responsabilidad exclusiva.

¿Dónde está el plan de desconfinamiento, desescalada o
como usted quiera denominarlo? Sr. Negueruela, ¿dónde está?
Ni una palabra he oído en su intervención respecto al plan de
desconfinamiento. ¿Por qué los ciudadanos de Canarias,
Galicia, Cataluña, País Vasco, Andalucía o Madrid conocen
los planes de sus gobiernos autonómicos y nosotros no
sabemos nada, no sabemos nada? ¿Considera que el plan es
irrelevante para los ciudadanos y puede esperar?  Viene usted,
nos hace aquí una intervención y no habla ni del plan de
desconfinamiento. 

Sr. Negueruela, llegamos muy tarde para controlar la
pandemia. No podemos volver a llegar tarde para recuperar la
nueva normalidad. Los ciudadanos de Baleares, y muy
especialmente las empresas, necesitan certidumbre; le
exigimos por tanto que en su turno de réplica explique cuándo
podrán empezar a abrir las actividades económicas
consideradas no esenciales, y cómo podrán abrir o bajo qué
protocolos. Si no puede concretarlo de forma estricta, por lo
menos una aproximación, Sr. Negueruela. No podemos
aceptar que usted -la Sra. Armengol, que no está presente- y el
Sr. Sánchez se vayan pasando la pelota mientras nos dicen que
la situación sanitaria está controlada, al tiempo que los
ciudadanos permanecen encerrados en sus casas y la economía
se desangra.

Por otra parte desde el Partido Popular consideramos
esencial alcanzar un segundo objetivo: lograr que esta próxima
temporada turística sea la mejor posible. No somos ingenuos,
somos conscientes de que será una mala temporada, pero de
una temporada mala a una temporada cero hay muchísima
diferencia, en forma de empresas que bajarán la persiana y
trabajadores que perderán sus puestos de trabajo. Por tanto, Sr.
Negueruela, ¿va a intentar por todos los medios que la
próxima temporada turística sea la mejor posible? 

No tenemos dudas respecto a la respuesta que darán sus
socios de gobierno a esta cuestión. El Sr. Yllanes nos dice que
ante la brutal crisis económica y la sangría que padecemos es
un excelente momento para plantear la eterna diversificación
de la economía. El Sr. Iglesias nos dice que es un momento
óptimo para reducir el peso del turismo sobre el PIB; y la
ministra de Trabajo, la Sra. Díaz, nos anuncia sin ruborizarse
que el turismo no reanudará la actividad hasta final de año.
Mientras tanto sus socios de MÉS verán cumplido, por fin, su
tan ansiado objetivo, el decrecimiento. En cuanto a usted, Sr.
Conseller, tenemos dudas; el 17 de abril usted afirmaba en una
entrevista que habría cero turistas hasta julio, incluido, y en
agosto ya veríamos. Esta misma información se publicaba en
el diario Daily  Mail , uno de los de más tirada en el Reino
Unido, en el que usted insinuaba además que a los turistas
británicos no se les dejaría entrar a Baleares incluso en
agosto. De sus palabras, y sobre todo de los hechos, no
deducimos que usted tenga mucho interés en logra la mejor
temporada turística posible; más bien lo contrario. 
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Sr. Negueruela, salga aquí a esta tribuna y explique a los
ciudadanos de Baleares que no se puede hacer nada, que
debemos resignarnos, que ustedes son incapaces de aplicar las
medidas necesarias para garantizar la seguridad de los turistas
y de los ciudadanos de estas islas y que todo está perdido.
Salga y dígalo claramente.

Desde el Partido Popular no nos resignamos, no podemos
aceptar que todo esté perdido. Hagan tests masivos y
aislamientos selectivos para los ciudadanos, con el fin de
controlar definitivamente el maldito virus y demostrar al
mundo que Baleares es una región totalmente segura.
Implanten o ayudennos a exigir al Estado para que implante
con carácter inmediato todas las medidas que resulten
necesarias para garantizar la seguridad de los viajeros en
puertos y aeropuertos de Baleares. Hagan tests para detectar
los positivos o faciliten que las compañías aéreas los hagan;
hay compañías aéreas, como Emirates, que ya están haciendo
los tests masivos. Instalen cámaras térmicas para medir la
temperatura corporal; promuevan la creación del pasaporte
sanitario; establezcan protocolos claros de seguridad sanitaria
y epidemiológica en puertos y aeropuertos; y faciliten, por
supuesto, el material sanitario de protección a los empleado.
Implanten, en fin, cualquier otra medida que aconsejen las
autoridades sanitarias y garanticen la seguridad.

Sr. Negueruela, la hibernación hasta la temporada turística
2021 es imposible para muchísimas PIME y autónomos de
estas islas. Si no se garantiza la mejor temporada turística
posible desaparecerá un porcentaje muy elevado del tejido
productivo de estas islas. Decenas de miles de trabajadores
engrosarán las listas del paro, y la crisis será larga y dolorosa.

Por último consideramos un objetivo esencial ayudar
desde las administraciones públicas a las empresas, muy
especialmente a los autónomos y a las PIME y a las familias
de estas islas, que sufren ya a día de hoy notables penurias. Sr.
Conseller, está bien que se reclamen con insistencia medidas
extraordinarias al Gobierno del Sr. Sánchez y a Bruselas para
afrontar esta dramática situación; tiene el apoyo del Partido
Popular para que estas medidas puedan ser una realidad. Eso
sí, es absolutamente necesario que las ayudas lleguen
inmediatamente a la gente que realmente las necesita para que
no se transformen en la venta de humo a la que tan
acostumbrados nos tiene el Sr. Sánchez.

A día de hoy sabe usted perfectamente que los préstamos
ICO se encuentran atascados en montañas de burocracia y la
liquidez no llega a las empresas. Las ayudas en forma de
préstamos para el pago de alquileres de viviendas y locales de
negocio han resultado un absoluto fracaso, y usted lo sabe, Sr.
Conseller. Los ERTE por fuerza mayor han colapsado su
dirección general, y de la asimilación de las condiciones de
los ERTE por causas productivos a los ERTE por fuerza mayor
no sabemos nada hoy en día. 

Y las medidas extraordinarias de su gobierno, Sra.
Armengol o Sr. Negueruela, ¿dónde están? ¿Cree usted que
con 100 millones de euros avalados por ISBA resolvemos el
problema? Necesitamos siete veces más, Sr. Negueruela.

Hace semanas que el Partido Popular presentó un plan de
rescate para autónomos y PIME afectados por la crisis de la
COVID, con una movilización de 1.400 millones de euros; ¿se
han dignado mirarlo?, según lo que he visto antes no.

Pongan encima de la mesa 700 millones de euros en forma
de préstamos a PIME y autónomos para que puedan hacer
frente al pago de las cotizaciones, recibos de autónomos que
ustedes no les condonan, alquileres, amortizaciones de deuda,
proveedores, etc. Con 100 millones actuales no hacemos
nada. Pongan 200 millones en ayudas directas para PIME y
autónomos para intentar evitar que desaparezca el tejido
productivo de estas islas.

Aplacen hasta el mes de octubre todos los impuestos;
eliminen la ecotasa en 2020-2021; suspendan la nulidad 2020
por compra de plazas y eliminen las tasas vinculadas a la
actividad económica. Creen una renta mínima de emergencia
de 600 euros durante seis meses; doten un plan de ayuda de 25
millones de euros a fondo perdido para ayudar a las familias
a pagar los alquileres de sus viviendas; y doten una línea de
préstamos en condiciones privilegiadas para que las familias
puedan afrontar esta terrible situación.

Sr. Negueruela, hoy mismo se han publicado los datos de
la EPA del primer trimestre: 49.200 parados más, un más
78,5% hasta llegar a los 111.900 parados, una tasa de paro del
18,2% cuando a final de año teníamos un 9,9%.

Sr. Negueruela, abra los ojos, tome medidas y tratemos de
evitar entre todos una catástrofe sin precedentes.

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Ara és el torn del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, té la paraula la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Costa, els números que
ha donat..., n’ha donat molts, però se’ls ha inventat tots,
eh?, em sap greu dir-li-ho així, però és que no sap d’on ha
comptabilitzat, ens ve aquí i va a recuperar y va ..., bé, res, y
va a repartir dinero a todos sitios, dinero que no se sabe de
dónde sale ni para qué ni de qué manera lo ha contado. 

Vamos a ver, estamos hablando de que hubiese una
dicotomía entre seguridad sanitaria y economía, una dicotomía
que es absolutamente falsa, una va de la mano de la otra, van
juntas, van unidas y van unidas por este virus que usted
comentaba, Sr. Costa, y ahí le tengo que dar la razón.

¿Qué es el proturismo? Proteger al turismo supone
planificar la desescalada en les Illes Balears con criterios de
seguridad basados en la evidencia científica y sanitaria. Y
ahora le explicaré un par de cosas del virus que creo que tiene
mal entendidas.
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La curva se está aplanando gracias al esfuerzo de todas y
todos, de trabajadores y empresariados, con un alto coste
personal y económico que no podemos desperdiciar. Todo lo
que se ha ganado no se puede desperdiciar...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor...

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

La gente...

EL SR. PRESIDENT: 

Sra. Martín, un moment, senyors diputats i diputades, entre
tots som poques persones...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... per favor, senyors diputats i diputades...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... senyors diputats i diputades...

(Remor de veus)

... per favor... per favor, posi’s tothom tranquil! Per favor, quan
un té l’ús de la paraula, que la utilitzi i que els altres escoltin.

Continuï, Sra. Martín, moltes gràcies.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Sí, gràcies. La COVID ha costado la vida entorno a 180
personas en nuestras islas, a decenas de miles en nuestro país
y a centenares de miles en el mundo. Por ahora los científicos
desconocen cómo se va a comportar a lo largo del verano
cuando llegue el frío. Tampoco sabemos en relación al
pasaporte que comentaba el Partido Popular si quienes han
pasado la enfermedad han generado inmunidad y por cuánto
tiempo. Lo desconocemos. Los científicos lo desconocen a
día de hoy. Entonces tenemos grandes incertidumbres.

Conviene enmarcar la situación que vivimos a la hora de
abordar las cuestiones económicas que se han planteado y que
se plantearán por el resto de los grupos.

Desde Unidas Podemos siempre hemos mantenido que el
monocultivo turístico es frágil y que nos pone en riesgo ante
situaciones que afectan a los mercados emisores como así ha
sido con este virus o como podría haber sucedido con
cualquier otra cuestión.

El mundo ha cambiado, nuestras vidas han cambiado y
tenemos que salir de ésta con una propuesta evidentemente
para proteger el turismo, claro  que sí, pero también otros
sectores y empresas asociadas.

Reorientar la economía para diversificarla y que no
estemos a merced de vaivenes que destruyen empleo y que
generan tanto sufrimiento.

Y nosotros estamos por proteger el empleo y por proteger
a las empresas. Hay quienes, en cambio, quieren aprovechar
esta coyuntura para laminar derechos laborales como pasó en
la crisis de 2008 y como hemos visto a lo largo de la semana
pasada en diferentes propuestas presentadas por VOX
intentado arrasar convenios colectivos, destruyendo derechos
de fijos discontinuos, etc. 

Desde Unidas Podemos trabajamos para que no haya
recortes en derechos laborales, que no aumenten las
desigualdades sociales especialmente de genero en el ámbito
laboral y que nadie quede atrás.

Para ello es fundamental la implicación de las
administraciones y que atinen bien todas y cada una de sus
medidas. Por eso deben ser muy bien pensadas.

Desde el Gobierno estatal se han ido aprobando semana
tras semana iniciativas para proteger la economía y el empleo
y fíjense que ahí Unidas Podemos tiene un rol fundamental: la
ministra de Trabajo, Sra. Yolanda Díaz, como ha comentado
bien el conseller Negueruela, ha demostrado capacidad y
eficiencia poniendo en marcha medidas para atender a los
colectivos de trabajadores más vulnerables. Entre ellas el
apoyo a economía social, pymes, y autónomos que por
primera vez en nuestro país, no cuando gobernaba el PP ¿eh?,
hemos podido ver cómo 900.000 personas autónomas cobran
una prestación estatal, que los expedientes de regulación
temporal de empleo, los ERTE, que hubiesen sido ERE en
otros gobiernos, seguirán exentos de cotizar a la Seguridad
Social aún después del estado de alarma por el coronavirus.

Hemos visto blindajes contra el despido y la protección de
trabajadores fijos discontinuos, un sector fundamental en
nuestras islas que ocupa a más de 90.000 personas y por
descontado la protección de dos tipos de trabajadoras en la
más absoluta precariedad como son las trabajadoras del hogar
y las cuidadoras de dependientes.

En materia laboral el Govern balear ha llevado a cabo toda
una serie de medidas que el conseller ha detallado. Yo no voy
a entrar a enumerarlas. Por supuesto desde Unidas Podemos
las apoyamos: los créditos a empresas, la protección a
trabajadores, la extensión de la renta social, etc. No voy a
ocupar el tiempo ahí.

Nos sumamos, por supuesto, al reconocimiento a los
empleados públicos que están trabajando para que todas las
ayudas puedan llegar. Se están tramitando muchísimas de ellas
y entendemos que es un esfuerzo y agradecemos la labor.

Especialmente importante atendiendo a la estacionalidad
del sector servicios en Baleares los ERTE de fuerza mayor van
a poder pasar a ERTE de causas productivas y que las
bonificaciones que se deriven de ello  se  mantengan seis
meses más tras la finalización del estado de alarma. És una
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petición del Govern que por supuesto nosotros estamos
apoyando.

Y es fundamental que desde la Unión Europea lleguen
recursos. Aquí se ha comentado. Evidentemente, no va a bastar
la administración local, ni la insular, ni la autonómica ni la
estatal. Necesitamos que llegue ese apoyo europeo.

En les Illes Balears, pese a lo que hemos oído
anteriormente, el cierre de puertos y aeropuertos fue una
medida dolorosa, con gran repercusión económica, claro que
sí, pero un enorme acierto.

La crisis de la COVID ha sacado lo mejor y lo peor de cada
persona, de cada ámbito, pero tenemos que tener en cuenta
que ha tensionado y mucho el sistema sanitario cuyos
trabajadores y trabajadoras lo han dado todo y no están en
condiciones de asumir un repunte de la enfermedad
ocasionado por la apertura inmediata que determinados
sectores están defendiendo.

Business is business, pero ahora hay que actuar desde la
responsabilidad, la planificación y priorizando la salud, el
distanciamiento social es la medida básica en la contención de
la epidemia. El confinamiento no es un castigo, Sr. Costa. El
confinamiento ha permitido salvar vidas.

Pensemos por un momento en el ámbito del turismo.
¿Quién va a querer viajar a un destino con un virus reforzado?
¿Queremos una salida en forma de uve, de u, de uve doble?
¿Qué queremos para nuestras islas? ¿Queremos seguir el
ejemplo de Japón y tener que volver a unas normas más
restrictivas abriendo antes de tiempo? 

Para generar confianza en los mercados emisores la mejor
campaña de promoción turística es disponer de unas islas con
una situación sanitaria controlada.

En cuanto a los tests, que también se ha comentado, una
persona puede dar negativo hoy, pero puede ser positiva
mañana, ¿cuándo va a comprar el billete?, ¿cuándo puede
viajar?
Una vez en su destino puede contagiar o ser contagiado.
Existen múltiples interrogantes para los que la ciencia y la
sanidad están buscando respuestas, pero aun no las tienen.

Y si nos centramos en los trabajadores del sector turismo,
el personal de recepción, de comedor, de habitaciones, los
técnicos de mantenimiento, si se contagian ¿qué les vamos a
decir?, ¿es una enfermedad profesional?, ¿es una baja laboral?,
¿o es que lo ha pillado usted fuera y no queremos saber nada?

Y si por desgracia llega el caso de que alguien fallezca, ¿en
qué condiciones queda su familia?, ¿y la empresa?, pero ¿qué
repercusión tendrá para Baleares como sector, como destino
turístico? Tenemos una gran experiencia en ver cómo los
tabloids magnifican cualquier cuestión que sucede aquí para
atacarnos frente a otros destinos.

Ser proturismo es actuar desde la responsabilidad y el
conocimiento científico para no poner en riesgo la buena
imagen de nuestras islas como destino de primer nivel gracias
al esfuerzo de trabajadores, pero también del empresariado.

En relación al personal del sector servicios, Sr.
Negueruela, le quería formular una pregunta: si va a emprender
y coordinar desde su conselleria actuaciones formativas
coordinadas con este sector para que sus trabajadores y
trabajadoras conozcan, y se puedan ya anticipar, las medidas de
manejo de los EPI imprescindibles para proteger su salud
frente a la COVID; y asimismo también en relación a las tareas
de desinfección, que son fundamentales en todo
establecimiento hostelero y de restauración, ¿vamos a ir
anticipándonos a esa apertura formando a los trabajadores para
que puedan llevar a cabo su labor de manera segura? 

Patronales y sindicatos han acordado aplazar un año las
subidas salariales de los convenios colectivos de hostelería,
comercio y transporte, lo que afecta a más de 200.000
personas. Todos y todas han puesto de su parte para alcanzar
ese acuerdo que agradecemos, con la mirada puesta en un
horizonte compartido. Es fundamental alcanzar un pacto de
reconstrucción para nuestras islas, algunos de los grupos
políticos lo han comentado a lo largo de estos días. Desde
Unidas Podemos evidentemente colaboraremos en ello y
esperamos que todos los partidos representados en este
Parlamento hagan lo propio.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Ara correspon al Grup
Parlamentari Ciudadanos, té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Primero, un recuerdo a las víctimas
mortales de la pandemia y también un agradecimiento a
nuestros héroes, al personal socio-sanitario que lucha cada día
para combatir la COVID-19 y también nuestro agradecimiento
a los trabajadores de las actividades esenciales que permiten
que tengamos una vida normal, con abastecimiento de
alimentos y de medicinas. Y también un agradecimiento muy
profundo a todo el sector del turismo y de la hostelería en
Baleares, que lleva parado dos meses y que ha respondido con
solidaridad a esta crisis, cediendo sus instalaciones para
albergar enfermos en hoteles medicalizados, cediendo sus
instalaciones para albergar personal sanitario y mujeres
vulnerables, repartiendo comida y colaborando con las
organizaciones de ayuda a vulnerables.

Sr. Conseller, usted es el conseller de Modelo
Económico, Turismo y Trabajo, además en este orden y
realmente nos encontramos en que lo primero que debemos
trabajar a partir de ahora y será a través de pactos, como
hemos hablado durante toda la mañana, será el modelo
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económico. Una vez tengamos pactado el modelo económico
ya trabajaremos para activar el turismo y que el turismo esté
activado beneficiará evidentemente al trabajo en nuestras islas.
Primero salvar vidas y después salvar empleo.

Las decisiones que se tomen ahora son más importantes
que nunca y desde el Gobierno central y desde el Govern se
han tomado muchísimas decisiones y bastantes de ellas
erróneas, entonces en nuestras islas debemos evitar tomar más
decisiones erróneas. Por ello las decisiones deben sustentarse
en tres aspectos clave. 

Primer aspecto la seguridad, Baleares debe ser un destino
seguro, para levantar las restricciones de movimiento
debemos contar con Europa. Los eurodiputados de Ciudadanos
Europa están trabajando para consensuar unos estándares de
seguridad comunes para todos, para todos los aeropuertos de
la Unión Europea, con los mismos criterios, con los mismos
objetivos, estrictos y homogéneos. 

En Ciudadanos, en el Congreso de los Diputados ya hemos
presentado un plan de reactivación del turismo y de la
hostelería, del que destacan las siguientes medidas, medidas
para proteger pasajeros, medidas para proteger trabajadores,
digitalización de los procesos como respuesta a la alerta
sanitaria, trazabilidad, instalaciones habilitadas para el testeo
en puntos estratégicos, aeropuertos, puertos y estaciones, con
el fin de conocer la situación real de la pandemia y que
además deberán cumplir las condiciones de accesibilidad. 

El segundo aspecto clave, confianza. Nuestro destino debe
generar confianza, si queremos posicionarnos como destino
seguro debemos generar confianza, y la confianza se gana con
transparencia y buena gestión. Tests masivos para toda la
población, a todos nuestros visitantes, con una gestión
eficiente, con consenso, con colaboración público-privada en
toda la cadena de valor y con un impulso tecnológico
importante, proponiendo y cumpliendo instrucciones
específicas y homogéneas a nivel nacional, con el Instituto de
Calidad Turística de España y promoviendo y cumpliendo
protocolos a nivel europeo. Y es fundamental que toda la
cadena de valor turístico se debe poner en marcha al mismo
tiempo.

El tercer punto, la marca Europa. Nada será igual después
de la COVID-19, nuestro actual posicionamiento de liderazgo
turístico está en juego y para mantenerlo debemos tener
presente a Europa. Todos los habitantes de la Unión Europea
los debemos contemplar como compatriotas, potenciemos la
marca Europa en nuestra promoción para atraer turistas
comunitarios. Los eurodiputados de Ciudadanos también están
trabajando en este aspecto. Cuando hablemos de turismo local
o nacional, debemos sumar también a todos los habitantes de
la Unión Europea.

Y hablemos de salvar empleos. Da la sensación que usted
no ha escuchado a dos sectores importantes de nuestra
sociedad, parece que no ha escuchado a los autónomos, a los
mutualistas y a los autónomos temporales, y los autónomos le
están diciendo que no tienen ingresos y que no pueden pagar

sus cuotas. ¿Ha visto que han hecho en otras comunidades?
Pues sí, yo se lo diré, en otras comunidades están
subvencionado las cuotas de los autónomos que no pueden
tener ingresos y que no pueden trabajar. A parte, nuestra
propuesta naranja para este colectivo es que los autónomos
tendrán durante un año tarifa plana de 60 euros al mes para
reabrir su negocio después de haberse acogido a la prestación
extraordinaria por cese de actividad por el coronavirus.

Otro colectivo que está escuchando poco o no ha
escuchado, que son las pequeñas empresas. Empresas que
están cerradas y sin ingresos, ¿cómo y por qué tienen que
pagar tasas por servicios no recibidos? ¿Por qué deniega la
posibilidad de acceder a ERTE de fuerza mayor a tantas
empresas? ¿No ha entendido que prácticamente todas las
empresas de nuestra comunidad tienen dependencia en mayor
o menor medida con el turismo? Por no hablar de su gestión,
muchísimos trabajadores todavía no han cobrado subsidio y
los graduados sociales critican su método de publicación de
los ERTE en el BOIB. Muchas empresas le dicen que tienen
sus ERTE denegados y que usted no les escucha y no ha
fomentado la flexibilidad para que el máximo número de
empresas se pudieran beneficiar del número de ayudas para
sus trabajadores, porque los ERTE de causas productivas van
a cuentagotas. 

Desde Ciudadanos le proponemos prolongar el periodo de
ampliación de los ERTE, hasta que se recupere la actividad del
sector. Proponemos una reincorporación progresiva de los
trabajadores acorde con la recuperación de la actividad.
Flexibilizar la cláusula de mantenimiento del empleo, desde
Ciudadanos creemos que es demasiado optimista pensar que
las empresas podrán mantener los niveles previos a la crisis
sanitaria durante los siguientes 6 meses, ya que el sector se
recuperará previsiblemente a medio plazo. Por ello
proponemos que las empresas sean exoneradas de esa cláusula
cuando se demuestre que su actividad se ha recudido en más
de un 40% y de esa forma no comprometer la viabilidad de la
empresa. 

Otra propuesta, bonificación del 50% de cuotas
empresariales a la Seguridad Social de los trabajadores, hasta
que se reanude la actividad en el sector turístico y de la
hostelería por contingencias comunes, así por los conceptos
de recaudación conjunta de desempleo, FOGASA y Formación
Profesional. Exención de cuotas empresariales a la Seguridad
Social de nuevas contrataciones hasta el 2021, para que las
nuevas contrataciones del sector turístico de la hostelería,
siempre y cuando se mantengan los niveles de empleo
anteriores a la crisis. 

Otra propuesta, suspender el impuesto de turismo
sostenible hasta el 2021 y apostar por una formación
importante a todos los trabajadores de nuestras islas.

En definitiva, proponemos un plan de alivio fiscal, de
protocolos de seguridad, salud e higiene y la coordinación a
nivel europeo para levantar de manera segura y coordinada las
restricciones de movimiento, porque, conseller, el turismo es
el sector motor de la economía de nuestras islas y necesita
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estímulos para reposicionarse. No hacer nada, que es lo que
vemos que está pasando, tiene un coste muy grande y debemos
anticiparnos para estar bien posicionados. No tome decisiones
sin escuchar a los expertos turísticos, sin escuchar a los
expertos en tecnología, no tome decisiones sin escuchar a los
expertos de todos los sectores que conforman la cadena valor
de nuestra principal industria. 

Apueste por la colaboración público-privada, apueste por
la digitalización y, como le he dicho, seguridad, confianza y
marca Europa. Apueste por las medidas que salvan empleos
que le propone Ciudadanos, y desde luego no nos podemos
permitir más errores.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Ara correspon al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Bon dia. Gràcies, president. Bé, d’un dia per l’altre, el cap
de setmana del 14 al 15 de març, ens va canviar la vida.
Divendres dia 13 va ser un dia estrany, un dia ple de rumors,
ple de notícies i dilluns dia 16 ja estàvem confinats i fins a dia
d’avui. La conselleria que vostè gestiona en unes quantes
hores va haver de prendre moltes decisions, va posar molts de
mecanismes en marxa que afecten dues qüestions vitals en
aquesta comunitat autònoma: el treball i el turisme.

Quant al treball i totes les seves derivades, amb la
complexitat que això suposa a una comunitat com la nostra on
el mercat laboral és en bona part temporal, és complex i és
difícil haver de prendre to tes aquestes decisions en tan poc
temps. La urgència era protegir els treballadors, estiguessin
incorporats o no al seu lloc de treball, però la urgència també
era protegir l’autònom, la microempresa i la pimem, tant els
que fan feina tot l’any com els que fan feina de temporada, tant
els sectors que esmentava l’estat d’alarma com els que no,
perquè, com tots sabem, la majoria de sectors es veuen
afectats per aquesta crisi.

Tot això ho varen haver de fer de forma coordinada amb el
Govern de l’Estat, que això encara genera més complexitat; un
govern de l’Estat que no ha acabat d’entendre mai la
precarietat del nostre mercat laboral. Tampoc no és que hi
posi gaire interès a entendre res, mentre enviem la part del
pastís que ens imposen no estan molt interessats a entendre
massa de realitats.

Precisament des del Govern de les Illes Balears, des de la
seva conselleria, perquè el Govern de l’Estat pogués entendre
aquesta complexitat es va fer servir la millor eina possible
això sí que li lloam, que és el diàleg social. És a dir, implicar
patronal, implicar sindicats i consensuar aquest document, que
va ser l’acord marc per al manteniment de l’ocupació i la
protecció del sector serveis, on es plantegen i reclamen les
solucions a la majoria de problemàtiques pròpies del nostre

mercat laboral. I algunes ja han estat assumides per part del
Govern de l’Estat en el cas dels fixos discontinus i altres.

Aquesta és la via, Sr. Negueruela, la via és la complicitat i
l’empatia en el marc del diàleg social. A l’hora de plantejar
propostes, idees, reivindicacions hi hem de ser totes i tots.
Govern, patronals i sindicats ho han de liderar, però tota la
societat hi ha de ser darrere. 

Ens en sortirem si aviciam el mercat local. Ens en
sortirem si aviciam el teixit d’autònoms, petites i mitjanes
empreses locals que ens faran de xarxa allà on moltes famílies
trobaran l’aixopluc necessari per passar els mesos que vénen,
que seran complicats, seran difícils i ningú no té varetes
màgiques per sortir-ne.

Ja ho diu el refranyer popular: si miram enfora caiem prop.
D’aquesta crisi ens en sortirem gràcies al mercat local.
Canvien el paradigma, mirem prop. Amb la crisi sanitària hem
descobert veïnats que no coneixíem, comerços de proximitat,
pagesos que ens omplen el rebost. Facem de la necessitat,
virtut, i aprofundim en aquesta línia. Segur que si donam una
mà al teixit de l’autònom i la microempresa ens ho tornaran en
forma de lloc de treball. 

Quant al turisme, desgraciadament hem pegat de morros a
la paret del monocultiu. Tenim el sector econòmic més
important de la nostra comunitat aturat, al cent per cent,
completament aturat, i  amb la perspectiva de ser un dels
darrers a poder reprendre l’activitat. El pitjor de tot és que
anam ulls clucs, no sabem res, ni nosaltres ni ningú. No sabem
quan podrem sortir ni amb quines mesures de seguretat, quan
obriran els ports i els aeroports, quan obriran als països
d’origen. Per tant, no sabem quan es podrà reprendre l’activitat
de l’hostaleria i de la restauració ni a quin ritme, si haurem
d’eliminar taules als restaurants, si haurem d’eliminar bufets
als hotels. És a dir, el ritme també el desconeixem i segur que
no serà d’un dia per l’altre al cent per cent, pel que ens arriba.

El que sí sabem és que la confiança serà clau a l’hora que
les Illes Balears siguin una destinació atractiva. També sabem
que ho tenim molt bé per recuperar aquesta confiança ja que
aquí la feina sanitària s’ha fet i s’ha fet bé. Per tant, és fàcil
enviar aquest missatge, que poden confiar en les Illes Balears
com a destinació segura. 

Per altra banda, en el tema del turisme també hem de fer de
la necessitat, virtut. L’anterior legislatura, i s’ha seguit
aquesta, l’esforç de la conselleria ha anat dirigit cap a la
qualitat i pensam que hem d’aprofundir en aquesta línia.
L’ordenació i la qualitat van de la mà de la confiança. Facem
feina en aquest sentit i aprofundim en aquesta confiança que
és cap on hi anirà el futur del sector, i en som pioners. 

Quant a la promoció, que s’haurà de coordinar amb els
consells, és clar que s’haurà d’invertir en promoció, és
evident. Ara bé, pensem bé a qui i com dirigim aquesta
promoció. Cada euro que es gasti ha de servir per a qualque
cosa i sobretot tenguem clar quin serà el procés de
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desconfinament i sobretot amb quines condicions es farà
aquest procés.

Molt important per a tots els sectors, reclamem a l’Estat
allò que ens pertoca. Hem estat grans contribuents, hem
mantingut l’Estat i els seus capricis. Conseller, MÉS per
Mallorca hi és a l’hora d’anar a Madrid a reclamar, a exigir
perquè ens toca, el rescat de les persones i del país.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Es el turno del Grupo
Parlamentario VOX-Actua Baleares. Tiene la palabra el Sr.
Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias. Sr. Consejero, permítame que empiece mi
exposición respondiéndole a una serie de afirmaciones que
usted ha dado en su exposición, porque me han llamado mucho
la atención. 

Usted ha empezado afirmando que lo primero es la
seguridad sanitaria, la protección de las personas, y en eso
estaremos todos de acuerdo, lo que pasa es que su gobierno
camina en sentido contrario porque para esa seguridad
sanitaria y para esa protección de personas lo primero que hay
que hacer es tests masivos, que no se hacen ni se tiene
previsto hacerlos. 

Los controles en puertos y aeropuertos, de los que no
sabemos nada, para después intentar crear corredores
sanitarios seguros.

Y encima, hablando de protección sanitaria, hoy nos
despertamos con esa noticia que debe aclararse, y que
esperamos que lo aclare el Gobierno balear, porque parece un
escándalo sin precedentes, eso de que 80.000 mascarillas
puedan ser falsas y sea el resultado de la gestión de un
militante socialista, eso tienen que aclararlo porque es muy
grave. Entonces, claro, si usted empieza hablando de la
seguridad sanitaria y estos son los antecedentes de su
gobierno, pues permita que lo que percibimos es
preocupación por su gestión. 

Porque también habla de recuperar nuestra forma de vida.
Sus socios de gobierno no están por la labor de recuperar
nuestra forma de vida que hemos tenido hasta el momento.
Los señores de MÉS y también sectores de Podemos son
abiertamente antiturismo; lamentablemente ahora se van a dar
cuenta de lo  que es estar sin turismo, ahora verán las
consecuencias de esas campañas del turismo mata a Mallorca
y todas esas barbaridades. 

También dice usted que nadie tenía previsto esta pandemia.
No es cierto. Nadie tenía previsto esto, es lo que ha dicho
usted. Mire, sí que lo tenían previsto, lo que pasa es que no
hicieron caso, el Gobierno de España no hizo caso. La
Comisión Europea lo notificó a los estados miembros, ya el
9 de enero notificó la alerta por coronavirus. El 30 de enero
la Organización Mundial de la Salud avisó de emergencia
sanitaria, y ustedes, el gobierno del Partido Socialista, el
gobierno de Pedro Sánchez, decretaron el estado de alarma el
14 de marzo. Esta tardanza, esa negligencia es la que ha
ocasionado que España esté en el número 1 de la mayor
negligente gestión de esta crisis sanitaria. Así que no venga
aquí, por favor, sacando pecho de lo que hace el Gobierno de
España, porque lo  que ha hecho el Gobierno de España es
lamentable y los tribunales decidirán si incluso tiene
responsabilidades judiciales.

Ha dicho usted que nos enfrentamos casi a una caída del
30%, que probablemente sea mayor, del PIB; a un 30% de
destrucción del empleo, a un 50% en la caída de inversión.
Evidentemente es una situación muy preocupante; hoy hemos
tenido los datos de este primer trimestre y nos arrojan la cifra
de 67.100 empleos destruídos. Y es que nos enfrentamos a
una situación gravísima y sin precedentes en lo que es
destrucción de empleo. Usted además ha dicho como frase
“no habrá reactivación sin empresas y trabajadores”. Es justo
lo que dije yo aquí el jueves pasado cuando propuse,
propusimos desde VOX, una serie de medidas en favor de los
trabajadores, que sin empresas y sin trabajadores lo íbamos a
tener muy difícil. Ustedes votaron en contra de todas esas
medidas en favor de los trabajadores.

Ha dicho usted que el Gobierno de España es rápido y
eficaz, y es justo lo contrario, el Gobierno de España. ERTE
que no llegan. Mire, de hecho usted que ha venido aquí a sacar
pecho y ayer los graduados sociales, el Colegio de Graduados
Sociales de Baleares, le criticaron a usted la gestión en la
publicación masiva de los ERTE, ya que considera el Colegio
de Graduados Sociales que perjudica a las empresas y a los
trabajadores que no desean dar a conocer su situación; le han
pedido los graduados sociales que utilice otro sistema y le han
reclamado que se les permita una participación más activa en
la mesa de negociaciones, y usted también ha venido aquí a
sacar pecho de que está negociando con el sector; oiga, ayer
le dijeron los graduados sociales que no, que de eso nada; es
más, unos graduados sociales y unos asesores laborales que se
están volviendo locos para intentar encauzar todas las
peticiones que hacen con un sistema hiperburocratizado que
impide también esas ayudas. Cuotas de autónomos que se han
seguido cobrando; no llegan ni las ayudas a los alquileres, ni
los préstamos ICO..., no llega nada, y la gente lo sigue pasando
mal y usted ha venido aquí a relatarnos una Arcadia feliz en su
gestión que realmente dista mucho de la realidad.

Mire, nosotros lo hemos dicho por activa y por pasiva,
consideramos que para proteger a los trabajadores hay que
garantizar sus derechos. Aquí ha venido la representante de
Podemos diciendo que habíamos presentado la semana pasada
una proposición que iba en contra de los derechos de los
trabajadores; justo lo contrario, lo que hay que garantizar es
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los derechos, y eso es lo que pretendemos nosotros siempre,
incluso en estas situaciones ampliarlos, pero para eso es
fundamental que las pequeñas y medianas empresas, los
autónomos y las grandes empresas también se salven; si
quiebran la consecuencia inmediata es esa pérdida de empleo
que estamos viendo que ya es apabullante.

Como le he dicho la caída del PIB puede ser incluso hasta
del 40%; si lo traducimos en cifras estamos hablando nada
más y nada menos que de 9.270 millones de euros y la pérdida
de casi 150.000 puestos de trabajo; eso incluso lo afirmó
usted. Son datos terroríficos, es una auténtica hecatombe, y es
la consecuencia, como le digo, de haber gestionado
negligentemente la crisis sanitaria, y aquí en Baleares se sigue
gestionando negligentemente la crisis sanitaria, y mientras esa
negligencia en la crisis sanitaria siga como hasta ahora el
resultado va a ser mucho peor aun para la economía.

¿Entienden, y lo vuelvo a repetir, el porqué si nosotros
estamos proponiendo medidas que suponen un esfuerzo
tremendo para la administración pública, como son las ayudas
fiscales a las empresas, lo que hemos hablado de la
eliminación de cuotas de autónomos, que proponíamos
nosotros para toda la gente que lo está pasando..., entienden
que eso tiene que llevar aparejado una medida clara en cuanto
a la reducción de la administración pública?, que tampoco ha
dicho absolutamente nada. ¿De dónde van a sacar el dinero
para esas ayudas?, ¿cómo pretenden seguir manteniendo la
actual estructura política? A eso también es muy interesante
que sepamos qué medidas contemplan, porque no podemos
seguir enterrando millones de euros en gasto superfluo como
se sigue haciendo en el Gobierno de Baleares.

Miren, ya lo dije la semana pasada, lo dijimos hace dos
semanas, les presentamos paquetes de medidas de todo tipo:
estamos aquí para ayudar, pero es que nos estamos
encontrando con un muro por parte del Gobierno balear.
Ustedes hablan ahora de llegar a acuerdos, de que es lo mejor
que le puede pasar a esta sociedad, que los grupos políticos,
además de los agentes sociales y económicos, podamos llegar
a un acuerdo. Espero que cambien mucho, porque es que el
jueves pasado aquí vinimos con una propuesta, con la mano
tendida para que aportaran todo tipo de medidas en favor de
los trabajadores, en favor de las empresas, y la respuesta fue
el no rotundo, ni siquiera a colaborar. Incluso se nos acusó de
que eran medidas ideologizadas, cuando lo único que
pretenden es salvar el empleo. Entonces si la semana pasada
votaban en contra de nuestras medidas, su partido, el Partido
Socialista, incluso decían que no era el momento de hablar de
planes de reactivación, ¿qué ha cambiado ahora para que hoy
esté usted aquí hablando de planes de reactivación? Es una
muestra más de esta descoordinación a la que
lamentablemente nos tienen acostumbrados.

Nosotros, insisto, consideramos imprescindible para
proteger a los trabajadores, como le he dicho, la eliminación
de la cuota de los autónomos, incluidas las cuotas de
profesionales liberales, mientras dure el confinamiento; la
reducción de un 50% de las cuotas de la Seguridad Social
durante seis meses a las empresas que reincorporen el 100%

de las plantillas en alta antes de la aplicación de los ERTE en
un plazo estipulado tras la vuelta a la normalidad de la demanda
y de la generación de ingresos de esas empresas.
Consideramos que es fundamental las medidas que incentivan
fiscalmente el teletrabajo. También apostamos por
incrementar ese 20% de salario al personal sanitario,
auténticos héroes que se han dejado y se están dejando la piel
para paliar esta crisis sanitaria. Y también exigimos, aquí y en
el Congreso, la inmediata equiparación salarial de la Policía
Nacional, la Guardia Civil y también las ayudas en sus salarios
que vienen reivindicando los funcionarios de prisiones, otro
sector muy abandonado y que está pasandolo realmente mal en
estas crisis sanitarias. 

No nos olvidemos de las Fuerzas Armadas, a pesar de los
socios de su gobierno, que aquí siempre que tienen ocasión
intentan criticarlas. Y no nos olvidemos de las medidas
fundamentales exclusivamente para el sector turístico, porque
si no las adoptamos ya -de ahí la urgencia- nos vamos a
encontrar que la destrucción de empleo y la parálisis
económica y social va a ser de unas dimensiones incalculables
y que nunca se han visto en tiempos de paz. Por eso no
desdeñen nuestra propuesta de bajar el tipo del IVA del 10 al
4%, de eliminar las tasas aéreas, de ayudar fiscalmente a las
empresas turísticas, de eliminar el impuesto de turismo
sostenible...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

... -voy finalizando, Sra. Vicepresidenta-, o de promocionar el
turismo de cruceros, fundamental a pesar de que a ustedes no
les guste, pero es que nos enfrentamos a algo realmente duro.
E insisto, estas medidas obligan a reducir la estructura política
actual y a eliminar ese gasto superfluo.

Sean abiertos, estamos aquí para ayudarles, aunque nos
sigan poniendo tantas dificultades.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors
diputats. Sr. Conseller, bé, podria, i estic temptat de fer-ho, un
debat més genèric i entrar en competències que no són
pròpies seves, que és un poc el que han fet els portaveus que
m’han precedit en l’ús de la paraula, perquè, és clar, vostè ens
ha convidat a entrar a sac en aquesta qüestió, quan vostè diu: el
Govern espanyol respon; és clar, tots tenim una certa
sensació, crec jo, almanco jo la tenc, de dir no, no respon
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adequadament, crea molts dubtes, moltes incerteses i,
evidentment, pensam que es poden fer les coses molt millor
de com es fan.

De fet, no estam d’acord amb el model del Govern
espanyol, perquè el model del Govern espanyol davant aquesta
pandèmia ha estat la centralització, no ha estat la coordinació
amb les comunitats autònomes. Hi ha multitud de persones,
experts que critiquen aquesta solució, perquè al final qui té els
experts, qui té el coneixement, qui té la competència en
matèria sanitària són les comunitats autònomes i, per tant,
evidentment, podríem entrar en aquest debat, però això ens
duria molt enfora, com podria entrar en el debat de la
diversificació, debat reiteratiu a les Illes Balears el qual supòs
que amb la crisi de la COVID-19 encara serà molt més
reiteratiu, però, és clar, sincerament, una diversificació
complicada, sense un règim especial de bon de veres que
compensi la insularitat, amb una administració pública molt
pobre i amb un sector privat absolutament tocat, la
diversificació, diguem-ho així, almanco a curt i a mitjà termini
no es fàcil, no es presenta fàcil.

Però jo vull entrar molt més en allò que és de la seva
competència, en el que li pertoqui, on té poder de decisió.

Posicionament. Hem de demostrar seguretat, les Illes
Balears han de projectar seguretat, i això no ho fan
suficientment, ho fa molt millor el Govern de Canàries, del
mateix color polític, però genera en els mercats emissors, a
Alemanya, molta més confiança. I vostès s’han d’avançar,
nosaltres criticam absolutament la seva actitud d’espera.

Pla de desconfinament, esperarem a veure què diu el
Govern de l’Estat. No, perquè la generació de confiança en els
mercats emissors passa perquè nosaltres siguem capdavanters.
Què després haguem de retocar el nostre  pla de
desconfinament perquè el Govern de l’Estat ha posat uns certs
criteris? D’acord, però ens hem d’avançar, perquè aquest és un
senyal de confiança en la destinació turística.

Ho deia el Sr. Costa, altres portaveus, com dic, e l
passaport sanitari europeu; protocols de seguretat alimentària,
nosaltres podríem llançar idees i concrecions en aquestes
qüestions. Què després hauríem de matisar per les normatives
estatals i europees? D’acord, però nosaltres ens hauríem
avançat, hauríem fet una feina. Perquè no perdem de vista que
qui viu principalment del turisme són les Illes Balears, altres
llocs, també evidentment afectats per la crisi de la COVID, no
tenen com a principal motor econòmic el turisme i, per tant,
la seva principal preocupació no serà el turisme, ni seran
aquests protocols, això serà un tema per a ells secundari, per
a nosaltres és cabdal, fonamental, i per això nosaltres ens hem
d’avançar.

Igual li dic amb els tests ràpids, etc. No ens posicionam
adequadament ni exercim el lideratge que correspon a les Illes
Balears com a avantguarda del turisme a Europa.

Sobre l’expedient de regulació d’ocupació, evidentment
vostès tenen una pressió molt forta, s’han multiplicat per molt

els  expedients que han de tramitar, però a vostès els toca
donar resposta, i la seva resposta va ser doblar el termini de
resolució, amb molts dubtes jurídics sobre aquesta decisió.

I després la seva gestió ha estat denegar a multitud
d’empreses aquests expedients per força major, cosa que no
han fet altres comunitats, aplicant criteris més restrictius que
altres comunitats autònomes, i vostè és perfectament
conscient d’aquesta situació. Li deman: quants expedients de
regulació han denegat vostès per força major? Quants recursos
tenen en relació amb aquesta denegació? Crec que hi ha
moltes coses a millorar també amb els expedients de
regulació, recursos en via administrativa.

Liquidesa. És evident que és fonamental donar liquidesa,
però també s’ha dit aquí tant als ICO com a l’ISBA, generen
poca agilitat, poca resposta ràpida, i el que necessiten els
operadors són respostes ràpides. Per tant, més enllà de les
bones intencions, dels grans titulars, al final el que no podem
és quedar aturats per la burocràcia i la lentitud de les
tramitacions.

Vostè ha dit molt poques coses dels tributs, molt poques
coses, i aquest és un element fonamental; quan vostè braveja
de la seva interlocució social, supòs que tots els sectors,
perquè parlen amb tothom, com és lògic, i és la seva funció,
li hauran traslladat que hi ha una gran preocupació per la
pressió fiscal i com es pot fer front a aquesta pressió fiscal.

Cànon de l’aigua, pensen adoptar qualque mesura de
reducció del cànon de l’aigua, que és un impost que afecta de
manera molt forta els establiments hotelers?

Ecotaxa, no ha dit ni una paraula de l’ecotaxa, ni una
paraula: la pensa suspendre a l’any 2020, com li reclamen?

Llei Montoro, superàvits municipals: aquesta pot ser una
gran font d’inversió per a les Illes Balears; vostè sap que hi ha
uns 600 milions d’euros aturats als bancs, tampoc no ha dit ni
una paraula; aquí hi ha el que alguns diuen almanco una primera
etapa d’un pla Marshall, o el que li vulguin dir, m’és igual el
nom, però ja duem molts mesos, anys de govern socialista que
no acaba amb aquesta hipoteca enorme que tenen els
ajuntaments. I els ajuntaments podrien invertir i els
ajuntaments podrien donar ajuda.

I també li reclamam, d’acord amb l’article 29 de la Llei de
règim municipal de les Illes Balears, pensen desenvolupar un
marc normatiu perquè els ajuntaments puguin donar ajudes
econòmiques a autònoms i a petites empreses que en aquests
moments tenen moltes dificultats per mobilitzar aquests
recursos perquè no tenen marc normatiu que els permeti
marge de maniobra en relació amb aquesta qüestió?

Inversió, vostè, a la seva compareixença, a la seva
intervenció, ha dit: prioritzar inversions, però, gairebé, a part
d’aquestes paraules, després no ha concretat en res. Què és
prioritzar inversions? Nosaltres li hem presentat aquí, en
aquest parlament, una proposició de lle i per prioritzar
inversions i per mobilitzar inversions, recuperaran vostès la
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disposició addicional quarta de la Llei de turisme que acaba
pel juliol? Quines mesures pensen adoptar? La presidenta de
la Federació Hotelera de Mallorca reclamava que aquells
establiments que hagin de romandre tancats per aquesta
situació de crisi almanco puguin aprofitar per fer
modernització; amb el marc normatiu i amb l’acabament de la
norma pel juliol, és evident que tendran moltíssimes
dificultats. Per tant, a vostès els correspon donar solucions i
posar ajudes perquè els sectors privats puguin fer aquesta
inversió.

No li diré el que ja li he dit a la presidenta a la meva
pregunta oral sobre els autònoms, sobre ajudes a fons perduts,
que són imprescindibles, perquè ja he dit que un dels
problemes que tenim de tants d’ajornaments de tributs, de
tants d’ajornaments d’obligacions és que al final duen el
problema cap a d’aquí a tres mesos, d’aquí a sis mesos, d’aquí
a vuit mesos, però les empreses estaran absolutament
endeutades i ofegades i, per tant, no tendran capacitat de
reactivació, que és el que ens ha d’interessar i el que ens ha de
preocupar.

Ajudes econòmiques a famílies que tenen, com a principal
ingrés el turisme i, en especial, el lloguer turístic, que hi ha
moltes famílies a les Illes Balears en aquesta situació que
veuran la seva principal font de riquesa absolutament anul·lada
i no saben a quina prestació, si hi haurà capacitat d’ajuda per
part del Govern de les Illes Balears.

I finalment, connexions aèries, això ja sé que no és
competència seva, però és evident que perquè hi hagi
desconfinament, perquè, com deia el Sr. Costa, coincideix
amb ell, perquè hi hagi el mínim de temporada possible a l’any
2020, que, evidentment, ha de ser un objectiu a curt termini
essencial i fonamental, necessitam que hi hagi connexions
aèries. Hi haurà un corredor Alemanya-Illes Balears? La
situació  sanitària tant d’Alemanya com de les Illes Balears
poden convidar a un cert optimisme que hi pugui haver aquest
trànsit de passatgers entre aeroports alemanys i aeroports de
les Illes Balears. Per tant, aquí hi ha tota una feina de gestió
davant el Govern central sobretot, i també a nivell europeu, per
garantir que hi hagi un mínim de connexions aèries, amb
seguretat sanitària, amb els controls imprescindibles, amb els
tests, amb les garanties que siguin, perquè a les Illes Balears
hi hagi activitat turística.

M’agradaria que em contestàs moltes de les preguntes que
li hem fet, perquè els tributs i el tema de la inversió per a
nosaltres és fonamental i vostè gairebé n’hi ha dit una paraula.
Per tant, el convidam a aprofitar la seva futura intervenció per
intentar aclarir els conceptes.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Correspon ara al Grup
Parlamentari Mixt, té la paraula la Sra. Font.

(Remor de veus)

(Pausa)

Bueno, pues vamos a pasar al Grupo Parlamentario
Socialista y después intentamos recuperar la conexión con la
Sra. Font. Tiene la palabra la Sra. Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta, bon dia a tothom. Des del
Grup Parlamentari Socialista, volem agrair al conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball, el Sr. Negueruela, que
comparegui a voluntat pròpia davant aquesta cambra, per
explicar la situació econòmica i laboral en què es troben les
Illes Balears a causa d’aquesta situació d’emergència sanitària,
social i  econòmica provocada per la crisi sanitària de la
COVID-19, per l’epidèmia de la COVID-19; que vengui aquí
a explicar també o que hagi explicat les mesures que du a
terme el Govern de les Illes Balears per fer front a la situació
provocada per aquesta pandèmia.

Aprofit per agrair el sacrifici que fan totes les persones
per contribuir a aquesta lluita confinant-se a casa seva i
seguint les instruccions de salut pública per garantir, amb
l’esforç de tots, la lluita contra la propagació de la malaltia.
Ara és el moment de no decaure, agraïment que faig extensiu
a tots els sanitaris de les nostres Illes, als professionals tant
dels serveis públics com dels sector privat que fan feina per
millorar la nostra vida i la de tots, i en especial als treballadors
d’aquesta casa que es troben a la nostra disposició i també ens
ho faciliten tot.

En aquests moments d’incertesa són moltes les persones
que viuen angoixades, en primer lloc per la por de no agafar la
malaltia i després perquè no saben què passarà amb la seva
situació laboral o empresarial. Per tant, la nostra obligació
com a representants de la ciutadania és la de transmetre
seguretat i de donar solucions entre tots per intentar sortir
d’aquesta situació el més aviat possible i de la millor manera.
Per aquest motiu, des del nostre grup suportam la feina que fa
el Govern de les Illes Balears, ja que des del primer moment
va treballar per contenir la malaltia, evitar la seva expansió i
vetllar per la salut de tots els ciutadans, però sobretot per
protegir els col·lectius més vulnerables.

Les xifres demostren que les Illes Balears ho fem bé, la
situació sanitària es controla, així i tot hem d’anar amb compte
perquè no podem fer una passa enrera; un govern que segueix
treballant per la salut de les persones, però també per la seva
situació econòmica i laboral produïda per la frenada de
l’economia, una situació  molt difícil per a la majoria de
treballadors autònoms i PIME.

Davant una situació d’incertesa econòmica internacional,
on la caiguda temporal de la producció, la contracció de la
demanda interna i externa i el minvament de la renda
disponible de les llars i la desconfiança generada són alguns
dels efectes immediats de la crisi actual.

En aquests moments és difícil exactament el tant per cent
d’aturada de l’activitat i la caiguda del PIB, segons el Govern
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de les Illes Balears la producció pot arribar a una pèrdua del
30% del PIB. A més, també segons un informe publicat pel
CES, la pèrdua de la producció no serà homogènia entre les
diferents activitats, hi haurà unes branques més afectades que
unes altres; la reducció de la producció de l’hostaleria serà la
més elevada de tots els casos, preveuen ells fins a una baixada
d’un 25%, i hi anirà darrera el sector comerç.

Per tant, s’ha de protegir i impulsar el nostre teixit
econòmic i empresarial amb mesures consensuades entre tots,
treballadors, empreses, partits polítics i societat civil. Per
això, la presidenta Armengol ha proposat a tots els partits
polítics amb representació parlamentària un pla de
reconstrucció econòmic i social. Des d’aquí deman a tots els
grups parlamentaris altesa de mires i que deixin de banda els
interessos partidistes per treballar tots junts per a la
ciutadania, la gent ens necessita més units que mai; un pacte
que no ha de deixar de banda de cap de les maneres la
seguretat sanitària de les persones.

Fruit d’aquest diàleg i de la col·laboració entre el Govern,
empresa i sindicats en el si de la Mesa del Diàleg Social s’han
impulsat mesures per ajudar a treballadors autònoms i PIME.
Pel que fa als treballadors, el conseller ja ha remarcat les
línies que s’han establert des del Govern de les Illes Balears
i acordades en el si de la Mesa del Diàleg Social, però vull
remarcar que s’ha fet o es va fer un pacte, es va signar un pacte
social per protegir 200.000 llocs de feina, un acord que s’ha
fet tenint en compte les diferents necessitats de la nostra
societat: en primer lloc per protegir les persones i les
famílies; en segon lloc, per fer costat als treballadors i les
treballadores i que puguin aquests accedir a l’atur, els que
entrin a un ERTO, i encara que no hagin tengut la cotització
mínima; i salvaguardar les empreses amb injeccions de
liquiditat, ajornaments tributaris i rebaixes en les cotitzacions.

Ens alegram que el Govern de l’Estat hagi acceptat una de
les demandes d’aquestes illes, una demanda fonamental per
facilitar l’accés a l’atur dels fixos discontinus que encara no
s’havien incorporat a l’activitat, amb aquesta acció es
protegiran milers de treballadors i treballadores d’aquesta
terra, aquesta mesura ha estat gràcies a l’esforç i a l’acord
entre el Govern i els agents socials.

Volem aprofitar, també, per agrair la feina que han fet els
serveis públics de la comunitat autònoma, ja que des del SOIB
s’ha dut a terme molta feina, molts treballadors de la
comunitat autònoma han dut a terme molts expedients de
regulació  d’ocupació que permetran protegir l’ocupació i
evitar acomiadaments. Gràcies també a les empreses per
voler-se acollir als ERTO i així evitar destrucció d’ocupació.

Pel que fa a les petites i mitjanes empreses, també ja ho
han comentat el conseller i la presidenta avui en aquest ple,
s’ha injectat, s’han pres mesures per obtenir liquiditat i, per
tant, perquè puguin tirar endavant les despeses fixes que tenen
aquestes empreses, com les factures, despeses de personal i
no hagin d’haver de tancar.

Ajudes que es completen amb ajornaments de pagaments
tributaris.

Pel que fa al turisme, el conseller de Turisme ha remarcat
el treball que fan conjuntament amb els responsables turístics
tant de les Illes Balears com a nivell europeu, ha parlat de les
reunions que es continuen tenint i estan parlant amb
majoristes de viatges, aerolínies, navilieres i el sector hoteler
d’aquesta terra, tenen contactes habituals amb la Federació
Hotelera. 

S’ha de dir que a pesar que es vol promoure el sector
turístic i des del Govern i des del nostre grup volem impulsar
el sector turístic, s’ha de dir que s’ha d’anar molt en compte,
perquè l’obertura de ports i aeroports no es pot fer a banda del
que diguin les directrius europees i de l’Estat. I cal recordar
que la seguretat de la ciutadania és allò principal, seguretat
dels residents de les Illes Balears i la seguretat dels visitants.

Per tant, cal remarcar que des del Grup Parlamentari
Socialista donam suport al Govern de les Illes Balears, com no
podia ser d’una altra manera, perquè la reactivació de
l’activitat econòmica sigui tan aviat com sigui possible ,
sempre que hi hagi per endavant com ja he dit, la salut dels
nostres ciutadans i dels visitants, de les persones que visitin
les nostres illes i que es prenguin les mesures amb el màxim
consens entre tots, entre els agents socials, però també entre
tots els partits polítics. 

Vull acabar la meva intervenció dient que la ciutadania ha
tengut sort que en aquestes illes cinc anys abans de l’arribada
de la crisi de la COVID, hagi tengut un govern d’esquerres, un
govern..., -sí, sí, poden riure-, un govern que ha apostat una
altra vegada per l’estat del benestar i ha tornat crear múscul a
la salut pública i als serveis socials , entre tots els altres
sectors públics, ja que si hagués governat la dreta, sabeu què
ens hauríem trobat? Si el Sr. Bauzá hagués seguit governant,
ens haguéssim trobat amb 1.300 sanitaris o més, acomiadats,
que és el que va fer, i també volia tancar dos hospitals públics,
l’Hospital General i l’Hospital Joan March. No els va arribar
a tancar per pressions de la ciutadania, encara que els va deixar
sota mínims.

Per tant, és una sort que el govern d’esquerres hagi
governat aquesta terra cinc anys abans i és una sort que
governin ara perquè no deixen de banda les persones i e ls
col·lectius més vulnerables, miren de reactivar l’economia,
miren de...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Sansó, tiene que ir terminando...

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

... -ja acab, Sra. Presidenta- sempre tenint en compte i posant
per endavant les persones, la salut de les persones i els
col·lectius més vulnerables. Per tant, agrair i donar suport al
Govern de les Illes Balears i  al conseller Negueruela en la
seva feina. Gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Recuperam la connexió amb el Grup
Parlamentari Mixt.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Em senten?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies. Els deman disculpes perquè es veu que no puc
tenir cap dimarts sense problemes tècnics, em sap greu.

Gràcies, conseller, per les seves explicacions. La crisis
sanitària, econòmica i social en la qual ens trobam a causa de
la pandèmia de la COVID-19 és difícil quantificar-la més enllà
del (...) i serà brutal, és per açò que les mesures que es
prenguin avui cal que estiguin ben pensades i no tan sols per
donar resposta ara, sinó amb una mirada a mig i llarg termini.
És fonamental que tinguem clares les errades comeses a
l’anterior crisi, tot i que l’origen no sigui el mateix, (...) un
sistema depredador que ha debilitat l’estat de benestar i el
medi ambient i que castiga sempre els més vulnerables. La
setmana passada comentàvem que les febleses del sistema
sanitari tenen una relació directa amb les retallades fetes a la
legislatura de la crisi de 2008, febleses que ens han posat en
una situació molt delicada amb resultats dramàtics. 

Tot i entendre la complexitat de la situació, cal que siguem
valents a l’hora de dissenyar els propers mesos i anys, perquè
la crisi de la COVID-19 no serà la darrera, de fet l’any 2016
la comissió sobre el marc global de risc de salut per al futur,
va pronosticar que el món s’enfrontarà a quatre pandèmies o
més en els pròxims 100 anys. Així, si actuam des de la
responsabilitat, hem de preveure que patirem més crisis
sanitàries i, per tant, econòmiques i socials. Resulta obligatori
posar-se en aquestes situacions perquè hem dut al medi
ambient al seu límit, fa temps que anam advertint del col·lapse
mediambiental i de la necessitat de repensar-nos. Idò ja ho
tenim aquí, amb tota la seva cruesa i a nivell mundial.

Certament en aquesta ocasió  les mesures per pal·liar el
cop han estat ben diferents a les que vam viure en l’època de
l’"austericidi", però de res no ens serviran si no girem el timó
i comencem a establir les bases d’un altre model econòmic,
més diversificat i on hem de poder encabir totes i tots els
treballadors que perdran la seva feina. Però com ho feim? Cal
fer una aposta clara pel coneixement com actiu econòmic, la
qual cosa vol dir per a l’educació en tots els seus nivells,
parlar de cultura, recerca. Com vostè ha dit, Sr. Negueruela, un
canvi de model productiu, afegint una millora del finançament.
En definitiva, ser més eficients, aconseguir més amb menys,
generar ocupació més estable i de més qualitat, perquè d’açò

també (...), la gran assignatura pendent del fins ara el nostre
model econòmic.

No podem seguir perpetuant un model econòmic que es
basa en el monocultiu turístic, perquè nosaltres no negam el
turisme, però no podem tenir tots els ous en la mateixa panera,
perquè si aquest sector falla, es produeix un daltabaix, com
estam comprovant. A més, cal tenir en compte que la crisi
mediambiental i sanitària farà canviar els nostres hàbits de
viatjar per fer turisme. I és obligació de qualsevol govern
saber-se avançar a les situacions. Pensam que a les nostres
illes tenim molt de camí a recórrer per canviar les bases
d’aquest sistema. Podem aprofitar la nostra riquesa ambiental
apostant per polítiques amb unes altres prioritats, on les
inversions públiques verdes tenguin l’objectiu de generar llocs
de feina, al mateix temps que solucionin problemes
ambientals, especialment en àmbits com el cicle de l’aigua,
les energies renovables, la construcció, l’agricultura, la
indústria de l’alimentació i manufacturera, el turisme, o els
sectors quaternari i quinari. 

En aquest sentit tenim moltes possibilitats per orientar
l’esforç cap a línies d’aquest estil, perquè hem de canviar la
lògica econòmica, prioritzem aquella que aconsegueixi
impactes positius, socials i ambientals. 

Què volem dir amb tot açò? Doncs que és el moment
d’apostar per la conscienciació ambiental de la societat,
perquè hem d’aprofitar aquest moment de crisi per avançar
positivament, els problemes vigents de canvi climàtic o de
pèrdua de biodiversitat són enormes i cal que tothom, governs
i ciutadania, treballin en conjunt per revertir les dinàmiques i
preveure les adaptacions. 

Per tant, hem de reorientar la formació dels treballadors
cap a àrees relacionades amb la sostenibilitat mediambiental
i adreçada a la descarbonització, una economia circular i de
reducció de residus, protegint la indústria manufacturera, per
tal que sigui més eficient i competitiva, sense deixar
d’afavorir els sorgiment de noves activitats  d’economia
digital, inversions relacionades amb les rehabilitacions
energètiques d’edificis i cicles d’aigua, suport clar al producte
local i comerç de proximitat. Aquestes són les prioritats que
pensam que són les més adequades per a aquesta
reconstrucció econòmica.

Sr. Conseller, i ja entram en el detall, ens ha arribat una
informació que trobam molt preocupant i voldríem saber si
n’està al cas i  quina resposta s’està donant. Es tracta d’una
gestoria de Formentera, amb base també a Eivissa, que està
aconsellant els seus clients que acomiadin el seu personal
eventual, la qual cosa contravé les mesures laborals
especificades al Reial Decret 8/2020, de 17 de març. El que
ens diu aquest reial decret és que donat el caràcter temporal
de l’estat d’alarma, aquesta situació de força major habilitarà
únicament l’adopció de mesures laborals que tenguin caràcter
provisional, així es permetrà a l’ocupador acudir al
procediment previst a l’article 47.3 de l’Estatut del
treballador, la suspensió temporal dels contractes de treball i
reducció temporal de jornada, però no aplicar altres mesures
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més extremes com poden ser els acomiadaments. És a dir,
qualsevol actuació empresarial que opti per altres mesures de
reestructuració, com per exemple un acomiadament objectiu
o disciplinari, hauran de considerar-se improcedents per falta
de causa.

Per tant, Sr. Negueruela, ens interessa que ens digui si
aquesta situació ha arribat a la Inspecció de Treball, com està
treballant en aquesta situació excepcional l’òrgan d’inspecció,
si han rebut denúncies per acomiadaments improcedents i si
es té previst reforçar Inspecció de Treball. 

Demanam valentia i coratge per dissenyar els propers
mesos i anys, perquè en aquest camí sempre ens hi trobarà,
però deixem de perpetuar models econòmics contraris al medi
ambient i per tant, contraris a la vida de les persones. Canviem
el focus i siguem més imaginatius, apostem pel coneixement
en totes les seves dimensions.

Gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Passam a la contestació del
conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, que
respondrà de manera global i per tant disposa de vint minuts.

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

Gracias, presidente. Intentaré contestar de forma global
pero intentando ir a las distintas cuestiones que han planteado
los distintos grupos. En todo caso en algún caso lo resolveré
de forma general, porque hay varias cuestiones que las han
planteado todos ellos.

De forma..., yo creo que para comenzar este turno de
réplica creo que los objetivos del Govern están claros: la
salud, la protección, y preparar el reinicio de actividades, y las
tres cosas están perfectamente entrelazadas todas ellas. Por
tanto si alguien nos dice cuál es el objetivo del Govern creo
que lo hemos dicho por activa y por pasiva, que esto son los
ejes del Govern, primero la salud, la protección y el reinicio
de actividades, y por supuesto lo antes posible cada uno de
ellos.

Me sorprende e intentaré..., porque el tono creo que ha
sido el adecuado por parte de todos ustedes, por tanto vamos
a hacer también una réplica constructiva, pero me sorprenden
dos cosas que dice el Sr. Costa. Dice que no hemos leído sus
papeles a la hora de plantear las propuestas, se lo ha dicho hoy
el presidente del Partido Popular a la presidenta del Gobierno,
y que no los hemos valorado, y en su turno de defensa lo que
no ha valorado es ninguno de los acuerdos sociales. Es decir,
esta comunidad autónoma tiene acuerdos sociales firmados
entre organizaciones empresariales, sindicatos y Govern, y
usted eso no lo valora, o sea, el Partido Popular respalda o no
lo respalda, pero es que no comenzó por ahí, dice: “¿Ustedes

han leído el papel que yo presenté?”; sí, es que nosotros
hemos hecho un acuerdo con las organizaciones empresariales
y sindicales de esta comunidad autónoma.

Y usted me dice -o dice hoy el Sr. Company, que en eso
creo que es curioso- dice: “Usted dice que hay 200 millones
de financiación; eso no es así porque usted sólo ponen equis
millones”. Ya le dijo la presidenta 25; y ustedes dicen
“presentamos 1.500"; 700 son de financiación, son de líneas
de crédito, de líneas de ISBA, por tanto no ponen 700
millones, ponen una cantidad muy inferior en ISBA, cosa que
no explicó en su momento el Partido Popular, el presidente de
su partido. Técnicamente entiendo lo que quieren decir y
considero que el Sr. Costa es una persona inteligente, por
tanto creo que el planteamiento es el mismo que ha hecho el
Govern. Por tanto lo que ha acordado el Govern con las
organizaciones empresariales y sindicales antes de que
ustedes hiciesen esa propuesta ya está contemplado; no es que
no lo leamos, es que lo hicimos antes.

Cuando nosotros planteamos la línea de ISBA desde el
primer momento y decimos que vamos a poner todos los
fondos necesarios estamos poniendo los fondos para ir
resolviendo. Está bien que lo diga, pero estaría bien que
defendiesen por tanto el acuerdo social porque se hizo antes.
Y entiendo que le  pueda producir sonrojo a alguno de sus
diputados que le gusta hablar, pero debería explicarselo usted,
cómo funciona, porque creo que lo entendería bien y
mejoraría desde luego y escucharía mejor, lo cual también es
importante en estos momentos. En cuanto al ISBA creo que es
una línea importante y acordada. 

No dice nada de los ERTE, de los distintos mecanismos de
protección articulados. Por tanto el valor del diálogo social
deben ponerlo en valor. Otra cosa es que se practique más o
menos según quien gobierne, pero deben ponerlo de ejemplo,
sobre todo si ustedes dicen “no, determinadas líneas...”; es que
ya estaban todas contempladas, es que están contempladas. Es
que cuando ustedes dicen “pongan una renta mínima”, claro, es
que el Govern tiene desde hace años una renta social
garantizada para poner en marcha y para proteger. Por tanto
esas medidas están articuladas y son importantes; y es
importante defenderlas, y haríamos mejor si en vez de decir
“lee un papel, lee otro” defendiésemos; si esas líneas que
usted comparte, porque están en su documento y estaban en
las pactadas con el Govern, no debería tener ningún problema
en que vamos por la dirección correcta, y en vez de decir que
no hemos puesto medidas, si hemos las medidas que usted
plantea, como economista que considero que es y que conoce,
dice “pues ojo, lo habían planteado antes e iban por esa
dirección, e iban por esa dirección”, lo cual no estaría mal que
lo reconociesen. Porque creo que también reconoce que si las
organizaciones empresariales y sindicales pactan algo es
porque le interesa al conjunto de nuestra economía. Por tanto
también estaría bien una valoración global de los acuerdos y
creo que sería necesario.

No hace falta que gesticule. Habrá mucho tiempo y
muchos momentos. Creo que es un momento para trabajar
conjuntamente, para reforzarnos, y creo que debería aprender
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mucho incluso de sus diputados y de sus compañeros a la hora
de plantear los debates y a la hora de intervenir en este pleno.
La sociedad quiere eso, no quiere esos gestos, quiere que
trabajemos conjuntamente, no quiere esos alegatos que usted
hace. En cuanto a los ERTE... Ni quiere esas risas. Yo no he
venido aquí a reírme, he venido a explicar un momento
complejísimo, y si a usted le hace gracia no es digno de estar
sentado donde está sentado. No se ría hoy, no es un momento
para risas, no es un momento... Yo no le estoy diciendo nada...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... no le estoy diciendo nada, no estoy gesticulando, estoy
articulando un discurso e intentando articular una propuesta
ordenada. No se ría hoy, hoy no se ría. Los datos que
presentamos no son para reírse, el debate que tenemos no es
para reírse. ¿Por qué le hace gracia? ¿Por qué le hace gracia?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

¿Por qué le hace gracia? Creo que deberíamos tener más
altura todos los que estamos aquí presentes.

En materia de expedientes de regulación temporal de
empleo, en materia de ERTE, se han presentado prácticamente
19.000, se han resuelto ya 14.276, se han denegado menos del
5% y se están revisando todos los denegados. Hemos hablado
con las gestorías, con el Colegio de Graduados, con los
asesores, en multitud de ocasiones; yo mismo he hecho varias
videoconferencias con ellos. Es un proceso complejo y ha
sido difícil de articular, porque hemos pasado de 50 a 19.000,
hemos pasado de tener una persona que era la que lo resolvía
a tener que formar a más de 150 personas para resolverlos, y
por tanto ha habido errores y ha habido fallos, pero ha habido
un esfuerzo por parte de los funcionarios enorme en poder
resolverlos, y estamos todos trabajando para llegar a que esta
semana llegue el mayor número de ERTE presentados,
prácticamente la totalidad, para que los trabajadores puedan
cobrar una prestación, que es el objetivo fundamental, que esta
semana se haga esto. Por eso hicimos un procedimiento
extraordinario, que es cierto que puede ser cuestionable y
pido disculpas si así ha sido o si alguien lo ha mal
interpretado, que es la publicación automática de los ERTE
favorables; ¿por qué?, porque es la única forma de notificar
para que el SEPE lo haga; ¿por qué?, porque teníamos 7.000
ERTE que notificar, y los procesos, nos guste o no, de la
administración no estaban preparados para este volcado y
hemos tenido que ir respondiendo. Pero el objetivo es
garantizar las prestaciones por desempleo, el objetivo es que
el día 1 o el día 2, que es cuando ha dicho el SEPE que pagará,
cobre el mayor número de trabajadores y trabajadoras de esta
comunidad, y haremos lo que sea para que eso sea posible,
haremos lo que sea para que eso sea posible, y si tenemos que
pedir disculpas veinte veces pediremos disculpas veinte veces,
pero haremos lo que sea para que los trabajadores y las
trabajadoras cobren su prestación por desempleo como toca
porque están en sus casas esperando desde luego poder cobrar
la prestación, y haremos las medidas necesarias para garantizar
esa situación.

Por tanto, sí, claro que ha habido errores en la tramitación
de los ERTE, sólo faltaría, es que es un proceso muy
complejo, pero todo lo que hemos hecho... ¿Y por qué no
hemos aplicado el silencio positivo, que decía el Sr. Melià,
cuando dice que por qué hemos extendido el plazo de cinco a
diez días para no hacer silencia positivo?; es porque con el
acuerdo que hicimos con el SEPE nosotros nos
comprometíamos a revisar las vidas laborales de 2019 para
que estuviesen los fijos discontinuos incluídos, y si yo doy un
silencio positivo y no he verificado que están los fijos
discontinuos de 2019 los fijos discontinuos no tenían
prestación. Y hemos hecho multitud de requerimientos para
que los fijos discontinuos estén incluídos en los ERTE, eso
era el objetivo, por eso extendimos cinco días, no para quitar
garantías, para dar garantías a los 90.000 trabajadores de esta
comunidad autónoma fijos discontinuos. Es esencial que
tengan una prestación, y haremos lo que sea, lo necesario y
bastante más de lo necesario para poder articularlo.

La defensa de este procedimiento de ERTE, de incluir a
los fijos discontinuos, y la defensa del Govern en materia
laboral y económica no sólo lo hace este govern; las
principales organizaciones empresariales han puesto  de
ejemplo a este govern en la gestión de ERTE; principales
empresarios de esta comunidad autónoma han puesto a este
govern de ejemplo en esta materia, y ustedes también alguna
vez podrían ponerlo en valor, porque ha sido un ejemplo en la
gestión de los ERTE y en la negociación con el Gobierno de
España, y así ha sido reconocido. No sé por qué le parece tan
gracioso, debe ser que hoy debo estar yo gracioso, pero usted
no para de reírse y a mí me parece alucinante que no le
parezca razonable proteger a 90.000 personas en esta
comunidad autónoma, y así ha sido puesto en valor por las
principales organizaciones, hasta el punto de que la CEHE, la
Confederación Empresarial de Hostelería, exija al Gobierno
de España en un momento que la protección de los fijos
discontinuos se extienda al resto del territorio porque sólo lo
tenía Baleares, y porque no se extendía, y se hace por decreto
ley la pasada semana.

Por tanto creo que en esa materia hemos respondido. Y
que a lo mejor tenemos errores, por supuesto, y tendremos
más errores y pediremos disculpas las veces que haga falta,
porque es una situación que de pasar a tener a una persona a
tener 150 personas trabajando cambia bastante y tener que
hacer todo lo necesario para que la aplicación informática
funcione, la GGTIC trabajando hasta las tantas de la madrugada
cada día durante los primeros días para poder habilitar los
sistemas informáticos porque no estaban previstos para ese
nivel de descarga. Todo eso con el único objetivo de que esta
semana estén el mayor número de trabajadores posibles en los
ERTE, y haremos lo que sea para que eso sea posible.

Ha sido una gestión que desde luego en la velocidad que
hemos tenido hemos intentado que sea lo más garantista y dar
la mayor protección posible. Y así creo que lo hemos
intentado conseguir y por lo menos así ha sido valorada por las
organizaciones empresariales y sindicales. Ojalá también que
esto de partidos políticos vean que la gestión en esa materia
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ha sido una gestión que intenta dar el mayor número de
protección.

No he hablado del plan de desescalada. Efectivamente,
usted me dice, no ha hablado del plan de desescalada, pero es
que no sólo es la Consejería de Economía es la responsable
del plan de desescalada, creo que equivocamos la mirada si no
vemos que el plan de desescalada desde luego tiene que tener
una parte muy importante, la parte sanitaria, que es quien
pilota todos estos procesos. Es que tiene que ser así.
Nosotros trabajaremos en esa línea, estamos en los grupos,
están las distintas consellerias de la área económica, está la
Conselleria de Turismo, como no puede ser de otra forma,
está Vicepresidencia, como no puede ser de otra forma, pero
quien lo pilota es la parte sanitaria, y creo que es normal. Creo
que si el Gobierno de España, como ha dicho la presidenta,
presenta hoy un plan de desescalada, nosotros estamos
trabajando en las líneas del nuestro. Claro que estamos
trabajando en las líneas del nuestro, ¿cómo no lo vamos a
trabajar?

En materia turística, lo cual es sorprendente que hagan
determinadas afirmaciones, cuando el propio sector dice que
se siente defendido por esta consellería y por este gobierno
en esta materia. No entiendo por qué tenemos que estar
reivindicando la defensa del sector, ¿qué pasa que él que lo
dice más veces, defiendo al sector turístico, no lo defiende?
Lo defendemos trabajando. Por supuesto que queremos que se
recupere lo antes posible, porque viven 200.000 personas de
forma directa del sector turístico, 200.000 trabajadores y
trabajadoras y multitud de autónomos y de empresarios de esta
comunidad autónoma que antes de la irrupción de la COVID
tenían una esperanza en la temporada turística y en volver a
encontrar un puesto de trabajo. Si usted cree o alguien cree,
que eso este gobierno no lo pone en valor, se equivoca. La
importancia del sector turístico es clave y haremos que vuelva
cuanto antes, cuando se pueda y en las condiciones de
seguridad que así..., colas mejores condiciones de seguridad
para la propia defensa del sector. 

Decía el Sr. Melià, nosotros no haremos según qué
declaraciones que tengamos que rectificar. Ya ha habido
gobiernos que se han precipitado y han rectificado, y nosotros
no vamos a rectificar, haremos propuestas serias, pero no
rectificaremos, nosotros no rectificaremos. Usted pone de
ejemplo a gobiernos autonómicos que han tenido que
rectificar a las pocas horas. La defensa del sector se hace
trabajando con el sector, no sólo en público. Yo cuando le
digo que hoy, porque lo puedo anunciar, porque hemos
trabajado con ellos, nos reuniremos con TUI al máximo nivel
para ver cómo son los procesos, creo que es una noticia
importante para el sector. Porque desde luego hay que hacer
experiencias, hay que trabajar con él y hay que intentar
arrancar esta temporada. 

Y luego decía el Sr. Costa, sí, el Gobierno va a trabajar en
arrancar esta temporada turística, por supuesto, por supuesto
va a trabajar en arrancar esta temporada turística porque lo
tiene que hacer, porque el error sería pensar que tiene que
arrancar en el 2021, eso sí sería un error, porque tenemos que

hacer este año lo posible para decir Baleares desde luego es
el destino seguro que siempre ha sido. Y lo haremos, le puedo
garantizar que lo haremos, trabajaremos con rigor, lo
pactaremos con ustedes si así lo desean, pero desde luego la
apuesta es clara.

Creo que no hay en estos momentos que decir nuestros
compañeros de viaje o no nuestros compañeros de viaje o qué
dice cada uno de los miembros del Govern porque todos
trabajamos en la misma dirección desde Vicepresidencia del
Gobierno y nosotros estamos trabajando siempre de forma
coordinada, por supuesto que sí. Es que diversificar la
economía es una necesidad, no sólo es porque lo diga el
vicepresidente, lo dice la presidenta, lo dice la consejera de
Presidencia, lo digo yo mismo, lo dicen ustedes. Es una
necesidad diversificar nuestro tejido económico, eso no es un
atentado contra el sector turístico, es lógica. Por tanto,
trabajemos en esa dirección, pero no colguemos clichés o lo
que dice MÉS o deja de decir MÉS o lo que dice Iglesias. 

Yo lo que he defendido del Gobierno de España, lo que he
defendido hoy del Gobierno de España es la gestión que se ha
hecho en materia laboral, la gestión que ha hecho la ministra
Díaz, y ojalá la ministra Díaz hubiese estado a lo mejor en el
año 2013 o 2014, porque los ERTE de los que ustedes hablan,
el mecanismo de protección de los ERTE, de prestaciones por
desempleo y subsidios, se retiró en el 2012. El sistema
alemán de protección, Sr. Costa, se retiró en la reforma
laboral, ¿no se retiró?, ¿la protección de prestaciones por
desempleo no se retiró?, ¿no se retiraron las bonificaciones
a la seguridad social?, ¿no se decidió abaratar el despido para
facilitar más ERE que ERTE?, ¿no se bajaron las prestaciones
por desempleo?, ¿no se retiraron los subsidios a los mayores
de 52 años hasta los 55?, ¿no se desmontó el sistema de
protección económica de este país?

Lo que dicen economistas como Antón Costas este fin de
semana, que en los años duros de la crisis no se aprovechó
para montar un sistema de protección, no sólo protección
económica, no sólo las prestaciones, no sólo los subsidios
sino también una renta social, no se hizo cuando se tenía que
hacer en este país. Y no lo digo yo, lo dice Antón Costas, lo
dicen los principales catedráticos de este país, no hicimos los
deberes durante esos años. Por tanto, bienvenidas sean todas
sus propuestas de rentas sociales, bienvenidas sean todas sus
propuestas de prestaciones y subsidios, porque nunca lo han
hecho. Si ahora se lo creen, desde luego bienvenidos sean
ustedes al sistema social y democrático de derecho que tiene
que tener este país para momentos de crisis económica, como
la que podemos encajar. Sistemas de protección eficaz,
sistemas de protección que son los que se han articulado, y sí,
sí los defiendo.

Cuando ayer estuve hablando con la ministra desde luego
hay que defender ese sistema de protección, pero también hay
que exigir que se extienda, que se extienda durante más meses
y para determinados sectores durante todo el tiempo que sea
necesario. Y ahí por supuesto  que reivindicaremos, lo
llevamos haciendo desde el primer día, reivindicamos la
mayor protección posible durante todo el tiempo que sea
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necesario porque se ha hecho un esfuerzo enorme, con un
coste económico enorme y, por tanto, ha de mantenerse
porque si no desde luego todo lo que se ha invertido no
funcionará, y eso es importante y eso requerirá una
movilización de recursos sin igual, prácticamente el coste de
las prestaciones son más de 30.000 millones sólo estos dos
meses. Necesitamos una respuesta europea, una respuesta
armonizada que haga un sistema de protección por desempleo
a nivel europeo, si no, es cierto que costará aguantar un
sistema como el que se está articulando de respuesta ante una
crisis sanitaria como la que nos encontramos para evitar una
crisis social sin precedentes.

Por tanto, las líneas de protección claro que son líneas
positivas. Claro que la protección de los temporales, que no
existía, se ha puesto. La protección a las empleadas de hogar,
que no existía, se ha puesto. La protección a los autónomos es
la primera vez que se cobra de forma masiva. Bueno, ¿pueden
ser mejores? Sí, pero se han empezado a poner. Lo que no
existía se ha empezado a construir y lo que no estaba se ha
comenzado a pensar, y vamos en esa línea. Yo esa gestión sí
la defiendo y la defenderé siempre porque me parece esencial
garantizar esos temas de protección, y lo hace la ministra Díaz
como lo podría hacer otro ministro de este gobierno de
España. Le ha tocado hacerlo a la ministra Yolanda Díaz, pues
desde luego agradecer el trabajo que está haciendo y la
relación que está teniendo con este gobierno a la hora de
plantear distintas soluciones. 

Sí que haremos todo lo posible, como le he dicho, para
arrancar esta temporada como sea, con TUI, con Jet2, con los
principales touroperadores, con los distintos grupos
empresariales, con las principales organizaciones. Nos
estamos reuniendo con todos ellos y ¿sabe qué?, lo sabe, y
ustedes lo saben, saben que nos reunimos, saben que
trabajamos y dan a entender como si no lo estuviésemos
haciendo, pero que estamos en unas islas pequeñas, saben el
trabajo que estamos haciendo, saben el trabajo al que nos
estamos dedicando para intentar pactar distintas medidas.
Desde luego el Govern trabajará por reiniciar todas las
actividades lo antes posible, sólo faltaría que no trabajásemos
por reiniciar lo antes posible todas nuestras actividades, pero
con seguridad para no dar ningún paso atrás, con seguridad
para garantizar a nuestros visitantes su salud, para garantizar a
nuestros ciudadanos su salud y para garantizar la salud a los
trabajadores y trabajadoras de los distintos sectores. Esas son
las premisas claves en las que estaremos trabajando. 

La tasa de la EPA que ahora el director general explicará
en rueda de prensa los datos en Baleares. Sí, crece un 5,4% el
desempleo y crecerá en los próximos meses, de ahí la
importancia de la apuesta por mantener el empleo y de
mantener los ERTE vivos para que esa prestación que se cobra
del desempleo no se convierta en una persona desempleada
porque mientras está en un ERTE está con su contracto de
trabajo vigente. De ahí la importancia del sistema de ERTE, de
ahí la importancia de mantener vivo el empleo.

Tenemos, ya le he dicho, 100 millones de euros
movilizados en ISBA, llegaremos a 200, hay 390 operaciones

ya aceptadas, más de 47,7 millones, el mayor despliegue que
ha hecho ISBA en los últimos años en el menor tiempo
posible. La coordinación que hace la Consejería de Hacienda
en este sentido es impecable y se está intentando trabajar, y
también habrá fallos, como los hay en los ERTE, también
iremos más lentos de lo que nos gustaría a todos, por supuesto
que sí. Ojalá pudiésemos disponer los 100 millones y que
estuviesen al día siguiente, ¡ojalá!, pero estamos cambiando
los procedimientos y agilizándolos. Ya le digo, este gobierno
no tiene problemas en pedir disculpas las veces que haga falta
cuando estamos intentando poner todas las soluciones en esa
materia. 

Buscaremos en el acuerdo, lo decía la diputada de
Podemos, en los servicios y en la formación, están en el
acuerdo firmado, articularemos los mecanismos de formación
que podamos con los recursos de que dispongamos para poder
tejer planes de formación, incluso clases de formación
pasarela si fuese necesario en según qué sectores que puedan
necesitar trabajadores lo antes posible.

En cuanto a las líneas que decía Ciudadanos, he escuchado
a los expertos turísticos, lo estamos haciendo, nos hemos
reunido con los expertos tecnológicos en varias ocasiones, se
han reunido no solo con nuestra conselleria, se han reunido
con Innovación, con la Vicepresidencia del Gobierno. Se está
trabajando, por supuesto, en digitalización. Por supuesto que
se está intentando sacar todas las líneas posibles en ese
sentido y claro que sí que estamos de acuerdo en los órdenes
que usted dice, seguridad, confianza y salvar empleos. Es
nuestro trabajo. 

Ha hecho toda una serie de propuestas que muchas de las
que ha dicho ya las hemos puesto en conocimiento del
Gobierno de España desde hace semanas. Hace semanas que
hemos planteado al Gobierno de España esa extensión de las
protecciones tanto en autónomos como en autónomos de
temporada como en materia de ERTE, y el SEPE..., el
reconocimiento a las prestaciones por desempleo es
competencia del SEPE y esperemos que se hagan todos los
esfuerzos necesarios para garantizar el cobro lo antes posible.
Todos estamos trabajando en esa única dirección.

En cuanto al resto de situaciones que se han ido
planteando, por supuesto que estamos de acuerdo con lo que
ha señalado el Sr. Diputado de MÉS para... en materia de
diálogo social las propuestas pactadas y ver cómo desde aquí
tenemos que exigir desde luego a Madrid que tenga la
situación claramente diferenciada de nuestras islas por la
situación en la que nos vamos a encontrar y necesitar
fundamentalmente líneas específicas para comunidades
turísticas y con tanta dependencia del sector, y con una
apuesta clara y compacta por la calidad.

Todos los esfuerzos que hemos hecho por la calidad en el
sector turístico hay que redoblarlos porque será una de las
claras salidas de la situación... será una apuesta por la calidad,
por tener desde luego unos mejores servicios que son
aspectos que ya están valorando las propias empresas que se
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están adaptando y que necesitamos, desde luego, colaborar
con ellas para que lo pueden implementar lo antes posible.

En cuanto al resto de planteamientos, creo que..., me decía
el Sr. Melià..., claro, en veinte, treinta minutos es difícil
articular todo un planteamiento macroeconómico como al que
usted me hace referencia, claro que el superávit municipales
son importantes, pero ya lo explicó la consejera de Hacienda
en numerosas comparecencias, ya se exigió también en esa
materia. Lo hemos hecho durante numerosas ocasiones. Claro
que es importante tener previsto a todo el sector en su
conjunto, al alquiler vacacional, a todas las líneas de seguridad
que tenemos que ir implementando. Claro que sí y el
posicionamiento nuestro no dude que será un posicionamiento
de seguridad. 

Y yo no me compararé con otros gobiernos autonómicos,
cada uno hace el trabajo de la mejor forma posible o como lo
cree posible. Ahora, seremos firmes y seguros. Nos estamos
reuniendo con los principales grupos empresariales,
hoteleros, touroperadores de este país y estamos trabajando
con ellos e intentaremos desde luego que las medidas que se
hagan serán pactadas, ya le he dicho a través del ICTE, pero
también a través del Instituto...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, hauria d’anar acabant...

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

... Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Y respecto a lo que señalaba..., creo que... otros diputados,
las propuestas que hacía VOX, esperaré que en estas materias
podamos llegar un entendimiento y que en algunas de las
propuestas alguna vez valoren que se hacen de forma positiva.

Y en cuanto a lo que señalaba el Grupo Mixto, MÉS per
Menorca, desde luego la presidenta ya contestó de forma
favorable cuando el Sr. Castells la semana pasada hablaba de
inversiones en agua, en renovables, en determinadas medidas
para diversificar, claro que sí, y si hay alguien que recomienda
despedir en estos momentos...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, acabi, per favor...

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

... desde luego no es admisible, pónganlo en conocimiento y
desde luego se actuará porque se está realizando ya.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Començam el torn de rèpliques.
Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Negueruela, el Partido Popular
respaldó el acuerdo que se firmó con los agentes sociales
desde el minuto uno, no lo debió usted... evidenciar. Lo
respaldó desde el minuto uno y, ¿sabe por qué lo respaldamos
desde el minuto uno? Se lo voy a decir: los ERTE..., por
cierto, usted plantea ERTE pero se los plantea el Gobierno
central que es quien tiene la competencia. No tenemos
constancia a día de hoy de que el Gobierno central haya dado
un sí. 

Usted dice: “bueno, hay que pasar los ERTE por causas
productivas han de tener exactamente las mismas condiciones
que los ERTE por fuerza mayor”. De acuerdo. ¿Qué ha dicho
el Gobierno central al respecto? ¿Ha dicho algo? Bienvenido
sea, ¿eh? Ya le hemos dicho que lo respaldamos, pero, ¿sabe
por qué lo respaldamos?, porque los ERTE eran uno de los
puntales de la reforma laboral de 2012, un mecanismo de
flexibilidad interna que ahora es una buena herramienta, ¿por
qué no?

De hecho, antes de llegar esta crisis ustedes nos decían, de
los ERTE, que era una fórmula para abaratar el despido y
entregar al empresario el poder para empeorar las condiciones
de trabajo de sus empleados y ahora efectivamente es una
herramienta que está bien, está bien planteada, pero ¿sabe que
le dijimos también cuando le dijimos: “oiga, el pacto esta
bien”, pero hay una cosa, un pequeño detalle que se ha dejado,
Sr. Negueruela, y es que le dijimos: “el pacto es insuficiente,
las medidas que se plantean son insuficientes”.

Le hemos dicho por activa y por pasiva que está muy bien
que ustedes pidan al Estado, al Gobierno central, que ustedes
pidan a Bruselas, está bien, si tienen nuestro respaldo para
ello.

Lo que pasa es que aquí también tienen que tomar medidas,
no solo tienen que decir al Gobierno central: “haga esto”,
bien, “haga esto”, bien, “Europa, ponga dinero”, bien, pero ¿y
ustedes? ¿Realmente piensan que con 100 millones de euros
en ISBA, perdón en ISBA no, con avales de ISBA para que los
bancos presten estos cien millones de euros es suficiente?
Pero si ya tienen a día de hoy más demanda -más demanda- de
100 millones de euros y es absolutamente normal y esto va a
ir in crescendo, va a haber más demanda.

Nosotros hace tres semanas les dijimos: “oiga, vamos a
poner en marcha, a movilizar 700 millones de euros”,
sabemos... igual tampoco son suficientes, pero movilicemos
700 millones de euros. 

Le dijimos: “Sr. Negueruela, ¿por qué no hacen una ley de
crédito extraordinario para dotar 350 millones de euros para
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hacer frente a esta situación? ¿Por qué no hacen un plan para
hacer frente a esta situación?”

Usted dirá: “Hombre, pero una ley de crédito
extraordinario...”, ustedes aprobaron una ley de crédito
extraordinario para pagar 150 millones en sentencias
urbanísticas. ¿Y ahora resulta que no podemos hacer un
decreto ley para dotar un crédito extraordinario en esta
situación dramática que estamos viviendo? 

¿A quién intentan engañar? Nos dicen que..., “bien, hemos
mirado las medidas del Partido Popular”, entonces aplíquelas.
¿A qué esperan? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar a que
ustedes las apliquen?

Por otra parte, usted nos dice: “el plan de
desconfinamiento depende de la Conselleria de Sanidad”.
Hombre, por supuesto que sí, claro que depende de la
Conselleria de Sanidad, ¡faltaría más!, pero yo pensaba que
ustedes eran un gobierno, que van coordinados por ejemplo.
Ya sé..., efectivamente no solo depende, evidentemente, de la
Conselleria de Sanidad, pero, oiga, ustedes van coordinados.
¿Cómo es posible...?, usted que tiene turnos de réplica, Sr.
Negueruela, ¿nos podría explicar cuál es la razón por la cual
otras comunidades  aut ó nomas tienen plan de
desconfinamiento en las mismas condiciones que ustedes?
Tienen... no sé, certidumbre.

Claro que hay planes en distintas fases y en función de
cómo vaya evolucionando la enfermedad, pues claro que habrá
que tomar..., pero es que ustedes no sabemos qué plan tienen,
pero... Salga a esta tribuna, Sr. Negueruela, y diga algo al
respecto del plan. ¿Tienen plan o no tienen plan? Díganoslo.

Por otra parte, usted nos dice que vamos a luchar para
tener la mejor temporada turística, ¿no? Ha hecho esta
afirmación. Ya, pero es que para que podamos tener la mejor
temporada turística -para que podamos tener la mejor
temporada turística-, Sr. Negueruela, usted es conseller de
Turismo, quizás convendría tomar alguna medida en este
sentido. Y lo que apreciamos, desde el Partido Popular al
menos, por el momento es todo lo contrario. Usted sale en los
medios y dice: “no habrá ni un turista...”, ni uno ¿eh?, “hasta el
mes de julio incluido” y usted lo hace, hace esta declaración
y, por supuesto, los medios británicos, por ejemplo, se hacen
eco de ello, ¿usted cree que esto es una gran promoción
turística para la próxima temporada turística que nosotros
queremos que sea la mejor? No.

Usted se fue o quería irse, ahora no lo recuerdo, nos lo
aclarará ahora, usted quería irse a Berlín, o no sé si se fue a
Berlín, para promocionar Baleares, y ahora resulta... ¿ha
promocionado Baleares en Berlín ahora mismo?
Efectivamente, los gobiernos de Alemania y Reino Unido nos
dicen: quizás no podrán venir turistas a Baleares. Oiga, ¿ha
intentado usted convencerlos? ¿Por qué no intentamos que
ofrezcan la máxima seguridad para que puedan venir? ¿Por qué
no les explicamos a los turistas que quieran venir, tengan esta
voluntad, que Baleares es un lugar seguro, por qué no se lo
explica usted?

Lo único que hemos visto de usted es cosas exactamente
contrarias a la promoción turística y usted es el conseller de
Turismo ¿vale?

Por otra parte, o ya finalmente, no ha hecho ningún
comentario respecto a los datos de la EPA de hoy, a usted, con
lo peor, ya he dicho algún comentario, ¿qué le parecen estos
datos? Sí, sí, por supuesto  que son malos. ¿Usted cree que
solo con los ERTE habrá empresarios, sobre todo autónomos
y pequeños y medianos empresarios, que pueden llegar a 2021
sin que se produzca una situación catastrófica del declive
empresarial? Me quiere usted explicar, Sr. Negueruela, si
desaparece la mitad del te jido empresarial de estas islas
¿cómo emplearemos a los trabajadores que estén en ERTE?

Lo prioritario es salvar a las empresas, a los autónomos -ja
acab tot d’una-...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Costa, hauria d’anar acabant.

EL SR. COSTA I COSTA:

... lo prioritario es salvar a los autónomos, a las pequeñas y
medianas empresas y a las grandes, porque si se destruye el
tejido productivo no va a haber nadie que dé ni un puesto de
trabajo.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sr. President. I volia agrair al personal d’aquesta
cambra que avui ens ajuda en la neteja i en l’organització del
plenari, que no ho he fet a la meva intervenció anterior.

A veure, avui a Podem firmam un manifest conjunt amb
UGT, USO, Comissions Obreres, PSIB, MÉS per Mallorca i
Esquerra Unida en relació amb les necessàries precaucions
que s’han d’adoptar en la recuperació de l’activitat econòmica
i en això hi estam tots plegats; és clar que s’ha de recuperar
l’activitat econòmica d’una manera desescalada que estigui
ben pensada i protegir la salut de la població i la salut dels
treballadors i treballadores.

A veure, Sr. Costa, Alemanya no és que digui: no, no vagin
a Balears però vagin a un altre lloc; diuen que no hi han d’anar,
que no han de viatjar. Vostè, jo és que crec que no entén, quan
llegeix els diaris o veu les notícies jo crec que no les entén o
no hi posa atenció.

A més, tampoc no sé com el Partit Popular gosa parlar de
treball o de drets laborals, ha dit a la seva primera intervenció:
en anys de bonança econòmica ha augmentat la precarietat.
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Qui es va quedar els doblers? Els treballadors no, per
descomptat. Sap on augmenta la precarietat? I jo no em
remetré ni al passat, ni al neolític, no, miri, aquesta a setmana
a Madrid: 10 sanitaris al carrer; vostès es pensen que la
realitat de la comunitat de Madrid en aquests moments està
com per treure sanitaris al carrer, que han treballat 60 hores
setmanals, que els feien contractes de 15 dies en 15 dies
perquè si emmalaltien i si no els pagaven la baixa laboral? Per
l’amor de Déu!, com gosen... és que jo no sé ni com
s’atreveixen a parlar de treball!

Als companys de MÉS per Mallorca, han comentat a la
seva intervenció, que estan per reclamar a Madrid el rescat de
les persones. Evidentment, i des d’Unides Podem els volem
donar les garanties que no passin gens de pena, que els nostres
diputats allà fan feina i, a més, tenim ministres que també
tenen cura d’aquestes qüestions i tenen molt presents les Illes
Balears i d’aquí la prestació  als fixos discontinus, amb una
reclamació que s’ha fet des d’aquestes Illes.

A VOX no els diré res perquè viuen a la seva nebulosa i a
la seva informació falsa, amb la qual cosa és impossible dir-
los res, no hi ha manera, tampoc no escolten i pensen que
defensen els treballadors i l’únic que ens presenten són
proposicions en contra dels drets laborals, una rera l’altra.
Supòs que aquesta setmana i la que ve tornarem a parlar del
mateix.

I a veure, Ciudadanos, Sr. Marc Pérez-Ribas, miri, és que
em sap molt de greu el que vaig a dir-li ara, vostè ha dit que als
populistes, i ens ha mirat a nosaltres, i  em sap greu la
interpel·lació directa, perquè no ho sol fer, però ha dit que “a
los populistas les va bien la crisis económica” i ens ha mirat
a nosaltres. Miri, nosaltres en el que fem feina és per garantir
els drets laborals, perquè no tanquin les empreses, per donar
suport a les PIME i als autònoms, per treballar amb els fixos
discontinus, com he comentat abans, nosaltres fem feina per
a la gent, treballam per a la gent, i em sap molt de greu el que
ha dit perquè és que vostès estan com a perduts, jo crec que no
saben el seu lloc en el món; i fent aquest tipus d’atacs perden
una gran oportunitat d’unir-se a les mesures que es fan per part
del Govern en positiu, treballar per la ciutadania i per tirar
endavant aquest país. I ja li dic que em sap greu dir-li-ho així,
però crec que ha errat i molt en la seva intervenció.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Martín. Ara correspon al Grup Parlamentari
Ciudadanos, té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, Sr. President. Bueno, primero de todo, Sr.
Negueruela, agradecerle el talante que ha tenido en esta
comparecencia, agradecerle también la comparecencia, sobre
todo el talante reconociendo errores, dice mucho de usted y

de su conselleria, porque somos conscientes de que en otras
conselleries, incluso en el Gobierno de España, pues no se
está reconociendo ningún error. Y para mirar hacia adelante
para hacer pactos con todos los partidos políticos del arco
parlamentario y para buscar soluciones para salir de esta crisis
o  para paliar los efectos de la pandemia, es necesaria la
humildad, la transparencia y la buena gestión, y por eso pues
le agradezco la humildad de reconocer errores.

Como le he dicho antes, usted es el conseller de Modelo
Económico, Turismo y Trabajo, el modelo económico que
tenemos que plantear, que saldrá, supongo, de los pactos que
hagamos entre los diferentes partidos políticos, marcará las
próximas etapas de nuestra historia, los próximos años
vendrán marcados por las decisiones principalmente
económicas que tomemos en estos días, por tanto, deben ser
decisiones consensuadas entre todos los partidos, escuchando
la opinión de los expertos y escuchando la opinión de todas
las organizaciones y de todos los colectivos.

Los pactos de reconstrucción serán básicos para iniciar
una etapa de recuperación.

Sobre el turismo nos ha informado que está teniendo
reuniones con touroperadores, con TUI, con el sector,
evidentemente, es que, bueno, solo faltaría que con los
problemas que estamos teniendo usted no estuviera liderando
las reuniones con diferentes sectores y con nuestros
principales países que nos proveen de turistas. Por tanto, es
lógico y, desde luego, se lo valoramos positivamente, pero se
lo valoramos positivamente pues diciendo que porqué es lo
que toca, y es verdad y se ha dicho aquí en varias ocasiones
que estamos observando como diferentes comunidades
autónomas ya están lanzando propuestas y están lanzando
mensajes que lo que quieren es activar el turismo lo antes
posible. Este mensaje desde nuestras islas no se ha lanzado,
pero, bueno, le agradezco que empiece ya a negociar con
touroperadores y desde luego estaremos a su lado en todo lo
que podamos colaborar.

Decirle también que a veces, cuando se habla de turismo,
tenemos en mente únicamente el turismo de sol y playa y hay
muchos tipos de turismo en nuestras islas, hay muchos tipos
de turismo y es posible que algún tipo de turismo de los que
hay en nuestras islas, que ahora, a lo mejor, es marginal, pues
debamos potenciarlo porque se adapta a las medidas de
seguridad, a las medidas de separación de personas, que se van
a promulgar en Europa en los próximos meses. Por tanto, aquí
sí que le pido que se haga una prospección de todos los tipos
de turismo que tenemos en nuestras islas, para saber qué tipo
de turismo debemos potenciar. Evidentemente, todo esto de
acuerdo, pues lo que he dicho antes, con expertos y con las
diferentes organizaciones.

Y hablamos de los ERTE, usted ha manifestado que hay
19.000 ERTE en su conselleria y que el 5% pues se  han
denegado. Esto, calculando, son unos 1.000 ERTE denegados.
Le agradezco que me diga que estos ERTE se están
reestudiando, se está mirando la fórmula para que se puedan
acoger a los ERTE de fuerza mayor; aquí sí que le pido un
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esfuerzo muy importante porque lo que dicho antes que no
escuchaba, a nosotros nos están llegando muchas empresas de
estas afectadas por esas denegaciones de ERTE,
solicitándonos ayuda porque realmente están pasando una
situación insostenible y estoy seguro que estas empresas que
nos avisan a nosotros también le están anunciando a usted
estas posibilidades de cierre que de verdad ni nosotros ni
nadie quiere que pase en nuestras islas.

Finalmente, sobre los comentarios de la Sra. Martín, pues
lamento que le hayan impresionado negativamente, pero,
bueno, es una manifestación que va acorde con muchas
medidas populistas que se toman cuando hay época de crisis
que únicamente sirven pues para mantenerse en el poder y
mantenerse en una situación privilegiada. Y esto es lo que
nosotros, que pactaremos y trabajaremos para que la mejora
de la economía sea consensuada por todos, pero nosotros
debemos evitar que puedan pasar este tipo de situaciones.

Muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Ara, pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, no li ha sortit el meu
nom perquè està avesat a anomenar-me pel meu mal nom,
tranquil, si s’ha de referir a mi pel meu mal nom no passa res,
ja em va bé, són molts d’anys i, a més, tothom em coneix per
“Collet”.

Bé, crec que hem d’aprofitar també per donar les gràcies,
també tal com ho ha fet el conseller, a tots els funcionaris que
aquestes setmanes, sobretot les primeres de confinament,
s’han deixat hores i hores i la pell en els seus llocs de feina,
s’ha demostrat que el funcionariat, la gent que fa feina per la
cosa pública d’aquest país s’ho creu i fa la feina; als
funcionaris i també a totes aquelles empreses que envolten el
món laboral, també a les privades, gestors, assessories, etc.,
s’han deixat la pell per donar una mà als  empresaris, als
autònoms, a les PIME, a l’hora de tramitar ERTO, el que fes
falta, i s’han posat a la seva disposició. Tot això amb un futur
incert econòmicament, per tant, crec que val la pena, tant a
funcionaris com a professionals del ram donar-los les gràcies
i l’enhorabona, sense ells tampoc no s’haguessin pogut
tramitar aquests 19.000 ERTO que estan en marxa.

Bé, Sr. Conseller, la seva actitud l’honora, és cert, ha
demanat disculpes pels errors en la gestió, una gestió, a més,
feta amb peus de fang, perquè era un terreny que desconeixíem
pràcticament, posant en marxa, com li deia, multitud de
mecanismes, que això no és fàcil.

També l’honora voler només donar notícies certes i
creïbles, notícies que es puguin tocar amb les mans, no
anuncis partidistes que es fan volàtils, que es transformen en

res en poc temps, crec que això és també part de la serietat
d’aquest govern.

Per favor, deixau-vos d’històries, deixau-vos de clixés,
siguem seriosos, la situació és molt greu, molt greu, moltes
famílies d’aquest país ho passaran malament, molt malament,
els  propers mesos; necessitam, com a societat, poder tenir
confiança en la política, només la confiança en la política, en
les decisions polítiques i en la confiança ens treuran d’aquesta
crisi. Des de la política hem d’aprofitar i potenciar i aprofitar
el potenciar que té el diàleg social, tenim una xarxa important
de patronals, d’associacions, de sindicats, de grups de gent que
hi és per fer aquesta feina, que hi és per arribar a acords, hi és
per tirar endavant projectes, potenciem aquest diàleg social,
aprofitem aquest potencial que té aquest diàleg.

I ja per acabar, Sr. Conseller, tengui també presents els
ajuntaments, els ajuntaments són una peça clau del país, són la
peça clau del país. Demanar que es puguin aprofitar els
romanents, demanar que es puguin aprofitar els  milions
d’euros que hi ha als bancs i que no es poden tocar per mor de
la llei Montoro és una de les passes i és una de les passes
fonamentals, fins i tot demanar que ajuntaments que, a causa
de males gestions, no tenen romanents que es puguin endeutar,
demanar que aquests ajuntaments es puguin endeutar. Crec que
aquesta és una de les passes, però l’altra passa és fer-los part
implicada de la solució, implicar els ajuntaments, no només
els de la costa, no només els eminentment turístics, avui en
dia, així com estan les coses, turístics ho són tots els
ajuntaments de les Illes Balears, implicar-los en la solució,
que formin part d’aquestes meses de diàleg social i d’aquestes
meses de diàleg polític.

Entre tots, entre totes ho farem possible, ens en sortirem,
però ens hi hem d’implicar tots, ens hi hem d’implicar tots des
del positivisme, ens hi hem d’implicar tots des del posar-nos
a fer feina i ens hi hem d’implicar tots des de l’empatia i la
humilitat, així com fins al dia d’avui, entenem nosaltres, ho ha
fet aquest govern i ho han fet tots els governs municipals.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Negueruela, aunque venga con
un tono propio de un monje franciscano no se crea que va a
conseguir hacernos cómplice de una mala gestión, porque la
mala gestión sigue estando ahí, y es la que usted y su gobierno
están llevando a cabo. Nosotros seguiremos aportando lo que
creemos que son soluciones urgentes que necesitan las Islas
Baleares, pero no seremos cómplices de la nefasta gestión
que está llevando sobre todo el Gobierno de España que usted
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ha seguido loando. Y desde luego, lo que no vamos a tolerar es
que la representante del Partido Socialista salga aquí a decir
que desde el primer día están protegiendo a la ciudadanía, a su
salud y tomando medidas: dígaselo al personal sanitario, que
a día de hoy sigue con bolsas de basura, y hoy se han enterado
que a lo mejor las 15.000 mascarillas que hayan recibido pues
a ver si tienen las condiciones de seguridad adecuadas o no,
dígaselo a ellos, que siguen sin material, ¿eh?, o sea, antes de
entrar aquí a decir que están desde el primer día protegiendo,
porque lo están protegiendo muy mal, muy mal, dígaselo al
personal sanitario. Y también dice que “tenemos suerte por
tener un gobierno de izquierdas”. ¡Madre mía!, pues vaya
suerte, porque es que cuando ustedes gobiernan no sé qué pasa
pero siempre nos arruinan, a nivel nacional y a nivel
autonómico, esa es la suerte que tenemos los ciudadanos de
Baleares, que ustedes nos van a volver a arruinar una vez más
y que además son los mismos que perjudican a los
trabajadores. 

Aquí la señora de Podemos se llena la boca diciendo que
ellos están aquí para defender a los trabajadores. Ustedes
dejan al país sin trabajadores, sus políticas llevan a la miseria,
llevan a la ruina, llevan a índices de paro espectaculares. Sus
políticas comunistas, que están en todo el mundo donde aún
gobiernan a través de dictaduras, como no puede ser de otra
manera, crean miseria y ruina. O sea ustedes son justo lo
contrario a la protección de los trabajadores. Nosotros sí que
estamos preocupados por los trabajadores, nosotros estamos
preocupados por los trabajadores y por sus derechos. Ustedes
les dejan en la calle con sus políticas, les dejan con miseria,
¡sí señor! Y les dejan sin poder llegar a final de mes. Eso es lo
que hacen ustedes.

Usted no me ha podido responder a nada, como ha dicho,
porque no tiene argumentos para responderme, porque sabe
que tenemos razón, sabe que tenemos razón y le cuesta
reconocerlo, no pasa nada. Ustedes forman parte de un
gobierno de la nación que está aplicando los mayores recortes
nunca vistos en derechos y libertades, pasando de un estado de
alarma que parece un estado de excepción. Así que por favor
siga diciendo lo que quiera, pero no va a convencer a nadie.

Mire, Sr. Negueruela, usted ha hablado aquí en varias
ocasiones, ha hecho referencia al SEPE. A mí me ha
respondido a pocas preguntas que le he hecho, pero tengo algo
que me preocupa, que nos hacen llegar los asesores laborales
y es que usted ha hablado aquí de las tramitaciones de los
ERTE y, c laro, tenemos conocimiento de que para la
tramitación de los ERTE, en varias reuniones que ha tenido
usted con profesionales, les ha anunciado que para obtener la
resoluciones de los expedientes, deben cumplimentar
necesariamente una serie de requisitos que constan en la
página web de su conselleria. Se pide cumplimentar un fichero
con datos. La razón que ha dado usted para cumplimentar este
fichero con datos, con datos personales de los trabajadores, es
que así desde la conselleria se simplifica la tramitación y esta
información se la dan al SEPE y al SOIB en este caso. 

Para salvar la Ley de protección de datos, por eso se lo
pregunto, para salvar la Ley de protección de datos exigen

además que los empresarios certifiquen que tienen permiso de
los trabajadores para poder dar esos datos. Claro, nosotros
conocemos un poco la legislación y sabemos que no es
necesario solicitar los datos personales de los trabajadores
para la tramitación de esta autorización, porque, como sabe,
según establecen las normas legales, la tramitación de los
ERTE por fuerza mayor no requiere que el trabajador haga
gestión alguna, la gestión la hace el empresario, para lo cual
ha de enviar una vez aprobado el ERTE al SEPE, la
documentación que ya figura en la página web del SEPE.

Claro, a mí me preocupa porque se están pidiendo los
datos de correo electrónico, lugar de nacimiento, permiso de
trabajo, tipo de contrato y demás, cuando con la normativa
actual no es necesario y además, sabe usted que también entra
en juego la Inspección de Trabajo, usted lo sabe mejor que
nadie y con ese informe de la Inspección de Trabajo es como
se aprueba o se deniegan los expedientes. Por esto no sería
necesario tener esos datos, por eso yo sí que le pregunto y le
ruego que aclare, para qué necesitan los datos de teléfonos,
correos electrónicos, dirección, lugares de nacimiento, ¿qué
interés tienen en tener los datos de contacto de los
trabajadores cuando no son exigidos por la normativa legal
actual? No me quiero poner con los pelos de punta y que sea
otro modo más de monitorización, como dicen en el Gobierno
de España, o que utilicen después esos datos para minimizar
las críticas al Gobierno, que también son cosas que nos ponen
los pelos de punta. Por eso le rogaría que me aclare por qué se
están pidiendo esos datos en la tramitación del ERTE por
fuerza mayor.

Miren, para finalizar, nosotros desde VOX cuando
decimos que estamos aquí por España y por Baleares, no es
únicamente para enfundarnos en la bandera; por España, por
Baleares es adoptar medidas por el trabajador, por el
empresario, por sus familias, que son las que están pasando un
momento de angustia jamás vivido. Ellos son la España a los
que nos referimos y a ellos nos debemos todos, ténganlo en
cuenta para sus planes, si alguna vez llegan.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Ara correspon al 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.
Sr. Negueruela, l’oposició controla el Govern i normalment
no dedica el seu temps a lloar com ho fa de bé el Govern, sinó
a controlar i dir coses que necessiten millorar, em sap greu
descobrir-li la lògica de les coses, però aquesta és la lògica de
les coses. Que vostès fan coses ben fetes?, evidentment. Que
vostès han fet una bona gestió davant el Govern pel tema dels
fixos discontinus?, sí. Que vostès fan bé d’intentar mantenir
els ERTO?, sí. Però dit això i supòs que ja ha quedat satisfet
que li reconeguem, hi ha coses que no han fet bé i vostè ha
denegat molts més ERTO dels que hauria d’haver denegat, que
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ara vol rectificar? Me pareix molt bé, rectificar és de savis,
però això és així i entendrà que almanco li ho recordem.

Segon tema, vostè ens parla, tenim uns objectius, home,
tenen els objectius que té tot el món, clar, salut, protecció i
reinici de l’activitat. Qui no comparteix aquests objectius?
Quan li demanam objectius evidentment li demanam coses
més concretes, perquè això i una filosofia general és el
mateix. Quan des de l’oposició se li demanen objectius és
perquè concreti, no perquè ens digui quatre generalitats com
són aquestes.

Diversificar. Evidentment el nostre grup parlamentari està
d’acord que es diversifiqui l’economia de les Illes Balears,
ningú no ho dubta, el problema són les condicions que tenim
per diversificar i el problema és el que entén qualcú per
diversificar, perquè nosaltres entenem que el turisme ha de
continuar sent e l principal motor econòmic de les Illes
Balears, la qual cosa no vol dir que hagi de tenir tant de pes,
no, només per aclarir, perquè aquí es parla i està bé que cada
grup parlamentari fixi la seva posició, i la nostra posició és
aquesta, diversificar sí, defensant el turisme al màxim com a
principal motor de la nostra economia.

No puc estar d’acord i ara, Sr. Conseller, vostè, miri de les
poques coses que crec que té raó el Sr. Sánchez, president del
Govern d’Espanya, és el que diu en relació a la gestió de la
COVID, que s’hauran de fer passes endavant i passes endarrere
i que s’haurà d’anar canviant, perquè en funció de com
evolucioni la malaltia s’hauran de prendre decisions, això ho
ha dit reiterades vegades. Però vostè aquí i diu, jo no faré com
el Sr. Sánchez, jo no vull rectificar. Això ens ho ha dit,
malament, perquè la gestió d’una cosa tan complexa com la de
la COVID requereix decisions i contradecisions, perquè la
realitat va mutant i va canviant, també les decisions s’han
d’anar adaptant a aquesta realitat. Ja m’ho explicarà. 

Nosaltres el que li hem demanat és lideratge i capacitat de
modular les decisions i li hem parlat del passaport sanitari, li
hem parlat del confinament i evidentment això s’ha d’anar
modulant. Moltíssims experts diuen que hi haurà un rebrot del
virus a partir d’octubre, novembre, això ho diu molta gent i
tots en som més o manco conscients d’aquesta realitat, o no?
Per tant, per ventura ara farem unes mesures més laxes que
s’hauran d’endurir per octubre i per novembre. Això és així i
ja està, ho hem d’assumir, però no vengui aquí i ens digui que
les coses no s’han de modular, que vostès no prenen
decisions, no fan un pla de desconfinament perquè no volen
rectificar-lo. És el que jo he entès, si l’he entès malament li
deman perdó, perquè a mi tampoc no em sap greu demanar
perdó 25 vegades com vostè, no tenc cap problema ni un.

Però li dic una cosa i en aquestes sèries americanes que
ara molta gent mira, perquè hem de mirar Netflix, perquè
poques coses podem fer en el desconfinament, una de les
coses que diuen és que “la política és percepció” i,
efectivament, la política és percepció. I quina percepció té
Alemanya o Anglaterra de les mesures que s’estan adoptant a
les Illes Balears per garantir  seguretat absoluta?, idò una
percepció baixa i això és allò que nosaltres li criticam i

aquesta percepció es construeix sobre l’anunci de mesures,
que després es modularan?, sí, es modularan, però sobre
mesures de seguretat, del confinament, etc., i això és el que li
venim reclamant, i vostès en això diguem que no estan quedant
els primers de la classe en aquest moment.

Li demanam que ens concreti respostes a temes que li hem
plantejat. Inversió, disposició addicional quarta... Hola. Ja sé
que vostè evita el debat, però jo el convid que ens digui si vol
que aquesta comunitat compti amb una eina que permet
modernització turística. Contesti’ns a aquesta qüestió.

Segona qüestió: cànon de l’aigua, cànon de l’aigua;
reducció del cànon de l’aigua. Està previst?, assumeix el
plantejament de la reducció del cànon de l’aigua? 

I tercera qüestió: règim municipal. Hem parlat de la llei
Montoro, d’acord, vostè ho ha defensat, m’ha contestat
aquesta part, però jo he anat més enllà. Hi ha multitud
d’ajuntaments, molts d’ells socialistes, que tenen recursos
però no tenen eines legals per crear línies d’ajudes a fons
perdut a autònoms, a PIME, a empresaris, i ho volen fer, però
necessiten un marc jurídic que les doni viabilitat. Vostès tenen
capacitat de crear aquest marc jurídic a través de la lle i
municipal. Li deman: ho crearan d’una manera immediata i
possibilitaran que aquests doblers arribin als empresaris?

Són tres qüestions concretes i m’agradaria que ens les
respongués. Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Ara correspon al Grup Parlamentari
Mixt...

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, senyor...

EL SR. PRESIDENT:

..., tenim, com a mínim visionam la Sra. Font. En voler pot
començar.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

I em senten?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, sí.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Perfecte. Gràcies, Sr. President. Sr. Negueruela, entenc
que no ha tengut temps de respondre’m tot el que (...)...

(Tall de so)
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... sí en aquells casos d’acomiadaments, coincidim amb el que
diu, però, clar, ens preocupa que una gestoria recomani
aquestes pràctiques totalment contràries a les directrius
d’aquest govern. 

Les preguntes que no m’ha respost són si ens pot explicar
com està treballant Inspecció de Treball en aquestes (...) i si
té previst reforçar aquest òrgan, atès que les males pràctiques
es continuaran donant.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. 

(Se sent de fons el Sr. Melià i Ques que diu: “(...) per ser
contundent, breu”)

Gràcies, Sr. Melià, per les seves aportacions.

(Remor de veus i algunes rialles)

Ara correspon al Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula la Sra. Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. President. No volia entrar en debat amb el
senyor de VOX, però crec que ha fet una intervenció o unes
afirmacions a tribuna que crec que li he de contestar, perquè
vostè ha parlat aquí, a una tribuna del Parlament de les Illes
Balears, que ha estat un govern d’esquerres que ha eliminat la
llibertat de la ciutadania? Vostè ha dit això? No sé com un
partit hereu de qui, d’un dictador, s’atreveix... s’atreveix a dir
que l’esquerra elimina les llibertats de la ciutadania, però bé,
les paraules queden allà escrites.

(Remor de veus)

Referent al fet que l’esquerra no defensa els treballadors...

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sr. Presidente, yo quiero la observancia del Parlamento en
base al artículo 82.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Campos, no té dret a l’ús de la paraula.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Ha dicho que mi partido es heredero de un dictador.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Campos, es troba en l’ús de la paraula la Sra. Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Exacte. Vostè ha dit el que ha dit i nosaltres defensam les
llibertats i els drets de tothom.

I també defensam, com no pot ser d’una altra manera, els
treballadors, i un exemple clar ha estat el pacte, un acord que
hi ha hagut a les Illes Balears, el primer pacte entre
treballadors i empresaris, per defensar els treballadors i les
empreses conjuntament. Per tant no venguin a defensar els
drets dels treballadors quan ha estat la dreta que va fer una
reforma laboral, i el Sr. Costa ha vengut aquí a treure pit
d’aquesta reforma laboral, quan va devaluar, aquesta reforma,
la feina dels treballadors, la va devaluar volent competir en
costos a nivell exterior abaixant el salari i facilitant els
acomiadaments. Jo crec que això no és defensar els
treballadors de cap de les maneres.

(Alguns aplaudiments)

Referent al desconfinament que tothom..., que vostès, la
dreta, no tothom, la dreta, creuen o consideren que el Govern
de les Illes Balears ha de comunicar, i  ha de dir, i ha de
pronunciar-se sobre les mesures de desconfinament que farà.
En primer lloc vull fer un incís, que la Comissió Europea, la
presidenta de la Comissió Europea ha dit que el
desconfinament es farà coordinat entre Europa i els estats
membres. Per tant no té sentit que surtin diferents governs
autonòmics comunicant mesures de desconfinament o donant
missatges de mesures de desconfinament quan encara des del
Govern de l’Estat, que serà avui, no s’ha establert un calendari
de desconfinament ni uns mínims de mesures que s’han
d’establir per a cada comunitat. 

He de dir també que les Illes Balears és una de les
comunitats que pot dur un procés més accelerat de
desconfinament donats els resultats sanitaris però, bé, crec
que la comunicació que ha de fer el Govern de les Illes
Balears és, una vegada l’Estat expliqui o doni les línies
d’actuació del desconfinament, ha de sortir a explicar el pla de
desconfinament per a la nostra comunitat autònoma. S’està
treballant des del Govern de les Illes Balears en un pla de
desconfinament, i el que no pot fer el Govern de cap manera
és treure missatges puntuals i crear falses esperances. Quan es
tengui tot clar el Govern de les Illes Balears, com està fent
des del primer moment, comunica de forma molt objectiva i
de forma molt transparent a la ciutadania tota la situació i les
passes que es van fent, i crec que la ciutadania agraeix la
contundència de la presidenta de les Illes Balears en la
comunicació i les comunicacions que es van fent.

Per tant deixin treballar els experts que fan feina en el pla
de desconfinament, i es comunicarà quan estigui aprovat, no
es preocupin per això.

I referent al que ha comentat el Sr. Costa, que jo he entès
que deia que el Sr. Negueruela hauria d’anar a Berlín i a
Londres a promocionar el turisme. Si el Sr. Negueruela no pot
agafar un vol per anar a promocionar res, ara, actualment. Per
tant crec que les coses s’han de fer bé, quan es pugui obrir els
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ports  i els aeroports, quan hi pugui haver circulació de
turistes, o fins i tot que els països emissors puguin o vulguin
derivar, considerin que s’han de derivar turistes cap aquí,
llavors serà el moment de treure promoció cap a aquests
destins, però fins aleshores s’ha de prioritzar la seguretat de
la salut tant dels nostres ciutadans, dels ciutadans residents a
les Illes Balears, com dels nostres visitants, i la dreta, com
sempre, prioritza l’economia a la salut de les persones.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sr. Presidente, vuelvo a pedir la palabra en observancia del
Reglamento del Parlamento.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Campos, no li don l’ús de la paraula. Moltes gràcies.

Gràcies, Sra. Sansó. Ara en torn de contrarèplica i per
tancar aquesta compareixença del conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball, té la paraula el Sr. Conseller.

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

En fin, intentaré ser breve -gracias, presidente- e intentar
responder..., si me da más tiempo es para responder a las
preguntas de forma concreta, y así al menos esas las
dejaremos resueltas.

Decía el representante de El Pi... No, yo no me refería al
presidente del Gobierno y usted lo sabe. Es decir, yo cuando
hablaba de determinadas rectificaciones en pocas horas me
refería a lo que sucedió con el Gobierno de Andalucía y con
el Gobierno de Canarias que hicieron unos anuncios y a las
poquísimas horas tuvieron que rectificar. Por tanto, generas en
el propio sector una expectativa que acto seguido rectificas y
en los dos fueron bastante contundentes las rectificaciones a
las escasas horas.

Creo que ahí es donde... la prudencia sabiendo que el
objetivo es activar la actividad económica. Eso es una
evidencia.

Y cuando nosotros decimos que nos reuniremos con los
touroperadores y con las principales empresas del sector y las
principales patronales, hombre, es que en estas islas hay varias
de las principales empresas del sector con las que como
comprenderá estamos trabajando para ver cómo están los
mercados internacionales y lo estamos haciendo con total
discreción, pero sabiendo un poco hacia dónde van los
distintos campos de actuación y trabajando permanentemente
con ellas, igual que con las organizaciones empresariales de
estas islas de forma permanente.

 Por tanto, creo que ese trabajo que se está haciendo lo que
vamos a..., lo que estamos trabajando es para después poder
explicarlo claramente y así también lo ha señalado hoy la
propia presidenta del Gobierno.

En cuanto al marco legal que decía para las líneas de ayuda
entendida... de autónomos u otro tipo de ayudas para
ayuntamientos, creo que hay distintas propuestas que pueden
hacer los partidos que por supuesto estudiaremos. Creo que
ahí lo importante es colaborar. Explíquenoslo en una... y
probablemente podamos buscar cómo trabajar conjuntamente.

Hablaban..., responderé de forma global las preguntas, las
dudas que había sobre ERTE, que han planteado Ciudadanos,
VOX y creo que usted mismo en un momento dado. Hay 844
ERTE denegados, es menos del 5% del total. Es decir, cuando
se le dice que hemos denegado de forma..., que hemos
denegado muchos ERTE, hemos aprobado el 95%, es decir, 95
de cada 100 se han aprobado.

¿Qué hemos hecho? ¿Qué se está haciendo ahora?
Revisar.., sin necesidad de recurso administrativo estamos
revisando de oficio los expedientes denegados porque ha
habido cambios de criterio incluso por el propio gobierno de
España en cuanto a servicios esenciales, no esenciales, si ahí
entra fuerza mayor y los estamos revisando y una vez que
hagamos esta revisión si entendemos que caben dentro de los
ERTE directamente comunicaremos que el ERTE está
autorizado a la empresa, porque lo que estamos buscando es
dar el mayor... las mayores facilidades y ha habido cambios de
criterio y se han generado dudas y intentamos en todo caso
que si ese 5% puede ser menos del 5%, pues ojalá lo sea.

Donde ha habido más discusiones, como saben, es con
sectores sanitarios porque hubo una prohibición expresa por
parte del Gobierno de España durante unos días a que se
pudiesen acoger a determinados expedientes y luego
veremos... en eso, con lo que preguntaba, ¿qué sucederá...?, si
había recursos, pues es cierto que habrá temas sanitarios que
puedan acabar en los tribunales. Nosotros hemos aplicado lo
que se ha dicho por parte del Gobierno de España y si un
tribunal considera que es fuerza mayor, pues en ese caso pues
también desde luego nosotros respetaremos todas las
decisiones. 

Ahora, ya le digo que son menos de 900 y que se están
revisando y que probablemente quede un número muy inferior.
Creo que en eso se está intentando hacer, dar las mayores
facilidades.

Nos preguntaba VOX los datos solicitados de los ERTE.
La autoridad laboral autoriza el expediente temporal de
empleo. Es el único caso donde lo autoriza. Por tanto, solicite
información porque es la autoridad laboral, por tanto la
comunidad autónoma la que lo autoriza, cosa que no pasa con
los ERTE productivos o con otro tipo de ERTE que lo que
haces es canalizar la información.

Y precisamente..., usted decía, y creo que se confundía,
pero bueno, está bien que me lo diga para que se lo  pueda
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aclarar, “la Inspección de Trabajo y el trabajo de Inspección de
Trabajo que si yo sé cómo funciona la Inspección”. Mire, lo
que hemos intentado hacer es quitar trámites administrativos
y hemos acordado precisamente no mandar los expedientes de
regulación temporal de empleo de fuerza mayor a la
inspección. Hicimos un acuerdo con las organizaciones
empresariales y sindicales para evitar mandar los ERTE de
fuerza mayor a la Inspección. Por tanto, hemos solicitado una
serie de documentación para que la autoridad laboral tenga una
serie de documentación precisamente para no pedir a la
Inspección informe y ralentizar el proceso.

Por tanto, lo que hizo fue agrupar la información, una
información básica de cada trabajador que la autoridad laboral
tiene derecho a tener. No es que estemos solicitando
información a la que no tenga derecho tener la autoridad
laboral. Lo que se hace es intentar evitar que acabe..., pedir
informe a Inspección de Trabajo y perder un tiempo que
creíamos que no era necesario porque la situación de fuerza
mayor es tan clara que prácticamente lo  que estamos
intentando es hacerlo automatizado.

Y el resto de información que hemos pedido a mayores es
la vida laboral para poder contrastar que estén los fijos
discontinuos que tendrían que ir incorporándose en los días
sucesivos porque te pueden presentar la relación de
trabajadores de alta, pero yo quiero saber, si el ERTE lo
autorizas durante todo el periodo de alarma, si puede haber
trabajadores que se tendrían que incorporar al ERTE. Por
tanto, eso necesitas comprobarlo con la vida laboral del año
pasado y por eso se pidió esa documentación, para proteger a
más trabajadores.

En cuanto a lo que decía el Sr. Mas, en los ayuntamientos
la pieza clave, sí, nosotros estamos trabajando en esa línea y
yo creo que es claro el sentido que usted señalaba.

Y en cuanto a lo que decía el diputado de Ciudadanos
además de agradecer el tono, creo que se lo hemos dicho más
veces, planteen propuestas concretas que podamos trabajar
juntos. Ustedes han hecho planteamientos en materia de
autónomos a nivel Estado que han sido asumidos por el resto
de partidos. Hay distintos logros que ustedes han conseguido
en determinados momentos apoyados por el resto de partidos
políticos, háganlo, pásennos las propuestas, trabajémoslas y
miremos hasta dónde podemos llegar con los recursos de los
que disponemos, pero creo que tanto por su talante como por
el conocimiento que tiene en materia empresarial, pues
hágannos esas propuestas y podremos trabajarlas. 

En cuanto al sector turístico sí que analizaremos los
segmentos estratégicos. En eso la Agencia..., la ATIB ya venía
trabajando en los segmentos estratégicos. Habrá que ver
cuáles hay que posicionar mejor para ese comienzo de la
temporada turística. 

Está claro que hay unos que ganarán peso frente a otros,
pues está claro que el ocio en un primer momento pues
probablemente esté limitado, pero a lo mejor un turismo
deportivo basado en deportes individuales no, bueno, hay toda

una serie de aspectos que ya estamos valorando y que estamos
trabajando para ver dónde poner la apuesta estratégica.

Y por último, referido a lo que ha señalado el Partido
Popular, el Sr. Costa que también creo que, pues agradecer el
tono de la discusión. Nosotros lo que decimos es: usted sabe
que las medidas que hemos adoptado, y lo hemos dicho, no
son suficientes, lo ha dicho hoy la presidenta y yo también lo
digo, no son suficientes por eso estamos trabajando en nuevas
medidas y tendremos que estar durante meses trabajando en
nuevas medidas porque todas las que vayamos haciendo, pues
desde luego no serán suficientes.

Y por tanto, habrá que ir avanzando, mejorando en función
también de cómo vaya evolucionando la situación, porque es
una situación que está evolucionando.

Por tanto, yo creo, hemos dicho que en ISBA hemos
puesto 100 millones, con esas partidas económicas asignadas.
Ya hemos dicho que llegaremos a los 200 millones.
Seguiremos viendo la capacidad que tiene el propio ISBA, y
usted sabe la normativa del Banco de España para poder seguir
ampliando, y estamos trabajando en esa dirección, lo  está
haciendo la consejera de Hacienda. Y entiendo que es la
misma línea que plantean ustedes, la diferencia es que
nosotros estamos incorporando cantidades y ustedes dijeron,
pongan 600 millones de golpe. Bueno, técnicamente, en un
primer momento, no era viable por la normativa del propio
Banco de España, y usted también lo sabe. Por tanto, vamos a
intentar hacer todo lo posible para ir sumando y seguir
sumando esfuerzos en esa materia.

En cuanto a las declaraciones de Londres. Nosotros
simplemente dijimos lo que había dicho el Gobierno de
España pocos días antes de que habrá que ver el
desconfinamiento de determinados territorios o cómo iban las
líneas de desconfinamiento de otros territorios
extraeuropeos. Nunca dijimos de cerrar. Nosotros no tenemos
ni competencia ni hicimos ese tipo de declaraciones, y así lo
hemos matizado, lo hemos explicado claramente y así ha
salido en los medios británicos. Por tanto, yo creo que no hay
que dar ningún tipo de inseguridad en ese sentido.

Cuando habla de Berlín, hombre, hoy ya le he anunciado
que tenemos una reunión con la TUI, la TUI que está en
permanente contacto con el Gobierno de Alemania porque
acaba de recibir un crédito puente de 1.800 millones de euros.
Por tanto, estamos haciendo ese trabajo de prospeccionar el
mercado alemán para ver cómo se ha de posicionar. Está claro
que ahora la touroperación es necesaria, hablar con ellos,
porque marcará unos controles y porque además son los que
asegurarán lo antes posible la recuperación de la propia
conectividad, a la que antes también aludían. Por tanto, yo creo
que eso es importante.

En cuanto a los ERTE y la reforma laboral de 2012 y los
ERE. Creo, yo le respecto en su conocimiento económico,
pero a veces la letra o las letras también son importantes y,
por tanto, si me acepta la broma, no es lo mismo un ERTE que
un ERE, y la T también en esta materia es importante . Por
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tanto, podemos saber de números, poder sabemos de letras,
pero los ERTE no son lo mismo que los ERE, y eso es
importante porque la reforma laboral del 2012 no es la que
facilita estos ERTE, no lo es, cambia el procedimiento en
determinados aspectos, pero retiró las bonificaciones a la
seguridad social y retiró la reposición de prestaciones y
agilizó el despido individual y colectivo a través de los ERE.
Lo que hizo el Partido Popular fue favorecer los ERE que no
los ERTE. Y la T es importante. 

La T es la clave para diferenciar el mantenimiento del
empleo, porque es un expediente de regulación temporal de
empleo y, por tanto, el mantenimiento del tejido productivo y
el tejido social, la existencia de los puestos de trabajo. Ese es
el ERTE. El ERE lo que hace es despedir y agilizar el despido,
que es lo que se propició porque se eliminaron todas las
bonificaciones en agosto de 2012. Recuérdelo, en agosto de
2012, mediante real decreto ley, después del primer real
decreto ley, creáme que es así porque el primer real decreto
ley fue el 3, creo, y hablo de memoria, fue el 3/2012, que es
por el que establece la reforma laboral, y luego viene el real
decreto ley de agosto donde se cambian las bonificaciones, se
modifica el panorama de protección de este país y se retira
también las protecciones en materia económica a los
trabajadores y trabajadoras afectados por el ERTE en cuanto
a las reposiciones de las prestaciones. 

Esa es la diferencia y es importante que lo sepan porque
defienden cosas que no son ciertas. Los ERTE, mantenimiento
de empleo, protección de los trabajadores y protección del
tejido productivo. Los ERE, destrucción de empleo y
destrucción de tejido empresarial. Agradezco que haya sacado
este debate porque es interesante poder tenerlo con usted para
explicar claramente la diferencia entre un ERTE y un ERE, la
protección económica, las bonificaciones a la seguridad
social. Es que ustedes quitaron hasta las bonificaciones a los
empresarios a la seguridad social. Quitaron los incentivos a
mantener el empleo y el tejido productivo. La lectura que
hicieron fue que se despida y se destruya el tejido que se tenga
que destruir para luego ver cómo encaramos una
reconstrucción. Eso fue lo que se hizo, protección económica
fuera, ninguna medida social, ninguna medida de
mantenimiento de empleo ni ayudas a las empresas para
hacerlo.

Por tanto, en esta materia creáme que lo que hecho ahora
el Gobierno de España, y lo que nosotros apoyamos, es lo
correcto. Es lo que ha hecho Alemania, la CDU de Merkel,
que hablan a veces de los gobiernos de España como si
estuviéramos todos con peligrosas hordas gobernando y
dirigiendo esto. Alemania, la CDU, articuló un sistema de
ERTE de forma permanente, ¿por qué?, porque son tejidos
empresariales muy grandes y necesitan un instrumento como
el ERTE para evitar que haya una destrucción de gran tejido
industrial, que usted conoce porque me imagino que lo ha
estudiado. 

Por tanto, en esta materia, sobre todo en la zona del Ruhr,
en la zona de máxima exposición industrial, siempre han
funcionado los mecanismos temporales de regulación de

empleo, los ERTE siempre han existido. Aquí se decidió
retirarlo en el 2012 y ahora se ha vuelto a reposicionar y ojalá
sea un instrumento que permanezca en el tiempo y ojalá sea un
instrumento que usted, como ha hecho hoy, defienda de forma
permanente, porque sería bienvenido al discurso de
mantenimiento de empleo frente a la destrucción de empleo
masivo, que como somos una economía de servicios nos
perjudica más. Por tanto, hay que volver a esa retórica y estoy
encantado que usted haya defendido aunque haya hablado de
ERTE, no hablando de ERE, pero entiendo la filosofía de lo
que quería transmitir. 

Yo creo que está bien esa defensa que hoy hacen, aunque
la reforma donde se facilitaron los ERTE fue en el año 2009,
Sr. Costa. En el 2009 fue donde se introdujo la protección
económica y las bonificaciones en los ERTE, no fue en el
2000, y en el 2012 se retiraron. Eso es el derecho del trabajo
de este país y la historia económica de este país, que usted
sabe porque usted conoce y, le repito, que una letra es
importante en esta materia, pero en todo caso creo que el tono
de hoy es lo importante, el trabajo conjunto. 

Sigan haciendo propuestas, suménse al acuerdo, al pacto
que ha trasladado la presidenta en el día de ayer, que ahora hay
que hacer nuevas medidas económicas, que hay que
construirlas, que hay que trabajarlas juntos. Desde luego,
debates como el de hoy y el tono como el de hoy pues yo creo
que ayuda a que todos conjuntamente podamos ir en esa
dirección.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Un cop acabat el debat d’aquest segon punt, de la
compareixença del conseller de Model Econòmic, Turisme i
Treball, tal com vàrem quedar a la darrera Junta de Portaveus,
ara farem un petit recés i continuarem amb el tercer punt a les
dues i quart d’avui. Moltes gràcies.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda senyores i senyors diputats. 

III. Compareixença urgent del conseller d’Educació,
Universitat i  Recerca, per tal d’informar sobre la
situació de l’actual curs escolar davant l a situació de
crisi generada per la pandèmia de la COVID-19 (escrit
RGE núm. 6142/20, del Grup Parlamentari Popular). 

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que correspon a la
compareixença urgent del conseller d’Educació, Universitat
i Recerca, per tal d’informar sobre la situació de l’actual curs
escolar davant la situació de crisi generada per la pandèmia de
la COVID-19.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202006142
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I per començar tenim la intervenció del conseller
d’Educació, Universitat i Recerca, Sr. Martí March.

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

Sr. President, diputats, diputades, membres de la cambra.
En primer lloc, com no podria ser d’altra manera, les meves
primeres paraules vull que siguin d’agraïment i enhorabona
infinita a la comunitat educativa. Crec que no hi ha paraules
per dir  tota la feina que estan fent, amb unes condicions no
previstes ni planificades i amb un resultat que jo crec que cal
lloar i aquí hi vull afegir docents, equips directius, inspectors,
FAPA, famílies i sobretot els al·lots, que aquest ha estat i serà
l’eix de la nostra actuació.

És evident en qualsevol cas que aquí som i, com podeu
suposar, no tenc cap problema en comparèixer en altres
circumstàncies, en altres moments, en totes aquelles
qüestions que siguin d’interès en funció d’un curs anormal,
excepcional, increïble i, com deia un amic més, en un temps
impossible. 

Crec que és un moment de reflexionar conjuntament,
d’aquesta pandèmia tots hem d’aprendre, començant per
l’administració educativa evidentment, sobre com encarar els
reptes que té l’educació ara i aquí en el segle XXI. És un curs
preocupant per totes les conseqüències que hi pot haver i
nosaltres tenim dues preocupacions bàsiques, on la nostra
preocupació és, per una part, com deia abans, l’alumne,
l’estudiant, però també un tema clau per a nosaltres és
l’equitat, la igualtat d’oportunitats. I cal dir que en aquestes
circumstàncies la qüestió d’igualtat d’oportunitats, de l’equitat
educativa és dels temes que més ens ha preocupat, més ens
preocupa i més ens preocuparà de cara a un futur proper. 

I nosaltres hem intentat durant aquest temps de
confinament, però de feina constant i permanent, matins,
horabaixes i vespres, fins i tot el caps de setmana, d’intentar
donar resposta a totes aquelles qüestions que des dels centres
se’ns demanava. Hem intentat fer un acompanyament educatiu
amb tots els mitjans que hem tengut, hem intentat dur a terme
molts de diàlegs amb la comunitat educativa, amb directors,
inspectors, famílies, concertada, sindicats, etc., no sempre
amb totes les coses que voldríem, però hem intentat tenir un
contacte permanent, per tal d’intentar saber el pols del que
pensaven la comunitat educativa, els directors, els docents en
uns moments difícils i complicats.

Deia un professor de Secundària de Segòvia a una tuit que
va ser viral, diu “és un temps d’aprendre grans lliçons per part
de tothom”, és una carta que va escriure i dóna l’agraïment
dient que “no es tracta només d’aprendre matemàtiques, llatí,
literatura, que també, sinó per aprendre grans valors, educar en
la paciència, mirar la solidaritat i continua dient que resulta
increïble que hagi estat un virus el que ens estigui removent la
consciència i el que ens ha ensenyat la vida”. I acaba dient,
“estimat alumne, ho estàs fent molt bé”. O com diu el director
de la càtedra de neuroeducació de la Universitat de Barcelona,

David Bueno, “no serà ni és un curs escolar perdut, serà un
curs en què haurem après coses diferents”.

És evident, per tant, que hem de fer de la necessitat virtut,
hem de veure les oportunitats que se’ns obrin davant una
situació no prevista ni planificada. El que nosaltres volem
clarament és que ningú no pugui quedar endarrere, malgrat les
circumstàncies difícils que estam vivint. 

I abans de fer un relat senzill, simplificat de totes aquelles
qüestions que hem fet, me permetreu una sèrie de reflexions
prèvies. Primer de tot, l’escola és una institució
imprescindible, és imprescindible, malgrat haguem d’avançar
en el procés de digitalització, és un element imprescindible
d’igualtat d’oportunitats. No hi ha institució més clara que
serveixi per compensar les diferències socials, malgrat hem
de ser capaços de fer una modernització , uns canvis
importants i substancials en tot allò  que és l’organització
educativa, perquè l’escola és contacte, és interacció, és
contacte personal, i això ha estat difícil , és difícil i serà
difícil. I per tant, hem de saber com podem actuar en aquests
moments difícil del coronavirus.

És evident que hem posat de manifest l’escletxa digital i
social, ja existia aquesta escletxa social i digital, jo diria que
l’escletxa digital no és més que una conseqüència d’una
escletxa social, territorial, familiar; i hem fet i seguirem fent
l’impossible perquè això sigui realment una lluita que hem de
guanyar de forma clara. I, a més, també s’ha posat de manifest
la urgència de fer reformes educatives a l’Estat espanyol,
necessitam una llei educativa que plantegi els currículums de
caire competencial i que avancem amb la idea dels quatre
pilars de l’educació que diu la UNESCO, que deia el gran
europeista Jaques Delors, quan diu “aprendre a fer, aprendre
a ser, aprendre a conèixer i aprendre a conviure”, i segurament
en aquest context tan complicat crec que el tema de viure i
conviure és un dels reptes que crec que més hem de continuar
treballant.

Per tant hem après moltes coses, hem de seguir aprenent
moltes coses, i nosaltres des de la Conselleria d’Educació ens
posam a disposició de tots els grups parlamentaris per dur a
terme un treball conjunt en aquelles coses que podem millorar
en educació. No és fàcil millora l’educació en aquestes
circumstàncies, tenim molts d’entrebancs als quals hem de
donar una resposta, però ho hem intentat fer, i també, i ho vull
posar de manifest més que mai, hem fet del diàleg un element
important amb el Ministeri d’Educació i comunitats
autònomes; jo diria que mai no ens havíem reunit tant entre
comunitats autònomes i el Ministeri d’Educació per abordar
conjuntament i de forma col·laborativa els reptes que tenim,
i crec que això és important. Davant aquesta situació que
tenim la coordinació, la col·laboració, la cooperació són claus
per sortir d’aquesta situació, i per tant nosaltres hem intentat
aplicar això dins la nostra comunitat educativa, però també vull
posar en valor el que ha suposat aquesta cooperació,
coordinació i col·laboració entre ministeri i comunitats
autònomes.
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Per tant la nostra mà estesa a tots els grups parlamentaris
per intentar abordar conjuntament, en les reunions que puguem
fer de comissions, reunions bilaterals, per abordar els reptes
que tenim en aquest curs i el proper curs, perquè el proper
curs tampoc no serà un curs normal, serà un curs excepcional;
haurem d’intentar compensar les mancances que hi ha hagut en
aquest curs per tal d’arribar a final del proper curs en una
situació de màxima normalitat.

Nosaltres ja dia 9 de març ja vàrem començar a preparar
instruccions per centres de cas de tancament, i dia 12 de març
es va avisar els centres perquè es preparassin d’acord amb
unes orientacions per fer una possible suspensió de les
classes magistrals, i dia 13 de març s’enviaren les instruccions
als centres indicant la interrupció de les classes presencials i
les indicacions a seguir. Nosaltres ja vàrem enviar unes
indicacions concretes per tal que hi hagués unes orientacions
per les quals els centres intentassin donar una resposta
d’urgència a una situació no prevista, i realment ha estat, i jo
això ho vull posar de manifest, una resposta jo diria
excepcional per part de tota la comunitat educativa. Fins i tot
a principis, dia 19 d’abril, vaig presentar un informe públic que
havia fet la Inspecció Educativa, a la qual vull agrair la feina
constant de coordinació amb els equips directius, una feina
permanent, una feina d’acompanyament, per tal d’intentar que
hi hagués una interacció i una comunicació conjunta entre la
conselleria i els centres educatius, i vàrem fer un informe que,
torn repetir, el vaig presentar públicament, en què de qualque
manera es posava de manifest una mica com s’estava aplicant,
com s’estava desenvolupant aquesta situació d’ensenyament no
presencial d’ensenyament, en definitiva, en què tota la
planificació que hi havia hagut a principi de curs havia saltat de
forma total i absoluta, i es va posar de manifest que gairebé el
90% dels CEIP tenen capacitat per treballar a distància a
través del web del bloc d’aula o d’altres sistemes; que el 95%
dels IES i els centres integrats d’FP fan servir aules virtuals i
tenen connectades les famílies a través del GESTIB. Una cosa
important: aquesta situació ha fet que moltes famílies
s’apuntassin al GESTIB, que és una eina importantíssima,
imprescindible, per tenir informació i per estar en
comunicació entre les famílies i els centres educatius.

A més en aquest aspecte els equips directius en general
han demostrat una alta capacitat de lideratge, crec que és
important a un moment de crisi; hi ha hagut un esforç de
coordinació dels equips docents, un tema fonamental; i hi ha
hagut un esforç de comunicació amb les famílies, malgrat que
hi ha hagut problemes de comunicació amb determinades
famílies. Hi ha hagut una programació de les tasques distintes
en funció de les circumstàncies, s’han utilitzat to ts  aquells
sistemes de suport que hi havia, i això ens ha de fer
reflexionar de cara al futur. S’ha mirat el que es feia a
educació infantil, primària, secundària, batxillerat, FP, etc. 

I un tema que ens ha preocupat i que ens preocupa, perquè
és un dels temes més delicats, és la qüestió d’atenció a la
diversitat. Segurament en aquestes circumstàncies, si ja és
complicada l’atenció a la diversitat dins l’escola presencial,
com podeu suposar l’atenció a la diversitat en unes
circumstàncies com aquestes encara és més complex, i jo

diria que molts de docents han telefonat a les famílies per tal
de veure aquest suport emocional d’aquest contacte per tal
d’intentar que hi hagi uns hàbits mínims, uns hàbits mínims, i
realment una motivació mínima per seguir en uns termes que
realment eren difícils de preveure.

Per tant aquest és un tema important, perquè per a
nosaltres tot el que fa referència a l’atenció a la diversitat ens
preocupava molt. I també, i això és un altre tema que també
hem treballat, la situació dels menors en risc, i això vàrem
elaborar un protocol per tal d’intentar que hi hagués
telefonades a les famílies per tal de veure i preveure si hi havia
qualque sospita, que a través dels policies tutors, i en aquest
sentit vull posar de manifest la col·laboració amb la Delegació
de Govern d’Espanya per tal d’intentar dur a terme que els
policies tutors col·laborassin amb els centres educatius per tal
de preveu situacions de risc per als infants. Per tant aquesta
col·laboració també amb Delegació de Govern ha estat una
col·laboració que vull agrair clarament.

També, i això també és un tema important, hem fet i estam
treballant des de convivència el treballar a nivell emocional de
l’alumne. Al GESTIB hi ha indicacions per treballar aquestes
qüestions, i fins i tot el Convivèxit està treballant cercles
restauratius per treballar via on line amb els alumnes. És
evident que no podem arribar a tots però estam fent un esforç
considerable perquè pensam que en aquests moments en què
no és possible la interacció personal, no és possible la
interacció amb els alumnes, el tema emocional és important
que es treballi, malgrat sigui a distància, però la preocupació
i l’ocupació que realment hi ha en aquest sentit ha estat
important des del primer dia que vàrem haver de tancar
l’escola de forma presencial.

Per tant nosaltres teníem clar en aquest aspecte que
havíem d’intentar donar suport al centre, a l’alumne, de totes
les maneres possibles, i em consta, perquè he intentat estar en
contacte amb centres, amb directors, etc., l’esforç de molts de
docents per intentar aquesta relació personal telemàtica,
digital, per WhatsApp, telefonades, etc., per saber que
realment darrere aquests aparells hi havia una persona, un
docent, uns equips de docents, que es preocupaven per la seva
situació. El fet de dir “Uep!, com anam?, com estàs?”, crec
que era un element clau, perquè era necessari sentir la veu i
saber com estaven en una situació  en què també molts de
docents enyoraven la presència d’aquests infants.

Nosaltres evidentment tenim clar que no estàvem preparats
per a aquesta situació, i qui digui que estava preparat per a
aquesta situació realment és que no diu la veritat, i crec que
hem fet un esforç tots, i nosaltres havíem de fer un esforç
com a administració, per tal d’intentar esmorteir tots els
problemes que implicava aquesta situació. Per tant, e l meu
reconeixement a aquest esforç que han fet els  docents, no
només pels temes competencials, que també, sinó també
sobretot per aquests temes emocionals, d’estar present,
d’intentar estar en contacte, de sentir la veu, a través de
WhatsApp o a través de correus electrònic enviar dibuixos en
què realment es posava de manifest el que estaven fent. 
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Això em pareix clau, i estic convençut que d’aquesta
situació lamentable, difícil , crec que tots aprendrem
moltíssim, i haurem après realment el que significa
l’ensenyança presencial, la interacció, el contacte , tot un
contacte que serà tan complicat, a mi m’agrada més dir que no
hi ha d’haver distanciament social, crec que val més
distanciament físic, no social, no emocional, i crec que
aquesta és la clau de cara al futur. És veritat que de cara al
futur tenim molts de reptes i moltes qüestions que hem de
treballar.

I la Inspecció Educativa, com deia abans, ha fet una feina
de seguiment continu dels centres educatius amb
videoconferències, amb telefonades. Aquesta ha estat la feina;
en la comunicació entre el centre i la conselleria la Inspecció
ha fet un paper clau i jo li ho vull agrair. Li vull agrair la feina
que fan d’una forma, jo diria, diària, continuada i amb molta
professionalitat.

Però si ens preocupava l’aspecte competencial i l’aspecte
emocional, també ens ha preocupat de forma clara el que feia
referència a la qüestió del menjar. Aquesta ha estat també una
preocupació. A ningú no se li escapa tampoc que en aquesta
situació de crisi econòmica i social que tenim i que ens
vendrà, l’escola, la Conselleria d’Educació havia de donar una
resposta davant el fet que el menjador escolar desapareixia. 

Per tant, amb la col·laboració i el treball conjunt amb la
Conselleria d’Afers Socials i Esports vàrem posar en marxa
una targeta prepagament als 6.122 alumnes que estaven, que
tenien l’ajut de menjador que a través d’una quantitat de 5
euros diaris, que va suposar pujar la mitjana que teníem
nosaltres del que donàvem a l’ajut de menjador a les escoles
per tal d’intentar que tots els infants com a mínim tenguessin
un menjar digne. I vàrem utilitzar la targeta i no ho vàrem ni
plantejar a una empresa determinada ni ens vàrem plantejar el
tema de fer una transferència a comptes corrents per moltes
circumstàncies i ho vull posar de manifest. Primer de tot, no
teníem tots els comptes corrents ni les llibretes d’estalvis de
tots els alumnes; segon, hi havia persones que ni volen donar
la llibreta d’estalvis a les famílies; i tercer, fins i tot hi havia
el perill que alguns comptes corrents fossin embargats. 

Per tant, vàrem utilitzar la targeta prepagament que s’ha
demostrat que és una targeta que s’està generalitzant fins i tot
a altres comunitats autònomes perquè era una forma fàcil per
part de les famílies d’anar a uns mercats, a unes tendes ja
perfectament delimitades amb CaixaBank per tal que
tenguessin, poguessin comprar aquells queviures necessaris
fins i tot a vegades per les mateixes famílies. I, per tant,
nosaltres vàrem utilitzar aquesta targeta prepagament, que les
vàrem repartir als centres i per al repartiment de centres dues
condicions claus: vàrem contactar i pactar amb Delegació de
Govern com s’havia de fer, amb mesures i... d’una forma clara,
des de la legalitat evidentment i ho vàrem fer també amb les
mesures de seguretat sanitàries necessàries, intentant no posar
en risc ningú.

Jo vull també posar de manifest les gràcies a tots els
directors, equips directius i professors que varen fer una feina

excel·lent perquè això es dugués a terme de forma clara
perquè ja hi havia problemes d’alimentació per part d’algunes
famílies.

I diré més: la quantitat fins ara que hem posat, que arribarà
a finals del mes de maig és de gairebé 1.700.000 euros.
1.700.000 euros per a famílies, per a alumnes d’ajut de
menjador perquè realment pensàvem que això era un element
important pensant sempre en l’alumne que en definitiva és el
nostre objectiu.

Però aquí no acaba, també hem donat una resposta a les
escoletes de 0-3. A les escoletes de 0-3 també hi havia, hi ha
una preocupació en tots els aspectes, d’acord amb una..., hem
fet unes ajudes de 6.000 euros per unitat a les escoletes
públiques dependents dels consells insulars o d’ajuntaments,
6.000 euros per unitat, i també per primera vegada -per
primera vegada a les Illes Balears- una quantitat de 3 .000
euros a les escoletes autoritzades privades que estiguin dins
la xarxa complementària, 3.000 euros per unitat. Per primera
vegada en la història les 36 escoletes autoritzades han rebut
3.000 euros per unitat per tal d’intentar aturar el cop que ha
suposat aquest tema.

Pensam que aquesta és una qüestió importantíssima perquè
hem intentat, com a mínim, ajudar a ajuntaments, consells
insulars i també centres privats que estiguessin dins la xarxa
complementària, dins la xarxa, voluntàriament hi estiguessin,
per tal d’intentar dur a terme una resposta a aquesta qüestió.

I també una altra preocupació que deia des del principi:
l’escletxa digital. L’escletxa digital és quelcom que deia abans
que existia l’escletxa digital, no l’hem inventada ara, existia i
és molt més profunda que purament una qüestió purament
tecnològica. Va molt més enllà. Va des del punt de vista de
poder arribar a tothom a tenir la competència digital tant de
professorat com d’alumnes com de les famílies perquè també
cal en aquest aspecte, si volem trencar l’escletxa digital, que
les famílies tenguin aquella competència digital necessària per
poder contribuir i ajudar els seus fills.

I nosaltres hem accelerat el pla de digitalització que
posarem en marxa d’una forma clara; hem invertit ja 850.000
euros amb l’adquisició de 3.000 chromebooks, pot ser que
haguem arribat tard, però hem arribat. Hem arribat i arribarem.
Hem fet una feina increïble de configurar chromebooks  i
l’equip de digital de la Conselleria d’Educació està fent una
feina excel·lent. Està fent una feina de matí, horabaixa i vespre
i els caps de setmana, d’una forma increïble, per intentar que
totes les famílies que nosaltres prèviament havíem investigat
a través de la Inspecció i els centres educatius poguessin tenir
aquest instrument tecnològic per poder dur a terme de millor
forma les classes, els ensenyaments i els aprenentatges. Ho
hem fet i ho continuarem fent. 

Estam col·laborant amb els ajuntaments i consells insulars
per ampliar les connexions, Ajuntament de Palma, Consell de
Menorca i molts de..., Ajuntament de Calvià i  molts
d’ajuntaments que estan col·laborant per intentar que la
connectivitat pugui arribar a les famílies.
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Estam donant assessorament i formació al docent en
aquests moments i el tema de la formació en competència
digital serà un dels objectius del proper curs. Dins aquest pla
de digitalització aquest serà un dels objectius clau.

Hem posat, hem repartit i vàrem dir una instrucció als
centres perquè repartissin tots aquells ordinadors, iPads,
instruments tecnològics que tenguessin a totes les famílies.
Sabem encara que algunes famílies queden fora del sistema i
el nostre objectiu és a partir... estam fent un treball entre tots
per intentar identificar quines són les famílies que encara no
tenen cap tipus... o fins i tot s’han desconnectat del sistema
escolar. Si passa quan hi ha el sistema presencial és evident
que tenim un problema quan la situació és no presencial.

Li ho he dit, l’Institut d’Ensenyament a distància ha posat
a disposició tot el seu material de batxillerat de forma lliure
i, li ho he dit, l’Institut d’Ensenyament a distància s’ha
demostrat en aquests moments com a una eina fonamental per
donar resposta cada vegada més important de l’ensenyament
on line. Tenim FP, tenim batxillerat i serà important tenir
cursos d’idiomes i serà un element important de cara al futur,
la potenciació de l’Institut d’Ensenyament a Distància de les
Illes Balears.

En aquests moment ja hi tenim més de 2.000 alumnes
matriculats i, per tant, s’ha demostrat que davant alguna
situació hem de ser capaços de dur a terme aquelles accions
necessàries.

També la Biblioteca Escolar de les Illes Balears ha
incrementat en 9.000 el nombre d’altes durant el mes de
confinament. És a dir, jo crec que ens hem conscienciat del
que teníem i ho hem estat utilitzant, però això implicarà un
treball de sistematització important de cara al futur de totes
les eines.

Només una sèrie d’idees. El préstec de llibres ha passat de
200 a 2.100, les reserves de 100..., de 10 a 500, les visites de
1.500 a 11.200, les altes d’usuaris de 3.000 a 12.000 i així
successivament. És a dir, estam fent una feina important per
tal de mantenir realment que tothom pugui tenir les eines i els
instruments per fer possible un ensenyament eficaç.

I hem fet, com no podia ser d’altra manera, un
manteniment dels concerts educatius i hem accelerat en la
mesura en què hem pogut el pagament per evitar problemes de
liquiditat dels centres. No hi ha cap deute pendent de les
escoles concertades i des del principi de legislatura -i això és
un tema important- vàrem decidir assumir directament el
finançament de les substitucions de forma que el centre ni tan
sols l’haguessin d’avançar, cosa que abans sí que passava.

Per tant, hem intentat que el sistema escolar es mantingués
amb tots els seus..., jo diria problemes, que ningú no diu que
no hi hagi problemes. No seré jo que faré un cant triomfalista
de totes les coses que hem fet, però sí que hem fet un esforç
entre tots i no només l’administració per intentar que el
sistema escolar, que no estava pensat en aquesta situació, es
mantingui de forma clara.

I durant aquests moments hem hagut d’ajornar les
oposicions, les 1.140 places que hi havia, 143 (...), les hem
hagut d’ajornar, com gairebé totes les comunitats autònomes
espanyoles, la darrera Galícia, perquè pensàvem que en
aquestes circumstàncies no era possible legalment dur a terme
les oposicions ni tampoc evidentment de forma sanitària. Les
places d’enguany les durem a terme per a l’any 21, perquè
tenim l’objectiu no renunciat de baixar entre un 15% a final de
legislatura la taxa d’interins. Per tant, aquest era un tema
important.

També el ministeri ha fet durant aquest temps, ha ajornat
o ha intentat un model d’oposició que s’ha de canviar. Com
que en aquest moment no és possible canviar aquest model
d’oposició, jo crec que és un model massa..., que no respon a
les necessitats de docents d’ara mateix, que duri dos anys més
i entre tots poder canviar el model d’entrada a la funció
pública docent. 

Passaré a un tema que em pareix important, que és el tema
que ha produït més polèmica, l’avaluació final. L’avaluació
final, en primer lloc, hi ha hagut coordinació entre comunitats
autònomes i Ministeri d’Educació. Si un analitza totes les
instruccions i ordres que han fet distintes conselleries de
comunitats autònomes, de tots els grups polítics, no hi ha
diferències significatives, no hi ha diferències significatives,
i li vull dir, no hi ha diferències significatives. 

Quina és la nostra idea? Primer de tot, hem d’avaluar amb
evidències, això..., amb evidències. I evidències són primer i
segon trimestre, i el tercer trimestre hem d’avaluar en funció
de les activitats que es facin per millorar la qualificació. Per
tant, la idea és flexibilització, adaptar-nos a les circumstàncies
de cada infant, que les circumstàncies no són iguals, intentar
que ningú no quedi enrere escolarment, intentar fer una
avaluació pedagògica, intentar que hi hagi les mínimes
repeticions, intentar que la promoció sigui una forma
important i significativa. I això no és un aprovat general, això
no és un aprovat general. Qui ho digui, no diu la veritat. A cap
instrucció i a cap ordre del ministeri a les comunitats
autònomes no es diu res que realment hi ha un aprovat general.

Mirin, jo, hi ha un senyor, que tots coneixem, el Sr. José
Antonio Marina, que no és sospitós de ser una persona
d’esquerres ni socialista, del qual realment crec que quan parla
se l’ha d’escoltar perquè diu coses molt interessants, i diu
respecte d’aquesta avaluació que la forma de qualificar hi ha
dues coses, primer de tot, rebutja l’aprovat general, però
també rebutja aquesta avaluació com s’havia d’haver fet si no
hi hagués aquesta situació, i diu: “la ministra ha dicho con
razón que sólo se puede repetir cuando esto sea bueno
para el alumno. Las especiales circunstancias de este curso
han hecho que muchos alumnos hayan vivido situaciones
difíciles de compatibilizar con el estudio, por lo que sería
injusto suspenderles y hacerles repetir”. Aquest és el tema
clau, no hi ha aprovat general i hem de flexibilitzar i hem de
ser capaços de fer una avaluació formativa, pedagògica que
serveixi per al proper curs. 
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No hi ha hagut a les normes del ministeri ni s’ha atacat cap
normativa autonòmica, de cap de les maneres, i qui diu això no
és veritat, basta veure les instruccions que ha fet Catalunya o
País Basc, que estan dins la mateixa ona, i han fet les seves
pròpies instruccions, com ha fet la comunitat autònoma de les
Illes Balears per tal de fer possible aquesta personalització del
que és en certa manera aquesta avaluació final, un curs
excepcional, un curs que no és normal i que implicarà, com
deia abans, que el proper curs haguem de fer un esforç en
doble direcció, per una part evidentment tot el que fa
referència a una reestructuració dels continguts i currículums
del proper curs, del curs 20-21, i fer un programa de reforç
educatiu que vagi a compensar les desigualtats, un programa de
compensació, com he dit avui matí, ja el podem posar en
marxa aquest estiu, dirigit fonamental... -si les condicions
sanitàries ho permeten, lògicament- per intentar dur a terme
un reforç dels estudiants de secundària bàsicament i de
batxillerat.

Nosaltres ja hi estam treballant i ara sortiran unes
instruccions aclaridores de la Conselleria d’Educació, ara,
aquesta setmana que ve, respecte de la promoció i titulació
d’acord amb l’ordre i les nostres instruccions. 

Mirin, nosaltres ara estam preparant el curs 20-21, ja
tenim un calendari, tenim un calendari, Sra. Riera, avui matí,
tenim un calendari. Volem iniciar el procés d’escolarització
de forma telemàtica, per això hem de fer canvis. Volem acabar
el procés d’inscripció d’interins, perquè es va aturar a causa de
l’estat d’alarma, i volem tenir una llista d’interins d’acord amb
el que havíem aprovat amb els sindicats per saber quants
d’interins tenim i com es reparteix a nivell de centres. A partir
d’aquí volem elaborar la quota de professorat per al curs 20-
21. Volem aprovar el consens educatiu per al proper curs.
Volem dur a terme les obres de reforma que estan previstes
per a aquest estiu. Per tant, deixar preparada aquesta situació
d’una forma jo diria legal i regular, però estam treballant a dos
nivells en aquests moments, pedagògicament. 

Per una part, estam amb mesures de seguretat, com dur a
terme el desconfinament i, en segon lloc, mesures
pedagògiques per al proper curs en base a tres eixos: per una
part, la reestructuració de currículums educatius, com deia;
segon, el tema de pla de digitalització educativa; i tres, pla de
reforma educativa. Aquests són els eixos sobre els quals
treballam per fer possible  un curs que, torn a repetir, el
pròxim curs que no serà normal, però que volem que ajudi a
millorar d’una forma clara la situació de qualitat i d’equitat del
nostre sistema educatiu, que és un sistema educatiu equitatiu,
que ho ha de ser molt més, que ha de millorar en qualitat, que
ha de millorar en excel·lència educativa, però que de qualque
manera el que volem és aturar la situació que tenim per
intentar que el pròxim curs, com a eina final del 21, hàgim
recuperat aquella normalitat que una pandèmia ens ha posat a
tots en una situació a la qual ningú no tenia les respostes i que
les respostes no són fàcils.

Per això, torn a repetir, aquí i ara en seu parlamentària, la
mà estesa de la Conselleria d’Educació no només a tota la
comunitat educativa, que sí, sinó també a tots els grups

parlamentaris per fer possible entre tots millorar l’educació.
Aquest és el nostre objectiu i aquesta serà la nostra resposta.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Començam el torn d’intervencions
dels grups parlamentaris. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. Riera. 

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Bona tarda a tothom, diputats,
diputades i Sr. Conseller. Sr. March, avui compareix vostè a
aquest parlament a sol·licitud del Grup Parlamentari Popular,
avui, després de 45 dies de declaració  de l’estat d’alarma a
causa de la crisi sanitària, perquè el meu grup considera
clamorós el silenci públic durant aquest temps que ha tengut
vostè i la seva conselleria, perquè la ciutadania vol conèixer
què passa amb el curs escolar que es va veure interromput en
la seva fase presencial el passat dia 14 de març, i no sabem
quan es reprendrà la seva normalitat.

Aquesta interrupció des dels seus inicis va estar plena
d’improvisacions. El mes de febrer érem la segona comunitat
que tenia un cas positiu de coronavirus, a Marratxí. El Sr.
Arranz, membre del comitè autonòmic d’alerta, feia una
xerrada a l’Institut de Marratxí, dia 10 de febrer, davant de
molts alumnes i va dir que estiguessin tranquils, que tot estava
controlat i que es podia fer vida normal, vida normal. 

Altres comunitats  varen començar a prendre mesures
anticipades al Govern de l’Estat, com el tancament dels
centres educatius, i el seu govern, Sr. March, deia que ens
enfrontàvem a una simple grip, que no hi havia perill de
contagi, que evolucionava de forma lineal i que seria qüestió
de dies superar-ho a Balears. 

Un mes després, dia 12 de març, al matí, la presidenta
Armengol va assegurar que no pensava tancar les escoles, i al
cap de tres hores va haver de rectificar anunciant que es
tancarien al cap de tres dies. Un anunci fet un dijous migdia
anunciant que tancaria un dilluns i les famílies tres dies, tres
dies d’angoixa sense saber si els nins podien fer escola o què
passava amb la pandèmia si quedava tancada durant aquests tres
dies. 

Aquesta decisió va ser definida per la presidenta Armengol
com a dràstica, però temporal i vàrem veure que no era ni
dràstica ni temporal. No era dràstica perquè precisament no
estàvem davant d’una grip, com deien vostès. Som el segon
país del món en nombre de contagiats i el primer d’Europa.
Tenim a Balears a dia d’avui 181 morts i 1.870 contagiats ,
coneguts segons les seves informacions oficials que tampoc
no són molt de fiar. 
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També va improvisar el Sr. March quan va decidir que
encara que els nins no anessin als centres educatius, sí que ho
havien de fer els professors amb la finalitat de poder continuar
amb l’activitat educativa via telemàtica i  obligar a tenir els
centres oberts durant l’horari habitual. Instrucció, Sr. March,
de dia 14 de març, que va haver de rectificar un parell de dies
després, per la protestat generalitzada davant el perill de
contagi que això suposava i perquè havia estat una
improvisació, perquè després d’un parell de dies ja no tenia
cap sentit, així li varen reclamar els sindicats i així li va
reclamar el meu grup, i així va haver vostè de rectificar.

Es va torbar també a reaccionar sobre els viatges d’estudis,
feia dies que altres comunitats havien suspès les classes i els
viatges, en canvi, a la nostra comunitat, dia 12 de març, els
equips directius no sabien què dir a les famílies sobre els
viatges d’estudis.

I també va actuar en contra de les lògiques mesures de
protecció  en l’expedició de targetes menjador de forma
presencial; anar als mateixos centres, fer acudir els mateixos
pares i mares a recollir-les, no estaven preocupats, estaven
angoixats, Sr. March, molts no varen voler acudir per por al
contagi, i molts d’equips directius varen protestar pel
muntatge que es va desplegar aquell dia en els centres. Sap què
deien, Sr. Conseller, sap què deien els pares i els equips
directius? Que vostè  feia política, que es feia una foto
entregant targetes menjador, així com va ser, per tapar les
múltiples errades sanitàries dels seus companys de govern
d’aquells dies; que quan podia fer entrega dels doblers per
eines tecnològiques, transferències o altres mecanismes va
voler que acudissin els pares i els equips docents, ni tan sols
va donar a les famílies l’opció de triar, no tots volien donar o
tenien possibilitat de transferència, però és que no els va
donar l’opció ni de triar.

És evident, Sr. March, que no estàvem preparats per a
aquesta preocupació, però sí que ho vàrem veure venir des del
dia 30 de gener, quan l’Organització Mundial de la Salut va
establir que hi havia una situació d’alarma generalitzada. Per
tant, deixi vostè  de fer aquesta compareixença tan
autocomplaent i faci qualque crítica de tot el que ha passat.

I amb tota aquesta situació de crisi sanitària i de
confinament s’ha trastocat la vida de quasi 200.000 alumnes
d’educació obligatòria, formació professional, universitaris;
1.700 nins de guarderies i  9 .500 d’escoletes públiques i
privades; i amb tot això, Sr. March, les famílies, els estudiants
i els professors li han salvat la papereta i són els que li han
donat una lliçó de saber estar a l’alçada del que se’n esperava.
Han seguit les seves instruccions, les correctes i les no
correctes, i han col·laborat amb la tasca dels professors per
minimitzar els efectes d’un curs trencat per la meitat.

El tancament de les escoles ha fet més evident les
diferències socials i econòmiques entre les diferents famílies,
és clar que sí, les dificultats per seguir un curs a distància.
Però hem notat a faltar una resposta ràpida en l’entrega
d’equip informàtic i chromebooks, de fet ara fan l’entrega, ara,
45 dies, 6 setmanes després de tenir els nins confinats a ca

seva. I a més es fa possible perquè molts ajuntaments hi
col·laboren, no és vostè que col·labora amb els ajuntaments,
són els ajuntaments que col·laboren amb vostès per fer
possible aquesta entrega, vostè ho ha dit, han arribat tard.

En tota aquesta pel·lícula que vivim, Sr. March, ha tengut
vostè la sort relativa que les seves improvisacions s’han vist
tapades per les errades de la seva ministra. El Govern Sánchez
ha fet una gestió  opaca, negligent i tardana de tota aquesta
crisi, és evident a ulls de qualsevol país del món, i la gestió
educativa no ha estat una excepció. La ministra ha abandonat
les seves responsabilitats educatives durant setmanes i quan va
sortir a parlar per a aquest curs escolar, l’únic que va fer va ser
emetre unes instruccions ambigües i bolcar la seva
competència en les comunitats autònomes en insinuar als
docents que avaluassin com poguessin, que titulassin com
considerassin i sense suspendre ningú, sense avançar matèria
i sense repetidors.

Moltes comunitats, Sr. March, s’han rebel·lat davant
aquesta irresponsabilitat, jurídicament qüestionable i
recurrible. Però, i vostè? Vostè no, vostè  va acotar el cap,
vostè ha adoptat la postura de la comoditat política de no
qüestionar la seva ministra i fa una interpretació equivocada de
l’equitat, en pensar que tots els alumnes han de tenir
qualificacions paregudes i aprovat general.

Idò no, no és igualtat de qualificacions, és igualtat
d’oportunitats que s’ha de donar als nins, perquè tots arribin el
més enfora i el més amunt que les seves capacitats els
permetin. No és tallar els caps dels nins que destaquen i donar
títols a tothom amb un mínim estàndard i buidar les
avaluacions de valor.

Vostè també ha indicat als centres que no avancin
continguts, ho han reconegut ells mateixos, i és un absurd,
quan hi ha centres que poden continuar progressant matèria i
coneixements. Per què no han de fer els que puguin?

Vostè va sortir dient que la repetició seria molt
excepcional, ho ha tornat dir ara, tenint en compte que ja ho
era a Balears, però si som la comunitat amb major nombre de
repetidors, com pensen passar de curs la gent? Sense
competències? Rebaixant l’exigència? Curiosa manera de fer
desaparèixer el fracàs escolar.

Ha pensat en com perjudica l’aprenentatge el futur dels
nins si es boten matèria? Amb les xifres que tenim de
competències, de dades d’abandonament escolar prematur,
d’absentisme, que és el més elevat d’Espanya, per exemple, a
Eivissa.

Sap vostè que des del Grup Parlamentari Popular li hem
presentat una proposició no de llei aquí i a Madrid perquè la
seva ministra assumeixi la seva responsabilitat, perquè fixi
criteris uniformes i objectius per a l’avaluació i la titulació,
perquè vigili que no es facin aprovats generals i perquè es posi
en marxa un pla de reforç urgent des del juliol i durant tot el
curs que ve. Col·labori, Sr. March, amb aquest pla que el meu
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partit ha demanat i que requereix la participació de les
comunitats autònomes per ser viable.

Li reclamam des d’aquí que posi els recursos que facin
falta, ara més que mai és necessari invertir en educació, ara
més que mai són necessaris els serveis públics essencials i ara
més que mai les persones han de ser el primer.

Inverteixi en les famílies, Sr. Conseller, posi en marxa
activitats esportives, lúdiques, educatives a tots els municipis
i barriades, com li demanam, mentre duri aquesta crisi
sanitària, i fins que es reprenguin les classes presencials, i
obri centres públics, privats o instal·lacions municipals; doni
l’oportunitat als nins de tenir vida més enllà de ca seva i als
pares de conciliar un poquet més aquests mesos; estigui a
l’alçada del que han fet ells durant aquest mes i mig.

I no em digui que ha invertit en escoletes 0-3, ha invertit
vostè en 36 escoletes de la xarxa complementària del Govern
i ha deixat fora centenars d’escoletes autoritzades, privades,
que li demanen ajuda, Sr. Marc; escolti la seva petició i escolti
la nostra iniciativa que també li hem registrat.

Els sindicats educatius li demanen també que negociï les
mesures que pren, que no imposi decisions, sobretot en
aspectes que requereixen negociació col·lectiva. Què ens diu
de què ha parlat amb tothom? Els sindicats li diuen que
practiqui la negociació, que practiqui el consens, ara és un bon
moment per ser creïbles.

Ara és molt important consolidar els centres que tenim,
perquè no hi haurà recursos suficients i perquè no hi haurà
recursos per a noves inversions. No digui que aposta per la
concertada, la concertada està preocupada, perquè el pròxim
curs no tendrà suficients activitats ni recursos i escoles hauran
de tancar, aposti per la concertada, la reforci i actualitzi els
mòduls econòmics que es troben paralitzats des de l’any 2008,
no els varen actualitzar quan varen tenir oportunitat i ara es
trobaran la crisi, no els va actualitzar i ara es trobaran la crisi
que no els podrà fer i hauran de tancar moltes escoles.

Són moltes improvisacions, Sr. March, que explicar,
moltes qüestions per resoldre, moltes incògnites; volem saber
si té  un pla en educació, sigui concret, ha estat tota la
compareixença dient que faran, que estudiaran, que estan
analitzant, altres comunitats autònomes ja l’han presentat;
afecta mestres, famílies, afecta infants, té pla, Sr. March, més
enllà de les promeses?

Treurà ara instruccions aclaridores, ara, la setmana que ve,
un mes i mig després del confinament? Ara mirarà si es poden
fer plans de reforç a l’estiu? Ara, després d’un mes i mig de
confinament i tres mesos d’alerta sanitària, Sr. March, farà
aclariments d’aquest curs i comença a fer feina per al curs que
ve?

Sr. March, nosaltres li estenem la mà, si accepta les
nostres iniciatives, si mira de front les famílies i si està a
l’alçada dels professors, si fa tot això ens tendrà devora vostè,

Sr. March, però, si no ho fa, no ens tendrà devora, ens tendrà
en contra.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, quiero transmitirles desde
este atril que en Unidas Podemos conocemos la
incertidumbre y la angustia que está viviendo la comunidad
educativa, muy especialmente los docentes. En primer lugar,
quiero agradecer a todas las personas que hacen de la
enseñanza una forma de vida, a toda la comunidad educativa y,
muy especialmente, a los docentes que están, a pesar de las
circunstancias, trabajando de manera incansable por continuar
su labor, adaptándose con rapidez a las circunstancias
sobrevenidas, tan cambiantes y tan imprevisibles. De todo
corazón, les agradecemos a todos y a todas ustedes, maestras,
profesoras, maestros, profesores, que estéis sosteniendo con
vuestros cuidados a una parte importante y fundamental de la
sociedad; sepan que a través de este mensaje de fuerza y de
profunda admiración nos comprometemos, desde Unidas
Podemos, a traer a la decisión y a la gestión política todas las
medidas necesarias para que vuestro trabajo diario sea
dignificado, y nunca más se cuestione vuestra importancia ni
la de la educación pública en el camino del progreso hacia una
realidad que ya se vislumbra al lado de la gente y del cuidado.

Gracias, conseller, por sus explicaciones y por tener en
cuenta la sensibilidad y por valorar el apoyo emocional como
pieza importante de la educación.

Respecto al Partido Popular, de verdad, yo sé que vuestro
trabajo es hacer oposición, pero es que no se nos olvida,
ustedes, durante la crisis que todo el mundo conoce como la
“crisis del 2008" recortaron 75 millones de euros en becas,
75 millones de euros en becas escolares, un 40% menos de
alumnos se vieron beneficiados; un recorte de hasta un 40%
en los libros de texto. Y ya en el 2013 hicieron desaparecer
los programas de apoyo y esfuerzo en los centros de primaria
y secundaria, que permitían que los niños y las niñas que iban
peor contasen con clases de refuerzo y de apoyo en horario
extraescolar.

En ese mismo año, durante la misma crisis, el Partido
Popular también eliminó el Plan de disminución de abandono
escolar temprano, ¡sorpresa!

En el 2014, las autonomías contaban con una aportación
directa del Gobierno central para establecer convenios de
cofinanciación en los que el Estado aportaba casi 54 millones
de euros. En 2015, tuvieron que compensar ellas solas el
recorte de 48 millones de euros, dependía entonces de las
prioridades de cada comunidad autónoma, casi 50 millones de
euros menos a las autonomías.
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¿Saben ustedes cuánto costó ese mismo año traer al Papa
a España? 50 millones de euros.

El sistema educativo español tenía una partida
presupuestaria que se dedicaba a que los más débiles, aquellos
niños que habían nacido en un contexto socioeconómico civil
tuviesen las mismas oportunidades que el resto de sus
compañeros y ustedes también lo eliminaron.

Nosotras, de todas las medidas que ha enumerado el
conseller, queremos valorar especialmente esas 6.122 tarjetas
de comedor para 6.122 niños y niñas que las necesitan y que,
de no haberlas tenido, su bienestar se hubiera visto más
perjudicado.

Cuando el Estado no está para equilibrar y para llegar
donde las familias no llegan, son esas mismas familias quienes
tienen que acolchar el impacto de la falta de medidas públicas
y hacerse cargo. Ante la falta de ayudas por parte de la
administración, las desigualdades se profundizan y, muy en
concreto, la desigualdad de género, porque cuando la
administración o el Estado deja de emitir ayudas de comedor
o facilitar material escolar o limitan la posibilidad de
conciliar de las familias con su trabajo y los cuidados, son
mayoritariamente las mujeres quienes vuelven a casa y
abandonan su trabajo fuera de ella. Son las mujeres quienes
vuelven a casa y se quedan con los niños y las niñas pequeñas,
recibiendo además la carga mental del cuidado de saber a ver
qué come este niño o esta niña cuando el sueldo no les llega
a todos.

Un gobierno tiene que actuar siempre con responsabilidad
y eficiencia en la gestión, pero aún tiene que reforzar y
garantizar esos principios de actuación protectora ante toda la
amenaza del bienestar y la felicidad de las personas para las
que gobierna. La brecha digital es una de las realidades a la que
se ha llegado también en este gobierno con 850.000 euros en
materiales para la adquisición de materiales y también
módems, conexiones para el alumnado que lo necesite , la
colaboración con los consejos insulares y los ayuntamientos
para dar conexiones, y además se ha dado la orden a los
centros educativos para que cedan sus materiales.

Además, es necesario que se pongan en marcha programas
de desarrollo de las competencias en tecnologías de la
información y la comunicación, el desarrollo tecnológico
tiene que ser garantía de reparto equitativo de las
competencias y las oportunidades educativas. He contactado
personalmente con los miembros de la Comisión 0 a 3 y las
propuestas de conciliación de las escoletes y las ayudas de
6.000 euros por unidad les parecen muy acertadas; me permita
aquí, Sr. Conseller, pero por fin alcanzamos esa cifra que tanto
habíamos solicitado.

A este grupo parlamentario también le preocupa
especialmente el impacto emocional que puedan tener los
niños y las niñas, especialmente en los sectores más
vulnerables, a los que la crisis económica no puede consolidar
ni profundizar en su miseria. Niños y niñas que se han visto
separados de un ambiente de colaboración, amistad y

desarrollo y podrían ser víctimas de violencia en su casa o
quedar apartados del sistema educativo por falta de medios,
hay que garantizar el derecho a la protección mediante una
educación inclusiva y protectora que equilibre las
desigualdades.

Ponemos en valor la necesaria apertura de los centros
escolares este verano, hay que conseguir la cooperación de
los municipios en todas las islas para que los niños y las niñas
puedan mantener y recuperar sus hábitos de estudio,
posibilitar la alfabetización digital y que profundicen o  se
inicien en hábitos de lectura, refuercen materias y, además, y
sobre todo, y esto no puede quedar atrás, Sr. Conseller, para
que puedan comer este verano.

Ante la previsión de Baleares, es poco optimista para la
temporada y la temporada son familias enteras que no van a
poder trabajar, y a toda esa gente hay que proporcionarle ayuda
y colaboración, los servicios públicos tienen que estar ahí para
procurar que todos los niños y las niñas puedan comer al
menos cinco veces al día.

Son crisis profundas, son momentos excepcionales y
también hay que tomar y reaccionar con medidas
excepcionales.

Tener esto muy claro, para poder decir que estamos a
salvo, hemos de haber podido llegar y poner a salvo a toda la
población, incluso a aquellos sectores a los que es más difícil
alcanzar. Por eso, hemos de seguir ocupándonos en las
siguientes fases siempre muy pendientes de las personas más
vulnerables y que el sistema educativo proteja socialmente a
todos los niños y las niñas por igual, independientemente de
su estado legal, origen o condición.

En estos momentos de cambios profundos en la
hegemonía cultural viene también recordar que el rumbo al
que tenemos que dirigirnos es hacia una educación sin
exámenes, a la escuela no se viene a competir; no, porque no
puede centrarse todo en los exámenes como signo de
aprendizaje, porque los exámenes aportan estrés y presión en
el alumnado; es una cuestión, los exámenes tienen que servir
como guía, como información del aprendizaje a los alumnos,
a la comunidad educativa en general, pero no se viene a
competir, a la escuela se va a aprender.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

El camino más certero se transita con consenso hacia la
educación como sistema que garantiza e impulsa la solidaridad
global y elimina las discriminaciones o estigmas. No va a
haber excusa que nos valga, tiene que haber dinero para la
educación pública, tiene que haber dinero, Sr. Conseller, para
la educación pública.

La crisis del coronavirus se está desplazando con una
fuerza sobrehumana hacia la periferia de prioridades, muchas
necesidades que antes nos eran necesarias, sin embargo ahora,
en esta coyuntura, no hay vuelta atrás y no hay otra opción que
beneficie más a las personas, es el momento de apostar sin
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cortapisas por los sistemas públicos. Vamos hacia la
reconstrucción de Baleares, vamos juntos y juntas, espero,
desde todos los frentes, desde todos los partidos políticos,
dando un ejemplo de responsabilidad con la gente y con esta
tierra, especialmente azotada por la crisis del coronavirus.
Todas las personas necesitan esa reconstrucción, entonces,
todos quienes estamos aquí representando a esa gente
tenemos que llegar a un acuerdo que mejore las vidas de todos
y de todas.

Espero que mediante el consenso podamos dar una buena
noticia a la gente de estas islas que ahora y siempre la vida y
su cuidado estará en el centro de nuestras prioridades
políticas.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos
té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente, señoras y señores. Sr. Conseller, mis
primeras palabras hoy quiero que sean para agradecer el
inmenso esfuerzo de los equipos docentes y el alumnado y de
tantas y tantas familias de nuestras islas. Los docentes, las
familias, los alumnos de estas islas, de Baleares, han estado
más que nunca a la altura de las circunstancias, ¿pero ha estado
a la altura la ministra de Educación? La ministra Celaá después
de estar desaparecida más de un mes, les ha respondido dando
por finalizado y por tanto, por perdido este curso. ¿Y la
Conselleria de Educación ha estado a la altura? Desde
Ciudadanos le tomamos la palabra, tiene nuestra mano tendida
siempre que dejen de improvisar y siempre que escuche a la
comunidad educativa, porque se lo piden así los sindicatos.
Dejen de improvisar, porque han tenido en vilo y con gran
incertidumbre tanto a los docentes, como a las familias y a
todos los alumnos de las Islas Baleares.

Vayamos por orden. El día 2 de marzo la Unión Europea
presentó un informe del Centro Europeo para la Prevención y
el Control de Enfermedades de la evaluación de la situación
del coronavirus en Europa. En este informe del 2 de marzo,
que poco se habla de él, ya se recomendaba el cierre proactivo
de las escuelas, para reducir la transmisión de COVID-19 y
reducir así la carga de los casos de influencia en los sistemas
de atención médica. Y además recomendaba que mientras los
niños continuasen asistiendo, se tomaran medidas como
grupos escolares más pequeños, aumentar la distancia física
de los niños en las aulas y promover el lavado de manos y las
clases al aire libre. 2 de marzo, informe de la Unión Europea.
Ninguna de estas recomendaciones se siguieron por el Govern
de las Illes Balears, ni por el Gobierno de la nación y de ahí
sus improvisaciones.

El día 12 de marzo, 10 días después de este informe y de
múltiples recomendaciones de la OMS, el Govern decide
mantener los colegios abiertos, 12 de marzo a las 14,05.
Armengol, la presidenta, tuvo que hacer estas declaraciones
tras un Consell de Govern a las 14 de la tarde, después todo lo
saben, a las 18 de la tarde el mismo día, el Govern cierra todos
los centros educativos de Baleares por el coronavirus, 4 horas
después evidentemente la presidenta y el Govern, tuvo que
rectificar. 

Y esto es una más de sus contradicciones, porque usted ha
reconocido hoy aquí que el 9 de marzo empezaron ya a dar
instrucciones a los centros para que se prepararan ante una
nueva situación y que seguramente habría que cerrar los
centros. Por tanto, ¿por qué no hubo protocolos de seguridad
y protección claros en los centros educativos de Baleares la
semana del 9-M al 13-M?, más que la recomendación de llevar
una botella cada alumno y cerrar las fuentes de agua. ¿Por qué
el jueves 12 la presidenta seguía manteniendo que no iba a
cerrar los colegios? Reconozca que la semana del 9-M al 13
de marzo hubo descoordinación y mucha imprevisión.
Reconozca que hubo mucha incertidumbre también para los
docentes y los directivos de las escuelas de Baleares y
también para todas las familias.

Es innegable que el confinamiento decretado por el
Gobierno, a través de la declaración del estado de alarma, ha
implicado un cambio en la metodología de los procesos de
enseñanza que aplican los profesores de la noche a la mañana,
sin que existiera un plan para llevarlo a cabo de manera
organizada. Esto ha provocado que muchos docentes se
encuentren desamparados, especialmente durante los primeros
días. Además parte del personal docente también se ha visto
perjudicado ante la ausencia de un plan estatal de formación en
competencias digitales.

Conseller, hoy le pido aquí que se comprometa
expresamente a reforzar la utilización de los medios
telemáticos en la docencia ordinaria, porque no será posible
recuperar la normalidad si no asumimos que nos encontramos
ante una situación de emergencia. Y será muy difícil superar
esta crisis si sólo recurrimos a las soluciones que
aplicaríamos en condiciones normales. Mire, la crisis
sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19 obliga al
Govern de les Illes Balears a tomar decisiones y medidas
extraordinarias en materia educativa que garanticen por un
lado, que ningún alumno se queda atrás y, por el otro, que se
respecta el esfuerzo realizado por los estudiantes y los
profesores hasta la fecha.

Desde Ciudadanos no queremos que ningún niño se quede
atrás, pero la solución no es un aprobado general, por mucho
que se empeñe el conseller en explicar que no lo va a haber,
porque un aprobado general es un fracaso general y espero que
sea cierto lo que nos dice y que no camuflen este aprobado
general con la flexibilización que usted hoy aquí nos ha
explicado. Desde Ciudadanos no queremos que esa
flexibilización vaya a desmotivar a los niños y jóvenes de
Baleares, queremos que se aporte seguridad jurídica y claridad
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por parte de usted, en cuanto a la flexibilización de la
evaluación. 

El 16 de abril, como nos ha explicado también, conseller,
presentó las instrucciones desde su conselleria a los centros.
Pero usted sabe, porque así se lo ha dicho también el sindicato
STEI entre otros, que no dan certidumbre, no han sido
consensuadas con toda la comunidad educativa ni recogen las
peticiones de la comunidad educativa. Por eso desde
Ciudadanos le pedimos que clarifique estas instrucciones, yo
le propongo que se basen en 4 pilares, ya que ha dicho que va
a emitir una aclaración de ellas. Primera, la autonomía de los
centros para evaluar a sus alumnos. Segundo, la garantía
jurídica. Tercero, que se basen en el diálogo con la comunidad
educativa. Y, cuarto, que simplifiquen la burocracia en los
procesos, porque los docentes deben dedicarse plenamente a
sus alumnos. Las instrucciones dadas a los centros deberían
permitir continuar la actividad docente en el contexto actual,
combinando flexibilidad pero también con el rigor en la
práctica educativa. Miren, los docentes tienen que poder
adaptar contenidos y ajustarse a las necesidades y
circunstancias de sus alumnos.

Y, conseller, claro que por supuesto para Ciudadanos una
prioridad es minimizar la brecha digital, derivada por la brecha
social que existe en la sociedad balear. Y por eso, conseller,
le hicimos una propuesta, una PNL el 16 de abril, para que
ningún niño se quedara atrás. Que se tenga en cuenta el
desempeño realizado por los estudiantes durante el curso y
que se establezcan también unos criterios igualitarios para
realizar la evaluación. Medidas para evitar que las
desigualdades económicas afecten de una manera profunda en
el acceso a la educación. ¿Han hecho un análisis sobre el
impacto de la crisis provocada por la COVID-19 en el sistema
educativo, en lo relativo a los resultados académicos del
alumnado, el seguimiento de las clases a distancia? ¿Han
hecho un estudio sobre los problemas que hubiera obstaculizar
la labor del profesorado a la hora de impartir las clases?
También le preguntamos ¿qué programas específicos para
alumnos con dificultades en el aprendizaje han puesto en
marcha? Porque una de nuestras preocupaciones no es ya
cómo salvar el curso, que también por supuesto, sino cómo
salvar el derecho a la educación. 

Esta semana empiezan a repartir los dispositivos
Chromebooks, usted incluso ha reconocido que llegan tarde,
un mes y medio después de declarar el cierre de los colegios.
Y tienen denuncias por parte del sindicato ANPE, que son los
propios centros educativos que desde hoy hasta el día 30,
tienen que repartir esos dispositivos digitales. ¿Puede afirmar
hoy aquí usted que ha asegurado y garantizado esa igualdad en
el acceso de la educación? ¿Va a haber vuelta al cole antes de
final de curso?, porque aún siendo habiendo dudas entre las
familias y los centros educativos de Baleares. 

Porque el cierre de escuelas puede tener consecuencias
adversas para el bienestar y el aprendizaje de nuestros niños y
nuestros jóvenes. Desde Ciudadanos le hemos propuesto un
programa de refuerzo, de refuerzo educativo y deportivo
durante el verano, al menos durante el mes de julio, para evitar

el posible aumento de abandono escolar, porque no sé si
ustedes han analizado los problemas de abandono escolar que
va a ocasionar este cierre de colegios. Queremos conocer ya
también el programa de refuerzo que van a implantar a partir
del próximo curso escolar, estamos llegando tarde, Sr.
Conseller. 

Y me quiero sumar a la denuncia de los centros educativos
de educación infantil, todos los que no forman parte de la
Xarxa Educativa Complementària o de la Xarxa d’Escoletes
Públiques, porque ellos también hacen una labor muy
importante con nuestros niños en Baleares. Son, como digo,
centros educativos infantiles que son autorizados por la
conselleria y que no van a recibir ninguna ayuda por parte de
su conselleria. Explique hoy aquí por qué, porque ellos
necesitan mantenerse abiertos, después también de este estado
de alarma, porque las familias debemos poder conciliar, y
quiero que hoy explique a los ciudadanos y a las familias
cómo vamos a poder conciliar si estos centros educativos
infantiles tienen que cerrar una vez se levante el
confinamiento. ¿Qué soluciones, conseller, da a todas las
familias y a los docentes de Baleares?

Y le reitero nuestra mano tendida. Encontrará la
colaboración del Grupo Parlamentario Ciudadanos siempre
que garantice que abandona esta improvisación y acaba con la
incertidumbre que tienen los docentes de nuestras islas. 

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies. Conseller, d’un dia per l’altre, ja ho he dit abans,
el cap de setmana del 14 al 15, ens va canviar la vida a tots;
divendres se’n parlava i dilluns ja estàvem confinats, i fins a
dia d’avui.

La conselleria que vostè gestiona en molt poques hores va
haver de prendre moltes decisions i posar en marxa molts de
mecanismes que afecten, per una banda, molts de
professionals, que d’un dia per l’altre varen haver d’aprendre
a fer feina des de casa i, per una altra, a totes i tots els alumnes
i les seves famílies, que n’hi ha molts al nostre país. És per
això que el primer que volem fer és reconèixer, com han fet
la resta de grups, la feina i l’esforç que dia a dia fan, fan, no
varen fer sinó que segueixen fent, fan els equips directius i els
equips de docents. En dos dies, pocs recursos i poca formació
organitzaren les tasques, les desinfeccions dels centres,
muntaren classes virtuals, reunions de cicles, reunions de
claustres, etc., etc., cosa que a dia d’avui mantenen. Dia a dia,
setmana a setmana segueixen fent feina amb la mateixa
intensitat, ganes i il·lusió: escoletes 0-3, escoles i instituts
mantenen l’activitat tot i la càrrega emocional que suposa el
confinament tant per a l’alumnat com per als docents,
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demostrant una vegada més que són un col·lectiu compromès
i que sempre està a l’alçada de les circumstàncies.

També és important posar en valor, i així ho feim i així ho
volem fer, la feinada que fan les famílies. La majoria de
famílies viuen situacions d’estrès; han perdut la feina o estan
dins un ERTO, amb un futur incert, molt incert, i  així i tot
ajuden les seves filles i fills a tenir un ambient agradable a
casa perquè puguin dur a terme les tasques que els encomanen
els docents. Moltes d’aquestes famílies es varen haver
d’apuntar -per dir-ho de qualque manera- al GESTIB, aprendre
a manejar aquest programa informàtic de la conselleria,
aprendre a manejar amb els seus fills els programes
informàtics de les diferents escoles; és a dir, que la feina i
l’esforç ingent de les famílies la veritat és que també és
d’agrair. Tots plegats formen allò que en deim la comunitat
educativa, tan apreciada i de tanta vàlua per a un país que vol
avançar.

Està clar que un objectiu primordial d’aquesta crisi ha de
ser no deixar ningú enrere. Per això les coses s’han de fer
establint prioritats, i crec que així ho ha anat fent en la mesura
de les possibilitats aquest govern i la seva conselleria. El
primer va ser cobrir les necessitats dels alumnes de famílies
vulnerables, i així ho van fer; en col·laboració amb la
Conselleria d’Afers Socials repartíreu més de 6.000 targetes
amb 5 euros diaris que es van carregant a mesura que s’amplia
el període no presencial. És evident que s’hagués pogut fer de
moltes maneres, és evident, però supòs que es va estudiar i
aquesta va ser la millor manera de poder arribar a tothom,
d’assegurar-nos amb agilitat que tothom podia posar aliment
damunt la taula gràcies a aquestes targetes. 

Heu assegurat també llocs de feina a les escoletes 0-3
públiques i a la xarxa de suport a les públiques. En aquest cas
ens queda per resoldre les 0-3 que no estan dins aquesta xarxa;
és una qüestió que plantej en seu parlamentària, no la plantej
perquè sigui una feina de la Conselleria d’Educació, la plantej
en seu parlamentària perquè haurem d’afrontar aquesta
situació i haurem d’afrontar la situació d’aquestes escoletes
0-3 que no estan dins aquestes xarxes, més que res perquè
empreses, treballadors, treballadores i famílies no quedin
desemparats, sobretot quan es torni a posar en marxa la cosa;
quan comencem a desconfinar necessitarem segurament
aquestes places, aquestes places en marxa.

Quant al fi de curs i al fake de l’aprovat general, bé, a dia
d’avui, tal i com estan les coses, amb un curs presencial -no
direm normal, direm presencial- ja s’ha de justificar el fet que
un alumne repeteixi curs molt ben justificat, i a més s’han de
posar d’acord amb les famílies, per dir-ho de qualque manera
la família ha de donar el vistiplau perquè l’alumne pugui
repetir. Hem de tenir en compte que ni l’alumnat ni e ls
docents fan feina de la mateixa manera que si el curs fos
presencial, per tant és evident que ni temari ni forma d’avaluar
seran els mateixos. Complim la norma que envien tant des del
ministeri com des de la conselleria, facem partícips d’aquesta
norma, d’aquestes instruccions, equips directius i docents, i
acabem el curs amb la màxima normalitat possible, i sí, tenint
en compte els  dos primers trimestres i tenint en compte la

càrrega emocional que suposa aquest darrer trimestre, que
serà ben segur feixuga i mala de passar.

Un dels temes estrella, que és el de l’escletxa digital; aquí
també nosaltres volem donar les gràcies a totes aquelles
persones que han participat del principi de solució d’aquest
tema: Inspecció , equips directius i funcionaris de la
conselleria, que a final de setmana passada varen fer feina a
escarada, matí i horabaixa, configurant ordinadors. També
molt important: donar les gràcies i enviar un agraïment
important a ajuntaments i consells; col·laboren, col·laboren
i molt per tal d’assegurar la connectivitat de tots els alumnes,
dels alumnes de tots els pobles de les Illes Balears. La
inversió i l’esforç fets s’han de valorar i així ho feim.

Aquest curs, entre la implicació dels professionals i
l’esforç de les famílies, l’acabarem bé. Però li feim un prec,
Sr. Conseller: comencem a pensar en el curs que ve. El curs
que ve hem de tenir en compte que no tendrem un fi de curs
així com toca, l’estiu tampoc no serà un estiu amb plena
normalitat; per tant els alumnes i les alumnes que ens arribaran
el setembre ens arribaran molts d’ells tocats emocionalment.
Al marge que els experts decideixin si han de recuperar
temari, que això és una cosa en què nosaltres no entrarem, és
feina dels experts decidir-ho, sí que li demanam que no falti
ni un sol professionals als centres. Els equips de suport seran
més necessaris que mai; les demandes dels equips directius
han de ser escoltades i respostes el més aviat possible.

Una altra qüestió que ens preocupa per al curs que ve són
les infraestructures. N’ha parlat a la seva intervenció i
entenem que no s’ha aturat cap projecte, l’únic que s’han aturat
són les licitacions perquè l’estat d’alarma no permet, però li
demanam que no amolli aquest tema, que el tengui ben
present. Hi ha unes quantes infraestructures que són urgents,
no podem passar un altre curs sense afrontar-les. Vostè les
coneix més que ningú, no li faré ara la relació. I sobretot,
mantengui el diàleg amb el sector, sindicats, AMIPA, etc.,
només la imprescindible complicitat entre totes i tots ens
treurà d’aquest atzucac. 

Li dic  el mateix que li he dit al conseller de Treball i
Turisme, reclamem a l’Estat allò que ens pertoca, hem estat
grans contribuents, hem mantingut l’Estat i els seus capricis,
l’educació no és un caprici, és una necessitat de present i de
futur. Conseller, compti amb MÉS per Mallorca a l’hora
d’anar a reclamar, a exigir a Madrid allò que ens pertoca, el
rescat de les persones i del país.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Ara correspon al Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares. Té la paraula el Sr. Campos.
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EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Mis primeras palabras son para
agradecer el esfuerzo tremendo que están haciendo las
familias, que están haciendo un trabajo de profesores cuando
no les correspondía ser profesores; y mi segundo aplauso es
para esos profesores que están dejándose la piel para poder
seguir impartiendo clases, pero por este orden, y quiero
remarcarlo.

Mire, Sr. March, es que usted ha salido de aquí, ha salido,
nos ha hecho un speach, un mitin para hacernos creer que todo
es felicidad en el mundo educativo, que es una maravilla y que
todo funciona de una manera espectacular. 

Mire, yo le voy a hablar de educación, no voy a hacer como
la Sra. Santiago, de Podemos, que ha hablado de muchísimas
cosas que no son de educación, incluso se ha remontado a 14
años atrás al hablar de lo que había costado traer el Papa a
España, 14 años atrás para hablar de educación. Podríamos
hablar más cerca de lo que costó el 8M, tanto en dinero como
en contagios, a lo mejor eso sí que podríamos...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... sí que podríamos medirlo gracias a la negligente gestión de
su gobierno, de los señores de Podemos. Sí, sí, no nos
vayamos 14 años atrás, vamos a ahora, al 8 de marzo, y
podemos hablar de por qué estamos en esta situación...

(Remor de veus)

Sí, sí, bien, tranquilos.

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Como he dicho, hablaré de educación y no remontaré 14
años, ni siquiera al 8 de marzo, fíjese, cuando está muy
implicado en este asunto.

Que venga aquí el consejero de Educación a decirnos que
hemos aprendido cosas diferentes en este gran confinamiento,
a vivir y a convivir, es algo que ya sabemos, gracias por
recordárnoslo, pero las familias lo tenemos muy en cuenta y
lo sabemos. 

También sabemos que eso que dice usted de diálogo fluido
y coordinado entre comunidades autónomas y ministerio es
absolutamente falso, es absolutamente falso. Mire, en su
propio gobierno tenemos la demostración de cuando el 12 de
marzo sale la Sra. Armengol por la mañana diciendo que no se
suspenden las clases, sale el Sr. Pedro Sánchez a continuación
diciendo que sí se suspenden las clases y vuelve a salir otra
vez la Sra. Armengol diciendo que vale, que sí, que se
suspenden las clases. Esa es la gran coordinación. Y eso en

cinco horas de diferencia entre la primera intervención y la
última.

Mire, no, no hay coordinación ni colaboración, y es lógico
y es lo que pasa cuando se monta un sistema autonómico en el
ámbito educativo, como se ha montado. Fíjese, el 15 de abril
la ministra de Educación anunció un acuerdo con todas las
comunidades autónomas en el marco de la conferencia
sectorial de educación para concluir el curso escolar y
determinar las condiciones de evaluación del último trimestre.
En cambio, en los días posteriores numerosas comunidades
autónomas manifestaron su desacuerdo con estos criterios
que le acabo de comentar anunciando que en uso de sus
competencias cada una de ellas evaluaría de forma distinta la
promoción de curso y la evaluación del último trimestre
escolar. Mientras en unas comunidades se suspende el
desarrollo  del curso, ordenando a los docentes además la
paralización del proceso de aprendizaje y evaluación y
limitando la labor pedagógica al mantenimiento de la actividad
de los estudiantes, en otras, en cambio, se insta explícitamente
al desarrollo del currículum y a la continuidad, normalidad del
curso a través de medios telemáticos e incluso a no paralizar
actividades lectivas y adecuar las programaciones y los
criterios de calificación, o incluso a avanzar en los contenidos
educativos de cada nivel. Esto es una muestra clara de
descoordinación de esas medidas. 

Evidentemente esto tendrá como resultado la desigualdad
en la formación educativa de los alumnos a final de curso,
dependiendo de la comunidad en la que cursen sus estudios.
Unas comunidades avanzan contenidos, dan mayor continuidad
y normalidad al proceso de aprendizaje, y otras no lo hacen, no
avanzan contenidos, como es el caso de Baleares. 

Mire, en la situación en la que estamos desgraciadamente
en Baleares en niveles educativos lo que menos nos conviene
es hacer eso porque además si lo  unimos a esta actual
descoordinación se puede dar la situación a nivel nacional, que
los datos también son muy lamentables, de que mientras en
algunas comunidades los alumnos finalizarán y acreditarán el
curso, en otras se habrá dado este curso por perdido al
ordenarse la no calificación de actividades de los alumnos, ni
el avance en contenidos, provocando esa suspensión de facto
del proceso de evaluación. 

Miren, nosotros, desde VOX, siempre hemos apostado por
una educación de calidad, que prime la libertad y la igualdad de
oportunidades. Creemos en el mérito, en la capacidad y la
excelencia como elementos del aprendizaje, la evaluación y la
mejora de las capacidades. Un sistema que es igual de
exigente con profesores y alumnos y que busca mejorar la
formación de las próximas generaciones de españoles. Las
medidas que está proponiendo y que ha propuesto el Gobierno
de España así como las que proponen ustedes, si es que
proponen alguna dentro  del desbarajuste, precisamente
ahondan en esa brecha educativa, brecha educativa que existe
además entre las diferentes comunidades autónomas. 

Usted nos ha hablado de la conectividad. Bien, a mí sí que
me interesa y me gustaría que me responda en su turno,
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¿cuáles son los índices de conectividad que ustedes manejan?
También nos ha hablado en cuanto a educación a distancia de
que ha comprado 3.000 chromebooks para los alumnos ahora,
hace poco. Bien, a mí también me gustaría saber si es tan
amable de decirme, ¿qué criterios han seguido para otorgar
estos dispositivos? 

También me gustaría saber si tienen decidido el no avanzar
el temario, al igual si van a aclarar de algún modo la forma de
evaluar a los alumnos. Porque no es algo que nos preocupe a
los de VOX, es algo que preocupa también a varios colectivos
de profesores que están pidiendo avanzar temario. Porque es
que el mensaje que están ustedes lanzando es que este curso
habrá una especie de aprobado general. Bueno, ustedes lo
maquillarán de otra forma, le llamarán promoción general,
pero a fin de cuentas será un aprobado general. De este modo,
claro, las familias contentas, votos recaudados y los que
perdemos, los que pierden, lo que pierde la sociedad es la
enseñanza. 

Yo, como le he dicho al principio, creo que los profesores
que se toman en serio su trabajo están dando un ejemplo de
profesionalidad, incluso se adaptan a una situación imprevista,
programan sus clases on line y superan muchos obstáculos.
Por eso le digo que la decisión de su consejería de no avanzar
temario, con excepción de los cursos de cuarto de la ESO,
bachillerato y formación profesional, es el punto de partida,
para nosotros, negativo de un proceso que terminará, ojalá me
equivoque, pero yo creo que terminará en una declaración de
aprobado general, como le digo, convenientemente maquillada
en eufemismos varios. 

Me atrevo a decir que el siguiente paso será la decisión del
Consejo Escolar del Estado, que aunque esté ahora en período
de deliberaciones, aún, con toda probabilidad decidirá, como
ya se ha filtrado, lo habrá visto usted, que no se avance temario
tampoco en cuarto de la ESO y en segundo de bachillerato,
considerando el tercer trimestre como un período de
recuperación de lo estudiado en los dos trimestres anteriores. 

Y el último paso, le digo que ojalá me equivoque por el
bien de todos, vendrá por medio de un decreto del Gobierno
de la nación, el del Sr. Sánchez e Iglesias, vamos, y anda que
no les gusta decretar constantemente, para ese aprobado
general, y así contentar a alumnos y a padres.

¿Sabe qué pasa? Que el último eslabón de todo esto será el
abandono virtual de los alumnos, especialmente de aquellos
que han aprobado la primera y la segunda evaluación.

Sí que le pedimos que recapaciten porque aun estamos a
tiempo y permita a los profesores avanzar temario en el tercer
trimestre y realizar la correspondiente evaluación, aunque en
estas circunstancias evidentemente a una velocidad menor y
con una exigencia de tareas más dosificadas. 

Con esto es compatible, y también razonable que en los
casos en que haya carencias técnicas los alumnos que no
puedan seguir las actividades escolares, pues sean habilitados
los profesores de acuerdo con el equipo docente, una

adaptación curricular centrada en los contenidos de la primera
y la segunda evaluación.

Y perdone que le contradiga, pero sí que consideramos que
el ministerio está contraviniendo la legalidad vigente, un
ministerio que ha sido incapaz de tomar decisiones ahora lo
que pretende es que la promoción y titulación general la
apruebe contra lo dispuesto por la ley el equipo docente de
profesores de cada centro. Y la LOE es muy clara. En sus
artículos 28, 29, 31, 36 y 36 bis impide la promoción como
norma general y la titulación como práctica habitual.

Este acuerdo que he comentado de la conferencia sectorial
tendrá un efecto tremendo en los profesores, lanzará a los
padres y a los alumnos contra ellos, sufrirán una presión brutal
para ir a las juntas de evaluación con los aprobados
preparados.

Lo que está haciendo el Gobierno de un modo
absolutamente equivocado es trasladar a los profesores y
centros de enseñanza la responsabilidad de una gravísima
infracción de la ley. Una ley orgánica no puede corregirse con
un acuerdo de una conferencia sectorial ni por un decreto ni
por una ley ordinaria. Es importante que lo tengan en cuenta
porque estamos hablando de educación y la educación es el
futuro de este país que aunque sea negro en este corto o
medio plazo algunos confiamos que saldremos de esto a la
larga. 

Per eso es tan importante el sistema educativo y que los
alumnos que se están dejando hoy en día la piel en sus
estudios, al igual que esas familias que están haciendo un
esfuerzo tremendo y los profesores que también lo están
haciendo sepan que tienen que hacer un plan claro y que tiene
garantías de éxito.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Campos. 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,
personal de la cambra, moltes gràcies, mitjans de
comunicació, tots aquells que ens seguiu a través de la senyal
d’IB3 o d’streaming del Parlament de les Illes Balears, en
primer lloc..., Sr. Conseller, bon dia també. 

En primer lloc el Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes, com han fet els meus companys diputats i diputades, vol
agrair el gran esforç i la ingent feina contracorrent que han
realitzat i que realitzen i que realitzaran els centres educatius
de les Illes Balears, el seu professorat que ha hagut de
reinventar-se en un temps rècord i tirar d’enginy per donar
continuïtat a un servei tan essencial com és l’educació dels
nostres fills i filles. Tant els professors com els alumnes i les
seves famílies, no les hem d’oblidar tampoc, han demostrat
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una capacitat d’adaptació i de sacrifici impressionants que
mereixen el nostre més sincer reconeixement. Nosaltres
estam d’acord que no aguanta més el que és més fort, sinó el
que millor s’adapta i en aquesta ocasió crec que tota la
societat i també en el tema que avui ens ocupa n’han donat una
gran mostra.

L’emergència sanitària generada per la COVID-19 ha
trasbalsat fortament la comunitat educativa, ha provocat el
tancament de tots els centres educatius de les Illes Balears des
del 16 de març, l’ajornament de les dates de les proves
d’avaluació de batxillerat per a l’accés a la universitat, la
modificació del model de prova, la dificultat o fins i tot
impossibilitat de molts d’alumnes de seguir el curs escolar
per via telemàtica, així com l’agreujada situació de tots aquells
estudiants amb necessitats d’aprenentatge especial, que també
ens preocupen i molt.

Per això ja vàrem sol·licitar la compareixença del Sr.
March, de vostè, conseller, la passada segona setmana d’abril.
Per tant, agraïm avui la seva compareixença tot i que ens
hagués agradat que hagués començat a comparèixer un poc
abans.

Una vegada més i com ja sembla que s’ha convertit en un
mal costum a El Pi tenim la sensació que l’administració
arriba tard i fins i tot malament. Jo no sé si pel rebot de la
política del Govern central que ha estat erràtica, de orden
contra orden igual a desorden, en moltíssimes ocasions
com hem vist en diferents exemples que ara no m’allargaré a
anomenar perquè el temps és limitat.

L’actuació de la conselleria ha estat lenta, mancada de
precisió pel que fa a les directrius donades als  centres
educatius i també al professorat, que han estat poques, massa
genèriques i també contradictòries.

El Pi considera que no s’ha facilitat tota la informació
necessària. Han estat moltes les queixes dels centres
educatius que no tenen clar com han d’afrontar el final del
curs i l’inici del següent. Jo no vull parlar de passat, però sí
que vull parlar de futur i ens preocupa molt. Mentre estiguem
confinats i puguem estudiar dins ca nostra, mentre ens puguem
connectar telemàticament, mentre tot això passi la situació
més o manco està controlada, però, què passarà després quan
haguem d’obrir? Però bé, ja hi arribarem.

Tot això ha generat molta incertesa en la comunitat
educativa i com dèiem hi ha multitud d’interrogants sense
resposta. Així que començaré a formular-li moltes preguntes
que tenc per a vostè, Sr. March en el dia d’avui. 

Com valora la gestió de la crisi? Què s’està fent per part de
la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca? Quan es va
començar a plantejar la seva conselleria la possibilitat de
tancar centres educatius? La comunitat educativa estava
correctament informada d’aquesta possibilitat? 

Hem de recordar que divendres 13 de març la presidenta
Armengol va negar la possibilitat de tancar els centres i
després de la decisió del Govern d’Espanya respecte d'això
el mateix dia, dies després, hores després va haver de
rectificar i  donar l’ordre de tancament. També li diré, Sr.
March, que ho podem comprendre. Ens ha vengut peu girat a
tota la societat i també als governants, com sabem, aquesta
situació sobrevinguda, tot i que haguessin pogut ser una mica
més previsors tenint en compte que l’Organització Mundial de
la Salut ja ens ho advertia des de temps enrere.

Considera que tots els alumnes de l’ensenyament
obligatori i postobligatori poden fer un seguiment telemàtic
del curs? Es comptabilitza, com ja s’ha dit, que hi ha 2.193
alumnes a les Illes que no disposen ni d’un ordinador. Sé que
ha començat avui el repartiment d’aquests chromebooks. Per
cert, fins i tot ja hi ha qui li critica que els chromebooks no
era la millor opció, que és car i que els bastava la meitat de la
meitat, però vostè ja ho deu saber, això.

I bé, quan s’acabaran de repartir? Quin serà el criteri de
repartició d’aquests chromebooks que ha comprat la
Conselleria d’Educació? Són per a ensenyament obligatori o
també per al postobligatori? Quines altres mesures s’han
realitzat o tenen previstes per eliminar la bretxa digital? Quin
protocol ha activat la conselleria per facilitar el seguiment del
curs als estudiants amb necessitats especials d’aprenentatge? 

Vostè ha fet una exposició i a mi m’agrada la filosofia que
ha utilitzat, però m’agradaria que entràs a la lletra menuda
perquè tenim tants d’interrogants que supòs que no tots ja els
han solucionat, però voldríem saber de què anam i quines
pistes ens pot donar.

Quines han estat les instruccions que la Conselleria
d’Educació ha donat als centres pel que fa al darrer trimestre
de curs respecte de l’avanç o no del contingut curricular del
curs, l’avaluació de final de curs, referent a aquests temes
avançar o no matèria, avaluació final de curs, les directrius són
clares o les deixa a criteri del centre educatiu?

Passam ara al tema que malauradament s’ha convertit en
qüestió de debat. S’ha parlat d’aprovat general, podem parlar
de promoció general. Sabem que no hi haurà un nombre límit
de matèries per poder passar de curs, suspeses, em referesc.
Vostès posen -i m’ha de permetre...-  en mans del professorat
la patata calenta de veure si han passar o no. No dic que no
estiguin capacitats. Creim en el criteri dels docents,
absolutament d’acord, estic d’acord amb vostè. Ara bé, què
passa quan els pares comencin a protestar? Què han de dir?
“No és que nosaltres subjectivament hem pensat això. Vostès
creguin en nosaltres perquè tenim criteri”? No, no, jo li ho dic
perquè aquest problema li arribarà i vostè sap que li arribarà.

S’han adonat en quina situació delicada i subjectiva
col·loquen per part al nostre professorat? No estam ni d’acord
ni en contra, ni tot el contrari. Ni sí ni no, però el que passa és
que ens preocupa perquè hi haurà moltes queixes de pares i
mares que esperen ja un aprovat general o que no estaran
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d’acord amb els criteris del professorat si no els que els
vengui una ordre de la Conselleria d’Educació.

Per altra banda també, s’han plantejat com serà el pròxim
curs per als escolars? La Conselleria d’Educació no s’ha
mostrat contrària a la directriu marcada per part del ministeri
pel que fa a aquestes quatre assignatures suspeses, per
exemple, no importa fer res més fins que torni començar el
curs? Començaran el 20-21 amb tot el que haurien d’haver
après enguany?

Què significa que no serà un curs normal el curs que ve?
Aquesta frase em preocupa, ja l’he sentida dir en diferents
ocasions. Perilla el nivell? Perilla la competitivitat?
S’agreugen les diferències? Voldria ens ho expliqués perquè
si la resposta és sí, encara estarem més preocupats del que ja
estam.

La Conselleria d’Educació té previst quan i com serà la
incorporació dels alumnes de Balears a les classes
presencials, seran tots, seran alguns, seran cap, només els de
segon de batxillerat per pagar les proves d’accés a la
universitat? Quins protocols sanitaris s’implementaran? Serà
possible respectar la distància de seguretat en els espais dels
centres educatius, aules, patis, gimnàs? No vull ser dolenta,
però és que li hauré de dir, Sr. March, com ho farem perquè
els nins estiguin separats, perquè els alumnes estiguin
separats? Haurem de multiplicar les aules modulars i ja no li
direm barracons, com ho farem? Estam preocupats, com ho
farem? O posarem mampares i s’ofegaran, que a sobre no
tenen l’aire condicionat que pertoca a les aules. Compraran
termòmetres o altres mecanismes per controlar la
temperatura? Proporcionaran mascaretes i guants als
professors i alumnes? Quines mesures higièniques posaran en
marxa als bars i als banys del centres que són diminuts?

Gestió de la situació futura. Sé que són moltes les
preguntes que li faig, si vol oblidi’s del passat, és igual, ja hi
haurà temps de què facin en aquest parlament comissions
d’investigació, el que s’hagi de fer o que hagin de passar nota,
però me preocupa el futur, és això que volem saber. 

Quan s’obriran els terminis per a la matriculació del
pròxim curs i com es faran aquestes matriculacions? Tenen pla
B en relació al procés de matriculació? Sap que hi ha moltes
famílies que no tenen accés al GESTIB i que no és obligatori
fer-ho amb aquesta eina, almanco de moment? Les proves
d’accés a la universitat seran presencials i, si no es pot, tenen
ja previst un sistema alternatiu? La conselleria té previst com
serà el pròxim curs, la ràtio  d’alumnes per aula serà la
mateixa, s’haurà de mantenir la distància entre alumnes, hauran
de dur mascaretes a classe, podran fer classes d’educació
física, com es gestionaran els torns de pati? No el vull
crivellar, però és que realment el que ens hauria de fer és una
sèrie de..., un decàleg si vostè vol, crec que seran més de 10,
de propostes i de solucions. És el que vol saber la ciutadania,
els pares i mares. Jo supòs que vostès ja tenen un esborrany,
no sé si esperen què diu Pedro Sánchez avui horabaixa, que
supòs que també per aquí hi ha coses que no ens poden
comentar.

Però, clar, no parlem de passat, parlem de futur i encara
me queden en qualsevol cas algunes preguntes, veig que se
m’acaba el temps. De totes maneres li diré que em preocupen
els chromebooks, les tauletes, em preocupen els ordinadors,
l’escletxa digital, però em preocupaven més fa un mes, ara em
preocupa que aquests infants no tornin perdre drets que
s’havien assolit, si tenen un pla per menjar, si poden abusar
d’ells, si hi ha els mecanismes de control que vigilen els seus
familiars o el seu entorn a veure si són abusats o no. Tot això
també ens preocupa, forma part de l’educació i també d’un
entorn feliç de cara al creixement d’aquests infants. 

Per tant, tauletes sí, però encara crec que estan tornan
enrere, esper que no, esper que això no passi així per poder
donar una passa endavant. I, sobretot, tota aquesta intervenció
meva amb la que ja acab, es podria resumir en una frase, d’on
treurem doblers per pagar tant de pressupost com haurem de
menester.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Ara correspon al Grup Parlamentari
Mixt, veig que el Sr. Castells ja es troba en pantalla. En voler,
Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President i bona tarda a tothom,
especialment a vostè, Sr. Conseller, gràcies per la seva
compareixença. Jo crec que realment vostè és molt afortunat
de venir en aquest parlament i que hi hagi gent tan visionària,
que ja ho sabien tot, ja sabien que vindria una pandèmia, sabien
quan s’havien de tancar els centres. La Sra. Riera per exemple,
el dia 2 de març ja hauria comprat els 3.000 chromebooks. Jo
crec que està molt bé, vingui més sovint al Parlament perquè
li explicaran tot el que passarà. De totes aquestes preguntes
que li fan, doncs escolti, li contestaran els mateixos portaveus
de l’oposició que tenen aquesta visió, que quan ningú no sap
què passarà, ni tan sols els especialistes més grans en
epidemiologia, ells ja ho veien i veien cap on anaven les coses.

A mi li he de dir que he començat amb la perplexitat i al
final he acabat trobant còmic, en aquest cas la Sra. Riera ha
estat la portaveu del partit que va enfonsar l’educació quan la
mar estava en calma, ara ens vinguin a donar lliçons de com
s’ha de gestionar la nau quan hi ha onades de 8, 10 i 11 metres.
Jo sincerament, Sr. Conseller, no sé què li ha semblat a vostè,
però jo he arribat a la conclusió que la Sra. Riera ha demostrat
que és a l’educació el que el Sr. Trump és a la profilaxi, és a
dir, uns grans especialistes que ens diuen com les famílies,
com els educadors, com els professionals, han d’atendre
aquesta situació tan complexa, totalment inèdita, insòlita i, per
tant, jo crec que hi hauria d’haver una mica més de modèstia
i una més d’ètica i no voler donar tantes lliçons.

Feta aquesta introducció, jo sí que li vull donar les gràcies
a vostè i a tot el seu equip, i quan dic tot el seu equip, vull dir
evidentment tots els  professionals, des del primer fins el
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darrer del món de l’educació, perquè vostès s’han enfrontat a
una situació que ningú no havia previst, ni jo no l’havia previst,
i per això parlo de modèstia, ni ningú d’aquest hemicicle no
l’havia previst. Per tant, clar, que es digui que els  3 .000
chromebooks arriben 45 dies després que s’hagi declarat un
estat d’alarma, quan el dia abans que es declarés l’estat
d’alarma encara hi havia molta gent que deia que era exagerat;
és a dir, els mateixos que ara estan dient que vostès no van
tocar els centres quan tocava, són els que si els hagués tancat
un dia abans li haurien dit que estaven exagerant. Per tant, si hi
hagués una mica d’ètica i una mica d’honestedat, això es
reconeixeria i aquí es vindria a donar suport i a posar cadascú
de la seva part per fer propostes per permetre que la situació
anés endavant.

Jo li he dit que li he volgut donar les gràcies a vostè,
personalitzant tot el sistema educatiu, perquè jo, a més a més
de tenir l’honor de ser diputat del Parlament, com vostè sap,
sóc pare, tinc fills escolaritzats, com a pare li he de dir que jo
he viscut en primera persona, he tingut l’experiència de veure
el grandíssim esforç que s’ha fet per part dels professionals de
l’educació perquè els fillets no es despengessin i continuessin
connectats amb aquest cordó umbilical virtual en el sistema
educatiu. I jo a través del GESTIB he rebut cartes seves, Sr.
Conseller, com a pare, he rebut informacions de la direcció
general, he rebut missatges personals dels tutors dels meus
fills. Tot això jo com a pare ho he pogut experimentar i per
tant, m’estranya perquè em sembla que a més a més molts dels
portaveus de l’oposició que m’han precedit, també tenen fills
en el sistema educatiu, m’estranya que es queixin tant
d’aquesta falta d’informacions i de ..., bàsicament
d’informacions, perquè crec que és el que hem de demanar
com a usuaris del sistema educatiu, ... almenys, no sé, deu ser
que jo sóc un afortunat, però jo sí que he rebut totes aquestes
informacions i ho he fet com li dic en primera persona.

Per tant, primer de tot felicitar-los perquè han aconseguit
que els alumnes no es desconnectessin, havent d’improvisar,
clar, evidentment, és que jo no puc entendre com hi ha
portaveus que els acusen d’haver improvisat. Si era una
situació que ni tan sols els principals especialistes en
epidemiologia podien preveure, és obvi que s’ha improvisat i
els governs han de ser capaços de planificar quan la situació és
estable i han de ser capaços d’improvisar quan la situació és
totalment inesperada. I clar, vostès han improvisat i crec que
a grans trets s’ha aconseguit l’objectiu. Estic dient que tot ha
estat perfecte? Clar que no, evidentment que no, és que era
impossible que fos perfecte, per començar hi ha una situació
socioeconòmica, hi ha una situació d’escletxa social que ja hi
era abans d’aquesta situació de pandèmia i que lògicament ja
només hagués faltat que haguéssim estat tan bons i vostès
haguessin sabut fer-ho tan bé, que ara resultés que amb
aquestes situacions adverses, haguessin pogut combatre la
desigualtat millor que com la podien combatre quan no
estaven en aquesta situació adversa. I malgrat les
circumstàncies, jo crec que s’ha fet el possible, jo sé que hi ha
hagut professors que després d’haver fet la seva classe a través
del class room han telefonat per telèfon tradicional aquell
alumne que sabien que no s’havia pogut connectar. Per tant,

aquí hi ha hagut evidentment un esforç molt gran per part de la
comunitat educativa que ningú no es quedés enrere.

Vostè ha dit i jo hi estic d’acord, que d’aquesta situació
n’aprendrem moltíssim, i efectivament n’aprendrem
moltíssim. Vostè, però, m’ha sobtat perquè feia èmfasi en el
fet que el que havíem après sobretot era sobre la importància
de la presencialitat. Jo evidentment no tinc cap dubte que hem
après sobre la importància de la presencialitat, però
m’agradaria pensar que també hem après la importància de la
virtualitat i la importància de ser capaços de fer aquest treball
a distància. 

Vostè per exemple ha fet referència al fet que calia de
forma urgent una modificació legislativa -es referia a la llei
espanyola, a la Llei de bases- perquè tot l’aprenentatge de les
competències digitals i l’aprenentatge per competències
estigués molt més present, i això m’ha fet pensar, Sr.
Conseller, en un tema que curiosament crec que ningú no n’ha
parlat, començant per vostè, que és la nostra llei educativa,
perquè nosaltres també tenim una llei educativa en marxa i
crec que aquesta llei educativa, ja que la tenim a mig fer, ja
que hi ha un avantprojecte i s’han presentat moltes
al·legacions, crec que hauria de ser una bona eina perquè
aprofitéssim per incloure-hi tot de mecanismes, tot de
ressorts i tot de dispositius que ens han de permetre que una
altra crisi d’aquest tipus agafi el nostre sistema educatiu més
ben preparat. Perquè vostè ha fet referència a moltes coses.
Ha parlat de la flexibilitat dels currículums; clar, jo aquí li he
de dir que malauradament tal vegada aquests currículums que
depenien de nosaltres no ens hem aplicat la lliçó, tampoc no
hem fet uns currículums molt flexibles ni hem fet uns
currículums molt basats en competències. 

Aleshores ara tenim una llei que l’estem a mig fer; a mi
m’agradaria que vostè em confirmés que continua amb la idea
de dotar aquesta comunitat autònoma d’una llei, perquè crec
que aquesta llei per exemple ens permetria definir quin tipus
de currículums volem; per exemple ens podria fins i tot fer
avançar en serveis accessoris, com per exemple el del dinar,
que vostè hi ha fet tanta referència, podrien ser una prestació
també fonamental en el nostre sistema educatiu; i també ens
podria fer avançar molt en equitat, en equitat i en atenció a la
diversitat, i  crec que l’aprenentatge que hem fet de la
importància de la virtualitat, que li deia jo, ens podria fer
pensar en formes més innovadores d’ensenyament que ens
permetessin fer una millor atenció a la diversitat, combinant
la presencialitat i la virtualitat, la qual cosa no vol dir
necessàriament que la gent estigui treballant des de casa, però
sí que hi ha moltes eines que permeten atendre més bé la
diversitat.

Per acabar vull fer referència a la qüestió candent, més
important, i que de fet crec que és la que ha motivat aquesta
sol·licitud de compareixença, que és la de l’avaluació final. Jo
li he de dir, conseller, que considero que la solució que s’ha
adoptat és correcta, és correcta i és justa, perquè s’han donat
unes directrius bàsiques i després s’ha deixat un marge de
maniobra, s’ha deixat un marge de maniobra. No puc entendre
com hi ha portaveus que es queixen de..., d’una banda demanen
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autonomia de centre i d’altre es queixen de no haver fet unes
directrius que arribessin fins al més mínim detall. Jo crec que
s’ha fet el que tocava, s’han donat unes directrius generals i
s’han donat marge als centres i als professors. M’estranya que
la portaveu d’El Pi consideri que fer que els professors avaluïn
sigui passar-los la patata calenta; suposo que el que no pretén
la Sra. Pons és que sigui el Sr. Conseller que avaluï
personalment tots i cadascun dels alumnes. És a dir, la
conselleria ha de fer la seva feina, que és donar unes directrius
generals, i nosaltres les trobem encertades; els centres han de
fer la seva feina, i evidentment també els professors han de fer
la seva feina i han d’avaluar.

Vull acabar altra vegada demanant modèstia per part de
tothom, i ètica. M’ha sobtat l’obsessió dels principals
portaveus de l’oposició amb el tema de l’aprovat general. Aquí
no hi ha cap aprovat general. M’ha recordat quan VOX o el
Partit Popular treuen el tema dels Països Catalans per dir que
els Països Catalans no existeixen, i els únics que en parlen són
ells; en aquest parlament no en parla ningú més. Doncs amb
l’aprovat general passa el mateix, els únics que en parlen són
ells, i crec que el Govern està fent..., en aquest sentit ha donat
una directriu que és correcta, i que en absolut no passa per
l’aprovat general, i per tant crec que la solució  que s’ha
adoptat en aquesta matèria és la correcta.

Acabo perquè se m’acaba el temps. Espero que em doni la
resposta sobre la pregunta que li he fet sobre els seus plans
respecte de la Llei educativa, i a la propera intervenció doncs
ja podrem parlar d’aquest tema.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, en
primer lloc volia expressar el meu condol a to tes aquelles
víctimes d’aquesta pandèmia i a totes aquelles persones que
han passat aquesta pandèmia. És la primera vegada que retorno
a aquest faristol després d’haver tornat després d’aquell 13 de
març, i crec que cal dir-ho. Però realment crec que aquí hem
de fer un reconeixement explícit, com ja s’ha dit, a la
comunitat educativa. La comunitat educativa ha tingut una
resposta exemplar, ha tingut una resposta molt més que
encomiable perquè s’ha adaptat ràpidament. 

Per una part crec que hem d’agrair a les famílies tota la
seva feina, constància, predisposició, de reorganització pròpia,
perquè totes les famílies han hagut de reorganitzar-se dintre
de ca seva per poder adaptar horaris, per poder adaptar espais,
per poder adaptar tecnològicament les disposicions que
tenien, etc. Però per suposat, com a professor que sóc, crec
que hem d’agrair enormement la feina que ha fet e l

professorat. El professorat ha fet una feina ingent i l’està fent,
diàriament treballa moltíssim més, estic convençut que el
professorat està teletreballant moltíssimes més hores, perquè
treballa moltíssimes més hores i de manera molt més directe
amb cada alumne, perquè aquesta situació ha generat que cada
professor hagi de tenir un contacte específic amb cadascun
dels alumnes o de les seves famílies, i fins i tot els docents
han estat ensenyant les famílies com reaccionar. Per tant crec
que hem d’agrair aquesta feina, i hem d’agrair també l’interès
a mantenir aquesta atenció, aquest interès de l’alumnat de
seguir endavant, de seguir endavant, malgrat que per part de
diferents grups vulguin negar-ho.

I també per suposat hem d’agrair la feina que està fent
l’alumnat, que està fent una transformació dels seus hàbits i
dels seus costums per poder tirar endavant.

S’ha sentit aquí que el curs s’ha trencat, que el curs s’ha
perdut. Jo crec que des del Grup Parlamentari Socialista ho
tenim molt clar: aquest curs no s’ha perdut, aquest curs hem
après i molt, hem après tots; han après els pares, han après els
alumnes, han après els professors, ha après la conselleria, hem
après nosaltres. Per tant no podem dir que s’ha perdut. Pot ser,
segur, que no s’ha donat un contingut o un altre, una matèria o
una altra, però crec que hem après una cosa molt important i
els alumnes han après una cosa molt important, i els pares i les
famílies han après una cosa molt important, que és la
importància de les competències; s’ha après en competències,
s’ha après a aprendre a fer, s’ha après a canviar, s’ha après a
utilitzar els coneixements per actualitzar, per canviar. Jo crec
que això és molt, molt, molt important, i per tant no s’ha
perdut sinó que s’ha guanyat, perquè hem après coses que
d’altra manera no haguéssim après. Per tant crec que hem de
veure la part positiva i hem de veure que aquest curs, amb tot
aquest canvi, està generant uns aprenentatges que fins ara no
s’haurien aconseguit si hagués continuat tot igual.

I també vull fer un esment, que també hem après una cosa
molt important, i és la importància de les arts i de les
humanitats. S’ha posat de manifest que a les cases, a les
famílies, a més a més dels continguts que han encomanat els
docents, s’han fet multitud d’activitats i han tirat d’aquelles
arts, d’aquestes humanitats, d’aquells conceptes més humans,
menys tècnics, per poder tirar endavant.

Venim aquí a revisar la feina feta pel Govern de les Illes
Balears. Crec que s’ha fet una feina encomiable també per part
de la conselleria, s’ha fet una feina molt encomiable. Aquí s’ha
dit si faltava previsió; si és que ningú no sabia res, no es podia
preveure res; ja ens hagués agradat poder preveure fa cinc
mesos que això passaria; ningú no ho sabia, ningú no ho sabia.
No ho sabíem nosaltres, no ho sabia ningú, ningú no ho sabia,
i malgrat tot s’han reorganitzat ràpidament els centres, s’han
evitats molts problemes i s’han donat solucions a tot allò que
es plantejava; s’ha fet cura de situacions de situacions de
vulnerabilitat a través de les targetes menjador, beques
menjador, que fins i tot s’han ampliat a aquelles famílies que
abans no les tenien i que de sobte aquesta situació ha posat de
manifest que feia falta i s’ha ampliat; s’han generat situacions
de desigualtat tecnològica i digital, amb els chromebooks sí,
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amb els 3.000 chromebooks que han arribat tard, però s’han
posat a l’abast; i jo no sé si han arribat tard o no, però sí que
s’han posat a l’abast. Jo, Sra. Riera, vostè diu: és que han
arribat tardíssim aquests 3.000 chromebooks, perdoni!, no ho
podíem saber, i la prova rau que en aquelles comunitats
autònomes que van tancar les escoles tan abans, amb tanta
previsió, tres dies abans que la resta, han posat a l’abast dels
seus alumnes, com és la comunitat de Madrid, 1.000
dispositius, no 3.000 com aquí, n’han posat 1.000, malgrat que
el Govern d’Espanya els hagués donat 2.000 targetes SIM per
poder repartir, i n’han posats 1.000. Per tant, crec que s’ha fet
una feina important.

S’han protegit tots els nivells d’educació, des de
l’educació infantil i s’ha ordenat el sistema educatiu.

Crec que, a més a més, el que està clar és que tenim molt
clar què volem fer. Sí que hi ha un pla, no sé per aquí..., algú
diu: no tenen pla; sí que hi ha un pla, hi ha un pla i és molt clar,
és que cap alumne no quedi enrera, el pla és que cap alumne no
surti perjudicat d’aquesta situació, el pla és ajudar tothom, el
pla és tirar-los endavant tots i millorar les condicions en
funció de les necessitats de cadascú, i per això hem vist que la
COVID ha tengut un efecte molt brutal, però també ha posat de
manifest que necessitem donar resposta de manera sobtada a
algunes coses, però de manera més llarga o a més llarg termini
a d’altres.

Necessitam canviar el tema de l’escletxa tecnològica, que
ja s’ha posat de manifest i  s’ha parlat aquí, per part de la
conselleria; del procés de digitalització de l’educació i de la
tecnificació de l’educació. Tenim una escletxa social i
econòmica, jo crec que això s’ha posat molt de manifest, però
també tenim una escletxa educativa, i que, gràcies a l’actuació
de les direccions de centres, a l’actuació ràpida de la
conselleria hi ha hagut una adaptació curricular, hi ha hagut un
canvi de tarannà i s’han adaptat les activitats.

Què he fet, què no he fet? I hi ha hagut una cosa molt
important i és que ha posat de manifest el tema del
currículum. A la comissió d’anàlisi del document Illes per un
pacte va sortir repetidament, Sra. Núria, vostè ho sap, que va
sortir repetidament que s’havien de revisar els  currículums,
doncs ara s’ha fet, ara s’ha fet perquè ara, ara sí, ara s’ha vist,
s’ha posat de manifest que hi ha tota una sèrie de currículums
que és certament no imprescindible, ho deixarem aquí, no
imprescindible, per tant, s’ha anat a cercar el que és
imprescindible. Per tant, crec que hi ha hagut una adaptació
més important.

Però també aquesta crisi ha tengut unes conseqüències
molt importants, unes conseqüències emocionals, ja s’ha
parlat aquí de les conseqüències emocionals per a l’alumnat,
però també per a les famílies; és a dir molt que les famílies
han estat darrera, sí, però les famílies també han tengut unes
conseqüències. I jo crec que per part del Govern i de la
conselleria s’han posat a l’abast totes les eines per fer que
aquesta petjada emocional a les famílies i  als  mateixos
alumnes sigui la mínima possible.

Crec que tot això repercuteix i s’ha d’anar (...). Però al
final crec que aquesta malaltia ha posat de manifest la funció
també de l’escola, l’escola té una funció educativa, té una
funció social, té una funció emocional, ja s’ha parlat aquí, té
una funció formativa, com no, però també té una part molt
important, i crec que és una de les funcions bàsiques i que no
podem perdre en aquest moment, que és la funció de l’escola
com a compensadora de les desigualtats; l’escola és un lloc on
es facilita la compensació de les desigualtats, és un lloc on es
prepara a tots amb equitat, i per això parlem aquí d’equitat,
venim aquí a parlar d’equitat, a parlar de tirar endavant tots, que
no quedi ningú endarrera. Per tant, aquí s’ha parlat de moltes
coses, però el que hem de tenir molt clar és que cap alumne
no quedi enrera per mor d’això, però que tots avancin en
funció d’on eren, de les seves condicions, per tant, l’equitat és
tirar tots endavant i l’equitat és tirar to ts endavant d’una
manera unida.

I per això, vull acabar aquesta intervenció simplement i
demanar que si la comunitat educativa vol tirar endavant
perquè no quedi ningú endarrera, nosaltres tenim l’obligació
també de fer un front únic i de crear una unitat d’acció per
tirar tots endavant.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Un cop acabada la primera
intervenció de tots els grups parlamentaris, correspon la
contestació del conseller d’Educació, Universitat i Recerca,
qui contestarà globalment.

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

Moltes gràcies, president, diputats, diputades. Gràcies per
totes les intervencions amb les quals, evidentment, amb
algunes no estaré d’acord, però reconec que tothom, el dret
que té cada una d’expressar què és el que pensa en termes de
política educativa, i des del respecte total i absolut, personal,
polític i institucional. Quan escoltava somreia interiorment de
la capacitat que té tothom de no improvisar, que sabien ja
exactament el que havien de fer, el que s’havia de fer en una
situació no prevista.

Miri, jo tenc relació amb moltes comunitats autònomes
per mor del meu càrrec i la veritat és que els dubtes, e ls
problemes que té aquesta comunitat són dubtes i problemes
que tenen altres comunitats, i qui digui el contrari menteix. No
hi hagi ningú capaç, que ja sabia abans el que s’havia de fer o
no fer, fins i tot que Madrid tancàs abans podíem veure quines
varen ser les conseqüències que va tenir això en tots els
aspectes, però no hi entraré, no hi entraré en aquest tema
perquè no tenc dades epidemiològiques. Perquè aquí tothom
és epidemiòleg, sap perfectament el que s’havia de fer, quan
s’ha de fer, etc.
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Sembla increïble, jo, que seguesc la premsa, seguesc les
xarxes socials, he de reconèixer que de cada vegada la meva
ignorància epidemiològica s’incrementa de forma total i
absoluta, jo reconec, evidentment, que he fet un aprenentatge,
però que som encara a educació primària; que hi ha gent que
es troba a la universitat, doctorat i màster en temes de
planificació i previsió de cara al futur, jo  reconec realment
que no he estat a l’alçada i, Sra. Riera, no vull estar a la seva
alçada com a consellera d’Educació, no hi vull estar mai, mai
no vull estar a la seva alçada...

(Alguns aplaudiments)

..., perquè vostè va demostrar clarament quina era la seva
alçada quan parlava i quan gestionava l’educació. Però ho torn
repetir, sí, Sra. Riera, és així.

I quan es parla que no hem dialogat, escolti, jo tenc una
relació de totes les reunions telemàtiques que hem fet a
aquesta conselleria d’Educació, si mai no havíem parlat tant,
curiosament la part de la situació que tenim ara de
confinament ens ha possibilitat, a través de les
videoconferències i tot el que utilitzam, una quantitat de
reunions brutal per exemple amb directors de centre, si mai no
havíem parlat tant! I és clar que hem tengut una Mesa sectorial
amb els sindicats, el tema de les oposicions es va parlar amb
ells; i el tema de les instruccions sí que el varem dur a la Mesa
sectorial. Què alguns consideren que s’havia d’haver negociat
més? Ho respect, ho respect, però aquestes instruccions
també es varen dialogar amb els pares i mares, amb directors
de centre i amb els centres concertats.

Hem parlat amb tothom. Suficient? Mai no és suficient de
parlar, segurament, mai no és suficient; però jo li puc
assegurar, i tenc la relació de totes les reunions i diàlegs que
hem fet amb la comunitat educativa.

Per tant, evidentment reconec que no vaig veure el mes de
març el que ens venia a sobre i reconec que hem actuat dia a
dia per donar resposta i acompanyar els docents i cens
educatiu de la forma com hem pogut.

I miri, hi ha una cosa que jo no puc reprimir, jo, que he
estat educat en la repressió avui no em puc reprimir de dir, que
seria interessant que tots els diputats i diputades mirassin a la
pàgina web de la conselleria totes les instruccions que hem
tret, que hem enviat a tots els centres educatius, que allà hi ha
tot el que nosaltres hem fet. És que a mi, quan em diuen que
no hem estat clars, que no hem comunicat, escolta, tots els
centres educatius, sindicats, FAPA i a tota la pàgina web hi ha
totes les instruccions i m’agradaria que es fessin ressò de
totes les instruccions que hem fet durant aquest temps, no
hem aturat un moment, i ho hem fet parlant i dialogant.

Què ens hem equivocat? És clar que ens hem equivocat, qui
és que no s’ha equivocat! Quién esté libre de pecado que tire
la primera piedra, perquè tots aquí gobernau a altres
comunitats autònomes, o no? Jo crec que sí. I, per tant, quan
realment tothom ens diu el que havíem de fer i que hem
improvisat, jo no he vist cap comunitat autònoma en temes

d’educació que no hagi improvisat, cap, cap, ni en educació, ni
en sanitat, ni en serveis socials, ni en altres coses. I per tant
crec que hem de ser una mica humils a l’hora de plantejar que
tothom té la solució.

Nosaltres ens hem equivocat i nosaltres volem fer una
avaluació, em sembla que era vostè, Sra. Guasp, que feia..., em
sembla que era vostè que deia si hem fet una avaluació del que
hem fet; la farem, volem fer una reflexió com a conselleria
d’Educació, com a administració de quines coses no hem fet
i quines coses hauríem d’haver fet, efectivament que ho farem,
i ho volum dur... i públicament que ho farem, volem fer un
exercici de transparència i diàleg amb tothom, faltaria més!
No hem encertat sempre.

Hi ha hagut moments de dubtes? És clar que hi ha hagut
moments de dubtes, perquè els moments de dubtes hi són
sempre quan estàs en una situació no prevista; si en una
situació prevista tens dubtes, en una situació no prevista quins
dubtes no tens? Fins i tot he tengut contradiccions amb mi
mateix, que realment és una forma, diguem, fàcil de dir que de
vegades les coses no les tenc clares, no?, i ho dic clarament.

Per tant, seguesc dient que reconec que és una situació que
ha sobrepassat tothom, és una pandèmia mundial, que afectarà
i que tendrà uns efectes socials i econòmics increïbles. I que
o sortim tots amb un nivell de col·laboració i cooperació ,
perquè ens hi va a tots la supervivència com a comunitat
autònoma, com a país, com a Espanya, com a Europa, etc., és
que jo crec que hem de ser conscients del que ens jugam.

Miri, jo no podré, per exemple la Sra. Pons, m’ha fet una
quantitat de preguntes que si vol un dia ve a la conselleria i li
responem, però jo li don la recepta que vagi a les instruccions,
a tot el que hem publicat hi ha moltes de les respostes que
vostè em planteja que hi són. Bé, vostè pot fer així, però miri
tot això.

I després, li he dit al Sr. Castells, amb el qual estic d’acord,
no hem passat cap patata calenta a cap centre, els que han
avaluat sempre són els equips docents i  hem donat unes
orientacions i instruccions que, ho torn repetir, i després
llegiré un parell de coses de Madrid, d’Andalusia, coses que
han escrit, que han fet amb instruccions per avaluar, perquè em
sembla increïble que es pugui dir una cosa i la contrària. Per
tant, totes les instruccions són allà i els docents, com sempre,
avaluen.

I tenim una confiança absoluta en els docents, o és que
aquests dubtes és que no hi ha confiança en el fons amb els
docents, malgrat els aplaudiments que han fet en aquesta seu
parlamentària? És que no hi ha confiança que siguin capaços
de fer una avaluació objectiva i subjectiva al mateix temps
davant la situació  que tenim ara, d’al·lots que tenim un
problema realment de poder fer un procés de personalització
educativa? Si la situació és greu, si hi ha situacions de fracàs
i d’abandonament en presencialitat, com no hi ha d’haver
problemes en situació de no-presencialitat, malgrat els
esforços que fan tothom, i crec que hauríem de ser conscients
que realment aquí no hi ha receptes de ningú, hi ha moltes
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preguntes, i jo, com deia aquell poeta, em sembla, sud-
americà, “cuando tenía todas las respuestas me cambiaron
las preguntas”, i, per tant, en aquest moment resulta que
teníem respostes, més o manco, però resulta que ens han
canviat les preguntes, i les preguntes les hem de fer amb un
altre paradigma, una altra reflexió sobre el que hem de fer de
cara al futur.

Miri, el tema de l’aprovat general, escolti, és un fake
l’aprovat general, és un fake, al qual alguns estam molt
acostumats als fakes. I miri, li diré, li llegiré el que diu la
conselleria de Múrcia, Múrcia, governada pel PP i
Ciudadanos, amb el suport de VOX, ho dic simplement perquè
ho tenguin en compte, diu: “La evaluación de estas
actividades no podrá suponer un perjuicio en los
resultados obtenidos por el alumnado en las evaluaciones
anteriores, y que el equipo docente deberá tener en
consideración la situación vivida durante ese tercer
trimestre que, en ningún caso, podrá perjudicar la
calificación que haya obtenido en la primera y segunda
evaluación.” Múrcia, diu coses diferents de nosaltres? No, no
diu coses diferents de nosaltres Múrcia.

Andalusia, “En la evaluación ordinaria, así como para la
calificación de las distintas àreas, materias o módulos, se
tendrán fundamentalmente en consideración los resultados
de los dos primeros trimestres, y a partir de ellos se
evaluarán las actividades y pruebas realizadas por el
alumnado en el tercer trimestre, únicamente si tienen
valoración positiva.” Andalusia. Li podria llegir Madrid, li
podria llegir Castella i Lleó, on és la contradicció que
nosaltres hem fet? És que no hi ha marge de maniobra, no hi
ha marge de maniobra, hem de confiar en els equips docents,
hem de tenir en compte que ens trobam en una situació urgent,
en una situació que realment no han de patir els al·lots que
realment per la situació no han pogut tenir l’educació que
havien de tenir.

I hem de fer un esforç aquest curs i  e l proper,
efectivament, el proper no serà normal, hem d’intentar dur a
terme un procés de consolidar els aprenentatges que s’han fet
en aquest curs i n’hem de fer de nous, que no s’havien fet en
aquest curs i n’hem de fer de nous d’aquest curs 20-21, és
així. I no sabem tampoc quines seran les conseqüències de la
pandèmia, des del punt de vista sanitari. Per tant, treballam en
aquesta direcció.

Per tant, aprovat general, mirin totes les instruccions de la
resta de comunitats autònomes, les llegeixin i sabran
exactament quina és la situació. I l’ordre del ministeri, quan es
va fer la Conferència sectorial les comunitats que ara diuen
que no varen donar l’enhorabona a la ministra d’Educació, la
Sra. Celaá, -ja pot fer així, jo hi era, vostè no hi era, Sra. Riera,
jo hi era en aquesta Conferència sectorial-, i si no, i a l’acta hi
seran, i varen felicitar la ministra, no dic una mentida, Sra.
Riera, no dic una mentida, que després sortissin fora i
diguessin una altra cosa, té una altra dimensió, si vol, política,
però allà dins varen dir això.

I les orientacions i les instruccions diuen el que diuen, per
tant, diguem, en aquest tema m’agradaria que tothom fos més
prudent.

El tema dels ajuts a menjador, Sra. Riera, a mi no m’agrada,
i ho respect, el que han fet a Madrid amb Telepizza i Rodilla,
vostè creu que realment és una resposta per a una alimentació
sana i digna cada dia anar a comprar Telepizza i Rodilla? O
donar paquets de menjar a determinades famílies que estaven
a ajuts de menjador? Hem intentat fer el millor, i si haguéssim
pogut fer un altre sistema de fer la transferència ho haguéssim
fet, i ho hem hagut de fer molt ràpidament tot, com això, com
tota la compra de chromebooks, tant de bo, l’administració
fos tan àgil sempre com ho ha estat ara la compra de
chromebooks, tant de bo! I tant de bo ho haguéssim fet també
amb ajuts de menjador, que varen ser súper àgils!

I la col·laboració amb la Conselleria d’Afers Socials ha
estat total i absoluta, perquè el Govern ens coordinam,
efectivament. Què podem tenir contradiccions? És clar que hi
ha contradiccions, o és que vostès no en tenen de
contradiccions? O és que tenen la veritat absoluta? Home, jo
és que crec que també hi ha coses que realment...

O les escoletes infantils, estic disposat a parlar d’aquests
centres autoritzats que no varen voler formar part de la xarxa,
no varen voler formar part de la xarxa, no va ser una decisió de
la conselleria, varen ser ells que no varen voler formar part de
la xarxa. I nosaltres a centres autoritzats, per primera vegada
hem donat ajuts de 3.000 euros per unitat.

I Sra. Riera, a Madrid, miri el que passa amb les escoletes
de 0-3, miri-ho, miri-ho i realment després veurà quin és el
model. I Sra. Riera, vostès, quan nosaltres vàrem arribar vàrem
haver de donar doblers del que havien invertit en 0-3 anys, miri
vostè; fins i tot vàrem haver de tornar doblers del Programa
Proa que va deixar de fer-se quan el Sr. Rajoy, quan hi havia
una crisi econòmica brutal. Per tant, lliçons en aquest tema ni
una, Sra. Riera.

Jo, és evident, Sra. Santiago que ens... -no la Fina, l’altra-
estam preocupats evidentment del que pot passar en temes de
menjador durant l’estiu, és clar que estam preocupats, i no es
cregui que la Conselleria d’Afers Socials , e l Govern i
nosaltres estarem quiets, farem l’impossible perquè això sigui
així. I és clar que ens preocupa l’estiu, però la Conselleria
d’Educació no farà activitats esportives, en aquest moment la
Conselleria d’Educació ha dit que durant l’estiu vol fer un
programa, si és possible, si és possible sanitàriament, de
compensar els estudiants d’ESO i batxillerat, i estam en
contacte amb la FELIB i amb l’Ajuntament de Palma i amb tots
els consells insulars per fer un programa d’estiu esportiu, etc.,
d’esplai, si és possible sanitàriament, i volem que hi hagi un
paquet en aquest sentit, i ja m’he reunit amb la FELIB,
l’Ajuntament de Palma i els consells insulars, i ho intentarem
fer. Perquè programes de reforç educatiu ja n’ha fet, aquesta
conselleria d’Educació; la primera vegada, estiu, que s’ha fet
som nosaltres, la Conselleria d’Educació ha fet programes en
aquest aspecte.
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Em fa gràcia..., a vegades diu -Sra. Patrícia Font, Patricia...
Guasp, perdona, és que ara m’he confós amb la de MÉS per
Menorca. Escolti, la ministra no ha dit que el curs està perdut,
eh? Jo no l’he sentida, que el curs està perdut, i torn repetir
que les instruccions que ha fet a les comunitats autònomes, a
Andalusia el seu conseller d’Educació és de Ciudadanos, i ja
li he dit les instruccions.  Per tant en aquest aspecte vull dir
que el curs no està perdut; el curs és un curs anormal, i hem de
treure profit d’aquesta anormalitat, hem de fer de la necessitat
virtut, aquesta és la qüestió, i crec que aquí la resposta és no
tant l’administració que ha d’acompanyar i donar suport com
els docents, com els docents, que hi ha docents que fan una
feina impressionant, i que en temes de nins amb necessitats
educatives especials, un punt, Sra. Pons, molt feble, ho
reconec, és molt complicat el tema de l’educació a la
diversitat en una situació com aquesta, però em consta, perquè
tenc contacte amb molts de docents, que hi ha docents que
cada dia telefonen a les seves famílies amb nins amb
necessitats educatives especials per veure quina és la seva
situació emocional i personal, i donen recomanacions als
pares i a les mares perquè facin activitats determinades.

Que no arribam a tot? Segurament, ho reconec, que no
arribam a tot, per això, com deia la Sra. Guasp, nosaltres
volem fer una avaluació  del que hem fet i del que hauríem
d’haver fet. Intentarem fer-ho entre tots.

Diu els sindicats. L’STEI. Escolti, jo sé..., ens hem reunit
amb l’STEI, ens hem reunit, i han dit dues coses: que els
hagués agradat participar més de la decisió de les instruccions,
però també han dit que hi estaven d’acord; en el fons han dit
que hi estaven d’acord. Per tant puc entendre que segurament
en una situació com aquesta hauríem d’haver parlat més, però
hem parlat molt, però consideren que segurament a un
moment determinat i de cara a la planificació del curs vinent,
i d’aquest estiu, del que haurem de parlar moltíssim amb
vostès, amb les famílies, amb els sindicats, amb els directors,
amb tothom, perquè malgrat a la Sra. Lina Pons li preocupi no
serà un curs normal. I dic això perquè no ens hem d’enganyar
nosaltres mateixos: serà un curs complicat. 

I em fan gràcia a vegades quan diu “hem de proposar més
doblers per a un...”; escolti, a vegades em fa gràcia que aquells
que diuen que hem d’abaixar impostos resulta que tenen un
nivell de despesa brutal...

(Alguns aplaudiments)

Hem de començar a ser conscients del que signifiquen les
polítiques des del punt de vista general: quin nivell
d’imposició tenim i quines despeses podem fer; és que hi ha
una relació entre una cosa i l’altra. S’està demanant ara per
part dels grups de l’oposició una quantitat de coses al Govern
que realment voldria saber, com deia la Sra. Lina Pons, d’on
traurem els doblers. És que si no hi ha implicació d’Europa i
d’Espanya serà molt complicada la sortida; a veure si realment
començam a ser conscients d’aquesta situació: o Europa ens
ajuda, o Espanya ens ajuda i ens ajudam tots o serà molt
complicada, perquè ho ha dit la presidenta, les Illes Balears

han estat solidàries; ara necessitam que tothom sigui solidari
amb nosaltres, faltaria més.

Jo, Sr. Joan Mas, estic d’acord en moltes coses que ha dit.
Em preocupa, per parlar d’un tema, el tema de 0-3;
evidentment 0-3 és un tema que ha arrencat, i ara s’està
treballant en una reglamentació per part dels consells insulars
de les guarderies, que vostè sap que hi va haver un debat la
passada legislatura per un avantprojecte que ningú no havia
conegut però que tothom coneixia, que realment pareixia que
havíem de fer escoletes low cost. Tot al contrari, no hem fet
ni low cost i no volíem regular una cosa no regulada.

I estam preocupats, evidentment, pel tema de reclamar a
l’Estat, li he dit; és que hem de reclamar a l’Estat, però no...,
per supervivència i per solidaritat amb nosaltres mateixos,
perquè hem estat molt solidaris, moltíssim solidaris, i qui ho
negui realment és que no coneix les xifres reals. Per tant hem
de parlar amb el sector, en això estic totalment d’acord, d’una
forma total i absoluta, posant de manifest tots els problemes.

Miri, quant a infraestructures estam treballant, no entraré
en detalls.

Sr. Jorge Campos, hi ha un debat impossible amb vostès;
vostès no accepten el debat de l’estat de les autonomies, per
tant és impossible  el debat, i jo crec que l’estat de les
autonomies funciona, i més li diré, i li diré més: crec que la
situació de la política educativa seria pitjor a Espanya si no hi
hagués hagut les autonomies, s i no hi hagués hagut les
autonomies encara estaríem en una situació pitjor.

(Alguns aplaudiments)

Que vostè no hi està d’acord? Jo el respect, però estic
convençut que ni la sanitat, ni l’educació, ni els serveis
socials, etc., no estarien tan bé com estan ara malgrat estiguin
malament. Les comunitats autònomes són un element clau,
com ho són ajuntaments i consells insulars.

MÉS per Menorca. Agraesc..., he gaudit molt de la seva
intervenció perquè no m’ha criticat gaire, també ho reconec,
tot això, però en temes de... Hi ha una cosa que li agraesc
moltíssim, l’agraïment amb fets que ha fet als docents, el
respecte a l’autonomia de centres, que l’autonomia de centres
són fets, no és una declaració teòrica, són fets reals, i sobretot
li diré que crec que és important que la LOE es comenci a
tramitar, perquè és important una llei d’educació a les Illes
Balears, i li puc assegurar que en aquest moment de
confinament, que el confinament ha estat intens però hem
treballat, torn repetir, fins i tot els caps de setmana, ja tenim
l’avantprojecte de llei quasi acabat, per no dir acabat, i ens
agradaria realment poder tenir les reunions que ens falten per
intentar que després això es pugui dur a terme en el Consell
Escolar, etc., quan legalment sigui possible. Per tant estam una
mica en aquesta tessitura.

Miri, acabaré..., si trob el que cercava, sí, amb una frase
d’un filòsof que és difícil de pronunciar, que es diu Daniel
Innerarity, que diu una frase que a mi m’encanta en aquests
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moments que vivim; diu: “Hay cosas mejores que una
victoria, por ejemplo un gran acuerdo”, i crec que és
important en el moment que vivim ara, com a mínim en temes
d’educació que és el que en aquest moment ens interessa, tenir
clar que ens posam d’acord en uns mínims o tots ho passarem
malament, i crec és el moment de dur a terme aquest diàleg
franc, de passar tots, començant per jo  mateix, de
desqualificacions, i tenir clar que hi ha una sèrie de polítiques
prioritàries que hem de dur a terme. Això és el que pens que
hem de fer i nosaltres, torn repetir, farem, i no vull fer
autocrítica..., no és que no vulgui fer autocrítica, ja la farem en
un moment determinat, sabem que ens hem equivocat, sabem
que ens seguirem equivocant, però també sabem que realment
tenim la necessitat de col·laboració per fer les coses millor,
una educació de qualitat i amb equitat, i això són els nostres
principis que durem a terme durant tot aquest temps que
haguem d’estar d’aquest coronavirus, que en definitiva ens ha
fet canviar de xip, de política i de prioritats a la vida.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Començam ara el torn de
rèpliques dels grups parlamentaris. Començam pel Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Sr. March, jo avui li he recordat, a
vostè, que avui compareixia obligat perquè el nostre grup li
reclamava que vengués a donar explicacions i hi està obligat
perquè nosaltres li ho hem reclamat, i  f ins a un mes i mig
després del confinament que havia estat amagat fins avui no
havia tengut temps de donar un sol missatge de condol a les
víctimes, un sol missatge d’ànims als professors, un sol
record per als estudiants que estan confinats a ca seva, ni un
sol record per als estudiants que han quedat a fora a altres
universitats, allunyats de les seves famílies; ni per als pares
que concilien com poden ni per als professors, que no sabem
el pla de com han d’acabar aquest curs ni com ho han de fer el
curs que ve.

Miri, jo li vaig dir, i li ho he dit avui també a la primera
intervenció, que nosaltres seríem respectuosos amb la
política, però que seríem lleials amb la gent, i hem estat
respectuosos amb vostè, amb un govern que va dir que
gestionaria aquesta crisi, i  e l que feia era improvisar,
rectificar, que va suspendre el control parlamentari, que no és
transparent en la informació ni en les dades, que no ha sabut
protegir els professionals ni fer proves a la ciutadania, i encara
així hem respectat els temps, hem demanat compareixences,
hem sol·licitat documentació, hem fet preguntes, i  encara
esperam xifres i respostes. I hem donat suport a molts de
decrets llei seus de mesures incompletes, confuses, sense
poder aportar ni una proposta positiva perquè vostès han passat
el corró i encara així li hem donat els nostres vots per treure
endavant les seves normes. 

Però també li he dit que hem de ser lleials amb la gent i
hem de ser ètics, que deia el Sr. Castells, i això implica fer un
control exhaustiu de com gestiona vostè la crisi sanitària, la
crisi econòmica, la crisi educativa, i vostès ho haurien de ser
també, lleials i ètics, i contestar les preguntes i les angoixes
que tenen els balears.

Miri, jo li dic que els mateixos inspectors han expressat el
seu agraïment, no avui, com vostè, sinó fa molts de dies, i de
suport als docents que li han salvat la papereta, com li he dit,
perquè han muntat una xarxa educativa extraordinària, casi de
la nada -han dit-, sense mitjans per fer-ho i pràcticament en
un dia i això inclou molts de significats i a més no han volgut
fer cap valoració de la seva gestió ni cap valoració de la Sra.
Celaá, el que inclou encara molt més significats.

Jo li recoman que llegeixi, a part de llegir pensadors que
està molt bé, l’informe del sindicat representant dels
inspectors de dia 26 d’abril que és demolidor.

I ara li diré el que no és lleial ni ètic. No és lleial tenir la
gent confinada un mes i mig sense tenir cap pla educatiu per
a Balears o venir al Parlament a aplaudir als consellers quan la
nostra comunitat està en silenci de dol per a les víctimes. No
és lleial comprar 80.000 mascaretes fake als seus amics o
tenir els sanitaris sense equips de protecció, els professors
sense saber com acabarà el curs o les famílies sense ajudes
per fer activitats a l’estiu, ni amagar les dades, enganyar amb
les xifres de test o retardar el nombre de morts.

Tot això no és lleialtat ni ètica, és negligència,
irresponsabilitat i falta d’humanitat.

Lleialtat és el que han fet els professors en continuar el
curs des de casa seva o les famílies en suplir la presència
física dels tutors.

Miri, vostè diu quina diferència hi ha amb Madrid, amb
Múrcia, idò hi ha una diferència molt important i és que el
Partit Popular creu en l’equitat com a igualtat d’oportunitats
i li ho he dit abans. I preferim que els nins siguin i aprovin en
funció de les seves competències i que avancin matèria i
avançar matèria significa no fer aprovats generals, tenir en
compte les qualificacions anteriors, però continuar avançant
perquè està bé que facem manualitats a casa nostra i està bé
que aprenem a fer el pa o fer galetes però també és important
que els nins continuïn aprenent competències i que siguin
avaluats.

Faci com el Sr. Sánchez en una cosa: que com que els
altres països ja han presentat un pla, ell avançarà i farà un poc
més de via a presentar el seu avui horabaixa, i presenti també
vostè un pla per acabar el curs, per no perjudicar
l’aprenentatge futur dels nostres nins que ja bastant... estan
amb les dades educatives que tenim per fer activitats en
l’estiu, que no m’ha contestat qui les organitzarà o per fer un
pla de reforç durant tot l’any que ve i faci un pla creïble, que
sigui concret per a aquest curs i per a aquests quatre mesos
que queden fins al mes de setembre.
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Miri, vostè ha anomenat José Antonio Marina, jo li
recordaré també un parell de coses que ha dit. Ha parlat
d’aprovat general, Sr. Castells, Sr. March, sí, ha parlat i ha dit
que l’aprovat general, li ho dic entre cometes, l’aprovat
general és dolent perquè unifica alumnes que han fet feina amb
els que no, i ho ha dit en relació amb les seves mesures.
També ha dit que davant una situació excepcional no s’ha
d’improvisar, s’han de posar recursos excepcionals i convertir
la tecnologia en innovació, no en experiments. No s’ha
d’improvisar, Sr. March.

I, Sr. Casanova, fa tres mesos que és oficial l’estat
d’alarma, de dia 30 de gener ho sabien i ho havia reconegut la
Conselleria de Salut i dia 10 de febrer havien anat a l’Institut
de Marratxí, vostè ha parlat dels tres mesos, per dir que fessin
vida normal i avui dia 28 d’abril encara no tenen un pla clar i
creïble  per a les famílies i està bé que entre aplaudiment i
aplaudiment als consellers tengui temps per donar condol i
agrair la feina dels professors i dels professionals que estan
suplint les seves errades.

Miri, veig que em queda poc temps. Sra. Santiago, em
pareix molt trist que intenti justificar una gestió negligent del
seu govern, des del 30 de gener, parlant d’una crisi socialista
de l’any 2008 perquè en aquell temps gestionat per la Sra.
Armengol, pel Sr. Manera hi va haver 5 milions d’aturats a
Espanya. Esperem a veure quants n’hi haurà amb aquesta crisi,
i que casualment tornen estar vostès al Govern. 

 I permeti’m, jo, els meus fills els vull avaluats, vull que
demostrin les seves competències, vull que s’examinin i es
preparin per la vida, també seran feliços, però també intentaré
que siguin manco mediocres, Sra. Santiago.

Sr. March, hauria de tenir una mica més d’humilitat.
Nosaltres vàrem cometre errades quan governàvem,
evidentment, per això estam asseguts aquí i vostè està assegut
a aquest lloc, però hi ha una dita que diu dime de qué hablas
y te diré de qué careces i vostè parla molt que hem de ser
humils i  que nosaltres feim les coses... o les hem fet molt
malament i fa un discurs molt autocomplaent per damunt dels
altres... 

Segur que si segueix així més prest o més tard serà vostè
també el que assegui aquí i tal vegada nosaltres asseurem aquí
per resoldre aquesta crisi, no només sanitària, sinó
econòmica, educativa i social que estan creant vostès i el seu
govern de la Sra. Armengol. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, Sr. Presidente. Es que esto es de risa, el Partido
Popular es muy gracioso sobre todo cuando intenta quitarle

importancia al expolio que hicieron y al saqueo que hicieron
en la sanidad y en la educación pública en la crisis que
comenzó en el año 2008, pero le voy a volver a repetir los
datos: 75 millones menos en educación en el 2013, os
cargasteis el PROA, los programas de apoyo y esfuerzo a los
centros de primaria y secundaria, vosotros hacéis lo mismo
que hacéis siempre cuando entráis en el gobierno: elimináis
las subvenciones a lo público porque os interesa el sector
privado.

Os interesa el sector privado y estáis muy preocupados y
muy preocupadas ahora, evidentemente, porque nos estamos
dando cuenta tota la población desde una situación de
confinamiento de la importancia de lo público. A ver cómo
vais a seguir manteniendo vuestros intereses privados ahora
que la gente todos los días a las ocho de la tarde sale a aplaudir
a los sistemas públicos, los mismos que vosotros exfoliáis i
saqueáis...

(Remor de veus)

No pasa nada.... No os pongáis nerviosos, si yo os he
escuchado tranquilamente, escuchadme... es que las verdades
duelen, no pasa nada.

Bueno, Baleares quiere una educación pública y una
financiación digna que permita contar con escuelas suficientes
como para mantener unas ratios bajas y así una mejor atención
del profesorado a cada niño y a cada niña.

Requerimos un presupuesto suficiente como para
mantener las plantillas de profesorado en una calidad laboral
digna del trabajo que hacen de ayuda al futuro a esta sociedad;
un sistema educativo público y gratuito que garantice que
nuestros niños y nuestras niñas van a contar con los mejores
sistemas de aprendizaje y las mejores herramientas para
facilitar su desarrollo educativo.

El camino acertado en estos momentos es consolidar,
blindar el sistema público y reforzarlo y alejarlo para siempre
del vaivén interesado del partidismo político para que nunca
más se vea amenazado algo tan fundamental y que arroja tanta
luz en esta sociedad como la educación, para que los intereses
privados no puedan ni volver a acercarse, proteger como una
fortaleza nuestro sistema educativo para que se mantenga
alejado de las garras de quines siempre expolian lo público.
No pueden entrar ellos nunca más en sus arcas y robarnos
también ese derecho humano a una educación digna y de
calidad.

Ahora se coloca en el centro de nuestras prioridades la
cuestión más importante: la vida, la vida y todo aquellos que
la hace posible en su desarrollo cognitivo y físico, sea
material o personal. Y con ello se está poniendo en este
momento el foco cotidiano en dos verdades importantes:
estamos descubriendo nuestra vulnerabilidad propia y frente
a la naturaleza y a los hechos naturales que son ajenos a la
mano humana, y también reconocemos  la importancia de las
personas y de los sistemas que nos cuidan, el educativo y el
sanitario.
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Y, por tanto, es momento ahora de despertar plenamente
ya conscientes de que hemos estado reconociendo como
válido hasta ahora un sistema que no tiene en cuenta ninguna
de esas dos verdades.

Que miedo les da el feminismo a los machotes de la
ultraderecha, que sustos da y que machotes sois. No hay vuelta
atrás. Lo decíamos en nuestra campaña electoral y lo
seguimos manteniendo ahora en el Gobierno: la vida en el
centro.

Gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos
té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente. Mire, cuando yo hablaba de
improvisación, pues se lo estoy diciendo, porque ustedes son
los que gobiernan y son los que debían anticiparse. Yo no les
estoy diciendo que debían preverlo sino que debían anticiparse
porque ustedes son los que gestionan, que es muy diferente. 

Además, le hablaba de un informe del 2  de marzo, 2 de
marzo, de la Unión Europea, que sólo la escuchan para pedir
y sólo hablan de Europa ustedes para pedir fondos, pero no
para hacer caso a sus recomendaciones. El Centro Europeo
para la Prevención y el Control de Enfermedades, que es una
agencia europea de la Comisión Europea, decía que se debían
y recomendaba el cierre proactivo de los colegios en toda la
Unión Europea. A eso me refiero en que ustedes improvisaron
la semana posterior a ese informe del 2 de marzo. 

Sobre el programa de refuerzo no nos ha aclarado la
pregunta que le hacíamos, es si iba a haber un programa de
refuerzo en los centros educativos en verano, que sea un
programa deportivo, pero también con contenidos educativos,
combinando. Porque usted dijo el 16 de abril, si no recuerdo
mal, en la comparecencia en la rueda de prensa habló de
campus de verano. Para nosotros eso no nos conforma y no es
el programa de refuerzo que creemos que necesitan los
alumnos, los niños y los jóvenes de Baleares. 

Usted dice que la ministra no dio, no ha dado por perdido
el curso. Yo creo que decir que en la..., que la única fecha que
tenemos en el horizonte sea el 10 de septiembre, sabemos que
no se va a ampliar tampoco a partir del 19 de junio el
calendario escolar, eso es dar el curso por perdido,
completamente. Y no quiera usted hacer ver lo que no es. Yo
no le estoy acusando de darlo por perdido, pero le estoy
afirmando que así lo hizo la ministra, con las consecuencias
que ello tiene. Sobre todo nos preocupan el abandono y el
fracaso escolar que van a tener repercusión, sin duda, este
curso que se ha dado por perdido.

No ha contestado a mi pregunta, si va a haber vuelta al
colegio este curso. No son claros en ese aspecto.

Tampoco ha contestado al tema de los presupuestos, me
sumo a la denuncia que ha hecho..., la manifestación que ha
hecho la Sra. Pons, mejor dicho, que me preocupa qué
cambios va a haber en el presupuesto de educación, qué
partidas se van a recortar, si van a ser partidas de
infraestructuras, partidas a la concertada. ¿Qué partidas, Sr.
Martí March, va a recortar en educación? Porque no sólo
podemos esperar a que lleguen fondos de Europa o del
Gobierno central sino que debemos gestionar los fondos
propios que tenemos en la comunidad autónoma, y hay
muchísimas partidas de gasto superfluo que sabe que pueden
recortar.

También le pedimos que bajen el umbral y los baremos de
la renta para permitir que más familias afectadas por la crisis
del coronavirus pues puedan acogerse a las ayudas y becas
durante este curso escolar.

Me ha llamado la atención que el Sr. Castells ponía en
entredicho que portavoces de la oposición pudiéramos ejercer
nuestro derecho a ejercer libremente nuestra labor de control
al Gobierno y quería manifestar que me ha parecido bastante
grave que se ponga de manifiesto el querer ejercer
simplemente nuestra labor de conocer la gestión del Gobierno
y hacer ese control al Gobierno. 

Desde Ciudadanos hemos demostrado ser colaborativos y
propositivos desde el primer momento, pero eso sí, exigentes,
y esa colaboración no debe confundirse ni con sumisión ni
con tapar sus errores ni con no poder realizar, como digo,
nuestro control y nuestra labor de control al Gobierno.  

Le extiendo de nuevo la mano siempre que escuche a la
comunidad educativa y a los grupos parlamentarios.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Guasp. Ara correspon el torn al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca. Té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies. Gràcies, president. A veure, jo crec que d’aquesta
crisi hem d’intentar sortir-ne sense deixar ningú endarrere,
aquest ha de ser un dels principals objectius, i sobretot posar
en valor, que li posa la ciutadania cada dia, allò públic.
Aprofitar els valors que totes i tots hem après aquestes
setmanes, i el que ens queda per aprendre, perquè creim que
el que ens queda per aprendre és molt més del que hem après
fins ara, i sobretot aprendre socialment, aprendre com a
societat. 

Hem madurat en sis  setmanes com a societat, com a
microsocietat en els nostres edificis, en els nostres carrers.
Hem descoberts veïnats. Hem descobert espais de
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complicitat. Això és el que hem de posar en valor, allò públic
i el que hem après i els valors que hem après com a famílies,
com a carrers, com a barris, com a pobles i com a país. 

Mirau, a casa nostra som quatre que convivim, dos
estudiants d’ESO, una mestra de primària i jo. Els puc
assegurar que l’equitat és la màxima amb la qual fan feina les
i els docents. L’escletxa social, molt més delicada que la
digital, molt més delicada, una fruit de l’altra, eh?, ha de ser
contra allò que hem de lluitar amb força els mesos que ens
vénen perquè, com deia, no podem deixar a ningú endarrere.
Cadascú té la seva realitat social, però hem de ser capaços de
veure molt més enllà del nostre nas i llevar-nos les cucales i
veure que la societat és molt més ampla que allò que tenim
davant del nas.

Mirau, com deia, l’escletxa social ha de ser contra allò que
hem de lluitar amb força, amb molta força, els mesos que
vénen i l’educació ha de ser un dels pilars sobre els quals s’ha
de fonamentar allò que en surti d’aquesta crisi, i un dels pilars
on s’ha de fonamentar la societat que en sortirà d’aquí uns
mesos d’aquesta crisi, equitat, solidaritat, empatia i sobretot
humilitat. Si no ens caracteritzen aquests valors com a societat
no sortirem d’aquesta crisi que ens ve, la social, la sanitària sí,
però de la social no en sortirem.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Ara correspon al Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la paraula el Sr.
Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Permítame iniciar esta réplica con
un agradecimiento, agradecer a la Sra. Gloria Santiago su
calificativo. Real Academia Española de la Lengua, “machote:
hombre vigoroso, bien plantado y valiente”. Muchas gracias,
muy amable. Si encima usted me lo graba en un video de esos
de YouTube ya la felicidad será completa, de verdad.

Dicho esto, Sr. Conseller, a ver, yo entiendo que ustedes
tengan que repetir constantemente que no preveíamos nada,
que no era previsible. Evidentemente ustedes no son los
causantes de la pandemia del coronavirus, no son ustedes los
causantes. Ustedes son causantes de la negligente gestión que
nos ha llevado a la actual situación cuando ya sabían lo que nos
venía encima, y de eso ustedes sí que son responsables. 

La Comisión Europea lo anunció a principios del mes de
enero, de hecho informó a todos los estados de la alerta
sanitaria. En la OMS el 30 de enero se decretó la emergencia
sanitaria. Italia ya llevaba unas ventajas con este desgraciado
virus y ya nos dejaba ver por dónde iban los tiros y aquí no se
hizo nada. O sea, sí que tenían previsión y sí que podrían haber

puesto en marcha medidas que ahora, pues bueno, hubieran
paliado estas consecuencias tan negativas.

Miren, sí que hemos repasado las instrucciones que
ustedes nos dicen, por eso precisamente le he formulado antes
dos preguntas que no me ha contestado a ninguna de las dos.
Le he preguntando en el reparto de los chromebooks, qué
criterios se habían seguido para otorgar estos dispositivos y
también le he preguntado si conoce los índices de
conectividad de los diferentes cursos, de los diferentes
centros educativos. 

No me ha contestado a ninguna de los dos, lo que ha
contestado es que reconoce que ha tenido momentos de dudas
y que no tenía las cosas claras en algunos momentos. Es que
estamos ya a 28 de abril, supongo que las dudas se habrán
despejado y estamos esperando que nos diga cuál es la
planificación, hacía dónde vamos, siguen sin aclarar cómo
evaluar y tampoco me ha aclarado lo  que antes le he
comentado que para nosotros es una manifiesta ilegalidad, que
es lo que está haciendo el ministerio cuando el pasado 15 de
abril anunció y digo textual “la promoción de cursos será la
norma general, debiendo ser del claustro de profesores quien
tome la decisión” y decía el ministerio, “una decisión que en
todo caso será tomada por el claustro de profesores”, insistía
una y otra vez y le he dicho que pretender la promoción y la
titulación general que sea el equipo docente de profesores es
una ilegalidad, porque la LOE no lo contempla. 

Entonces estoy esperando aún la respuesta y sigue sin
decírmela. Ustedes siguen entreteniéndose con lo de los
fakes, con los de gobiernos de Madrid, de Andalucía, de
Murcia. Lo que está claro es que ningún consejero de
educación ni ningún miembro del gobierno de estas
comunidades autónomas es de VOX, aún no siéndolo, no caiga
en los fakes  de Telepizza y Rodilla, porque es que el
Ministerio de Sanidad autorizó los menús en la Comunidad de
Madrid de Telepizza y de Rodilla, de hecho se servían 11.500
menús diarios. Con lo cual fue el Ministerio de Sanidad el que
precisamente lo autorizó. 

Y usted en vez de responderme a lo que le he preguntado,
se ha entretenido en el tema autonómico, acusándome que
usted es un gran defensor de las autonomías y que nosotros
somos unos ogros por decir que este sistema no funciona.
Mire, estaríamos mucho mejor sin este sistema autonómico
en esta situación y además se lo relaciono con lo que ha dicho,
la pregunta que le hacía la señora de El Pi, cuando le decía de
dónde vamos a sacar este dinero, pues mire, a lo mejor si no
tuviéramos 11 consellerias, 22 directores generales y 2
secretarios autonómicos, que no hacen ninguna falta, con una
infinidad de empresas públicas y un sector instrumental
bastante sobredimensionado, tendríamos dinero suficiente
para ahora atender a estas necesidades de la educación. 

Y eso es lo que decimos nosotros, que se reestructure el
actual sistema autonómico y que haya competencias que
precisamente por ser un gasto que se está llevando mal, y ahí
están los índices de endeudamiento, éstas se devuelvan al
Estado y que las que realmente sean necesarias funcionen y se
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tenga el dinero suficiente. Por eso sí, claro, que las
comunidades autónomas ahora son un palo en las ruedas, no
me vale la excusa de decir, bueno es que el Gobierno de
España se ha coordinado muy mal, claro que se ha coordinado
muy mal, es que tenemos al frente a Sánchez y a Iglesias, con
unos ministerios sin gestores, vaciados de competencias y sin
tener los recursos para realmente ponerse manos a la obra
cuando se decreta un estado de alarma, porque todo se ha
transferido a las comunidades autónomas, con lo cual la
descoordinación ha sido máxima precisamente por tener este
sistema autonómico que tanto dinero nos cuesta.

Mire, aún así -y voy acabando- nosotros vamos a seguir
aportando soluciones, por eso le hago sólo tres
recomendaciones. Por favor, dígale al Gobierno de España que
ponga fin a esta situación de descoordinación y de desigualdad
entre docentes y alumnos de las diferentes comunidades
autónomas, dígale por favor que tome la iniciativa dictando
directrices comunes para todas las comunidades autónomas,
indicando los objetivos del proceso educativo durante este
estado de alarma y los criterios comunes a tener en cuenta al
desarrollar las actividades curriculares en cada autonomía. Y
le recomiendo que en el caso de que el Gobierno de España no
marque esas directrices comunes, que es muy probable, visto
como funciona, con la actual enseñanza telemática avance
contenido y evalúe académicamente la tarea realizada por el
alumno, en cumplimiento de la legalidad vigente, en
cumplimiento de la LOMCE.

Y acabaré con una cita, a lo mejor no tan exótica como su
cita, pero yo creo que es un personaje a tener en cuenta, una
personalidad histórica, el mallorquín Antonio Maura, cinco
veces presidente del Gobierno de España y es que al igual que
él, “la colaboración por mí no quedará”.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Ara correspon al Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes Balears. Té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, amb tota l’estima li
dic, nosaltres sempre hem tengut la mà estesa i quan feim
propostes o crítiques sempre són en sentit constructiu, les
famílies es barallen, encara que no siguem família directa,
hem de poder dir les coses perquè a vegades els governants
estan envoltats de persones que pensen com ells, que no veuen
o perden de vista el campanar, no dic que sigui el seu cas.

M’havia deixat un parell de preguntes, per si no eren
suficients, Sr. Conseller, com per exemple, com afectarà a la
comunitat educativa aquesta crisi sanitària a mitjà i a llarg
termini, que tampoc crec que no ho sabem i sobretot si tenen
previst algun ajut a l’escola concertada, que està veient com
els seus ingressos minven i minvaran a causa de la crisi
econòmica generada pel coronavirus.

Dit això, no li faré massa més preguntes, el que sí li vull
dir és que no estic molt satisfeta perquè no me n’ha contestada
quasi cap. A mi m’agradaria que em digués, “mira, és que no ho
sé”, “no ho sé, per això no contest”. M’agradaria que ens
digués això i ja està, ens posam tranquils, ens posam fil a
l’agulla a fer-li costat i ajudar-lo en tot allò que puguem.

Que l’escola és una institució imprescindible, és clar, jo
li dic que m’agrada la seva filosofia, però contesti les
preguntes, han de fer una reforma educativa?, sí, ens hem
d’adaptar?, sí. També li dic, registrarem tot allò que no ens ha
contestat, perquè efectivament no ens ha contestat, ja ens
contestarà així com pugui.

Jo també tenc respecte personal, polític i institucional cap
a tots els diputats i cap el seu Govern, Sr. March. Només volia
que ens contesti per exemple, que està confinats és estar
controlats mentre siguem a ca nostra, a no ser que cada
diumenge multipliquem els infants pels carrers tots junts i
barallant-se si no es posen uns horaris? La improvisació és
lògica, sí que és lògica, però és lògica fins ara, ara ja no, ara
ja hem de tenir les directrius clares i no les hi tenim. Els
professors què diuen? A pesar que vostè es reuneixi cada dia,
que jo això ho sé i em consta i sé que s’hi deixen la pell, però
què diuen? Que fan moltíssimes hores i que reben ordres
contradictòries, també diuen això a banda que vostè es
reuneixi. 

Llavors, Sr. Castells, no m’ha paregut vostè avui, ara mir
cap aquella tele, però com que és per videoconferència, Sr.
Castells, no m’ha paregut vostè, què vol dir que la patata
calenta, clar que jo confio i El Pi confia cegament en la feina
que fan els docents, però els docents també volen directius
clares i és una patata calenta, per què és una patata calenta? Per
què? Perquè ells hauran de decidir que un amb un quatre passa
de curs, però un altre amb un tres tal vegada no passi. I què
diran els pares davant això? Ja està, no vull ser malastruga, el
minut que vivim és aquest, aquí i ara, però ja ho veurem. Per
tant, per favor no em diguin, jo també tenc confiança màxima
amb els docents, això no m’ha agradat.

Llavors vostè ens diu, “les altres autonomies fan això,
Múrcia fa allò” a mi no m’interessa, sap què em deia ma mare?
“Jo a ca’l veïnat no he perdut res”, ja que parlam de família, no,
és que és ver, no m’interessen les altres autonomies,
m’interessa la nostra, a qui interessa que les altres autonomies
desapareguin?, al Sr. Campos que, per cert, ha dit “la señora
de El Pi”, me llamo Lina Pons, gracias. Y cuando usted me
nombra, al menos me nombre que no sea para luego a
continuación decir que cómo lo van a pagar, nos cargamos
las autonomías. Per favor, no em relacioni amb aquest
discurs, no passa res, però per favor no m’hi relacioni perquè
jo som defensora de les autonomies i el meu grup és molt
defensor de les autonomies, li ho puc recordar.

Llavors el futur, els plans que tenen, vostè em diu que miri
la plana web a veure tot el que hem escrit, sí, però per exemple
hi ha moltes coses que no estan contestades de les preguntes
que li he fet. La distància de seguretat s’haurà de respectar? Es
podrà? Hi haurà les ràtios? No contesta tot això, aquestes
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instruccions que vostè diu que miri i consulti la plana web. A
més, perdoni és que no el sent...

(Remor de veus)

Després m’ho diu, contesti’m, no, però és ver, Sr. March,
si vostè ve aquí és perquè me contesti, ja sé que són 300.000
preguntes. Les hi faré per escrit, vostè no es preocupi.

Llavors..., programa d’estiu; em pareix una
excel·lentíssima idea, però qui el farà?, els professors que ara
fan tantes hores i diuen que reben ordres contradictòries o
aquells que diuen que les ordres estan molt ben donades? O
agafaran professors suplents? També és una pregunta que li
faig, no és des de la crítica, la hi faig; qui farà això?, qui ho
farà? És el que li deman.

Llavors Europa i Espanya han de pagar. Em sap moltíssim
de greu recordar-li que el Govern d’Espanya paga poc, i vostè
ho sap. Ara ens han pagat els 300 i busques d’euros que eren
nostres i pareix que han fet un ou de dos vermells.

I després també m’agradaria dir-li una cosa més. Vostè diu
que quan creus que saps totes les respostes de la vida va el
destí i et canvia les preguntes; això és la vida, efectivament. Li
reconec que aquesta és una pandèmia mundial sense
precedents, ni jo tenc més de 30 anys no havia viscut mai una
cosa així -més de 30, més de 40 i més 50-; els reconec això
i sé que s’estan deixant la pell. Però donin ordres clares,
millor anar passa a passa i contin-nos tot allò que han de fer.

I al company de MÉS li he de dir que no hem de deixar
ningú enrere. Aquesta frase ja no ens serveix, ens servia fa un
mes, ara ja no ens serveix, és que estam deixant gent enrere,
és que deixarem gent enrere, és que tornen els desequilibris
socials. Aquí tenim la consellera Fina Santiago que està
preocupada, sé cert, per aquest fet. És que deixarem gent
enrere, la deixarem, la deixarem, perquè quan vénen mal dades
això passa. Per tant no deixem ningú enrere; és que ja no és
qüestió de brindis, no de brindis sinó de “ah!, jo no vull deixar
ningú enrere”. No, és que deixam gent enrere i això serà així.

I, Sr. March, li ho torn a dir. Volia abans de començar dir
“bé, idò tal vegada hauríem de retirar la compareixença en
comissió”, però no la vull retirar, primer perquè el vull tornar
a veure aviat i, segon, perquè m’ha de contestar tantes
preguntes que avui no m’ha contestat.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Ara correspon el torn al Grup
Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, tots volem seguretats,
tots volem seguretats; tots volem saber el que passarà i no
tolerem, sembla ser, que després la realitat ens canviï els

plans. S’han fet cites de grans pensadors, jo no vull ser menys
i citaré una frase que vaig llegir del gran filòsof Edgar Morin
fa uns dies en un article d’opinió al diari Le Monde:
“L’imprevisible ha passat a ser el previsible”, és a dir, ho
resumim en un nou aforisme, espera l’inesperat. Aquest és el
marc en què ens toca viure.

Jo, Sra. Guasp, com que vostè em diu que jo els estic dient
que no podem fer oposició, jo no estic dient això, evidentment
que hem de fer oposició; escolti, el Grup Mixt va ser el
primer grup que va demanar que es reprengués el control al
Govern. Per tant nosaltres creiem fermament, i crec que hem
donat mostres de ser un grup més compromesos amb el
parlamentarisme i amb la necessitat democràtica que el
Parlament evidentment faci control al Govern. Però jo en el
que no puc estar d’acord és que vostè ens repeteixi una i altra
vegada que el 2 de març ja s’havia donat la recomanació de
tancar els centres educatius, per tant sembla ser que vostè el
2 de març ja els hagués tancat, i  ara insisteixi a dir al
conseller: “¿Va a haber vuelta al cole?” És que, clar, jo tinc
ganes de preguntar-li a vostè, Sra. Guasp, ¿va a haber vuelta
al cole?, perquè si vostè el dia 2 de març ja sabia que s’havien
de tancar les escoles deu ser que vostè ara ja sap què s’ha de
fer. I evidentment el conseller no li respondrà si va a haber
vuelta al cole, perquè això dependrà de com estigui la situació
epidemiològica en cada moment. Per tant no demanem el que
és impossible  que ens donin; no podem demanar en una
situació de gran incertitud, absolutament inèdita, absolutament
insòlita, que no sabem quina evolució tindrà perquè no sabem
si hi haurà un repunt, que ens diguin quan hi haurà vuelta al
cole.

Per començar li he de dir que -i torno a apel·lar- essent
com sóc pare de dos alumnes que estan a quart d’ESO i d’un
alumne que està a segon de batxillerat, jo com a mínim sé quan
serà la selectivitat. Escolti, la conselleria m’ha donat aquesta
certitud, sé com serà l’examen de selectivitat; sé com
s’avaluaran els continguts del tercer trimestre dels meus fills.
Ara, evidentment si tornaran o no tornaran al col·legi... A
veure, què en traurem que ara el conseller ens digui “d’aquí a
15 dies es tornarà al col·legi” si tal vegada d’aquí a una
setmana la situació epidemiològica el desmentirà? I després
vostès aprofitaran per dir que ha canviat d’opinió; clar, ha
canviat d’opinió perquè evidentment s’han d’anar prenent
decisions en funció de com avança la pandèmia.

Per tant a mi, sincerament, em sembla que és un debat
bizantí, aquest de demanar, demanar, demanar informacions
que vostès saben perfectament que el conseller ni té la
informació ni és l’autoritat competent per donar-los aquesta
informació.

Celebr que la Sra. Riera m’hagi agafat el guant de l’ètica,
i també per aclarir-li-ho. És a dir, a mi em sembla molt bé que
facin oposició, que facin oposició; el que no em sembla bé és
que aquesta compareixença es redueixi a fer tot d’afirmacions
totalment inconnexes entre elles simplement per fer això que
en castellà es diu acoso y derribo al Govern. Per exemple no
em sembla ètic, perquè és fals, dir que no hi hagut cap
missatge als pares; això s’ha dit, no s’ha donat cap missatge als
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pares; això és fals, si jo mateix li he posat el meu exemple,
que jo he rebut missatges com a para. Que els professors no
saben com acabar el curs; això és fals, és fals, és fals. Que hi
ha un aprovat general; no és així, s’ha dit que era una fake news
i això és exactament el que és. Insistir que s’avaluïn els infants
i no dir com!; vostès em poden dir com es pot avaluar des de
l’evidència a través d’internet?; videoconferència? Vostès
saben com es pot acreditar que un examen fet per internet, que
es retorna per e-mail o a través del Moodle, l’ha fet l’alumne
i no l’ha fet el seu pare? És que..., deixin de fer eslògans i de
fer missatges propagandístics dirigits de cara a la galeria i
facin aportacions positives de veure com vostès pensen portar
a terme aquestes propostes que fan.

No es pot dir, perquè és fals i per tant no és ètic, que s’està
a favor de l’autonomia de centre i després dir que les
instruccions no són prou precises i que es dóna massa marge
de maniobra als professors. O finalment no es pot dir un dia,
o dir aquest matí, dir aquest matí!, que s’han d’abaixar imposts
i després venir a dir el capvespre que s’han d’apujar els mòduls
per a l’escola concertada; sincerament, això per a mi no és fer
oposició, això és utilitzar el Parlament per venir a fer tota una
sèrie de missatges propagandístics simplement dirigits a
erosionar el Govern, i això és un tipus d’oposició que (...) el
nostre grup no està disposat a fer.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Gràcies, president. Bé, jo crec que aquí ja hem parlat tots
els grups parlamentaris d’allò que pensam. Crec que de tots el
que s’ha repetit de manera sistemàtica per part dels grups de
l’oposició, concretament per part del Partit Popular i de VOX,
és el tema aquest de l’aprovat general. Jo crec que aquest
aprovat general, Sra. Riera, no existeix, és un fake, és un fake.
Igual que allò de les 80.000 mascaretes també és un fake. I no
podem estar aquí discutint sobre un fake. 

Vostè sap igual que jo que no hi ha aprovat general, vostè
sap igual que jo hi ha uns criteris que els docents, c lar, els
docents són els que han de decidir si promocionen o no, com
fins ara, com fins ara. Ara la LOMCE, aquesta LOMCE que és
tan... tan bona, ja ho diu; hi ha excepcions a la promoció; es
pot promocionar de manera excepcional, i ara, Sra. Riera, ara
estem en una situació excepcional, perquè si ara no estem en
una situació excepcional ja no podem més. Per tant, com a
situació excepcional, vostè ha llegit el que diu la LOMCE
respecte de les excepcions per a la promoció?, ho ha llegit?
Idò jo li ho llegeixo. Es pot promocionar sempre que l’equip
docent ho consideri oportú; idò clar!, clar que sí! Això ho diu
la LOMCE, això ho diu la LOMCE. I qui ha d’avaluar?, l’equip
docent; qui és el que ha de determinar qui promociona o no

promociona?, l’equip docent, no pot ser d’altra manera; no pot
ser que vingui el conseller i digui “aquest alumne ha de
promocionar i l’altre no”. Són els docents, som els que hem
de decidir si es promociona o no es promociona.

També diu que excepcionalment, i ara estem en una
situació excepcional, es pot promocionar sempre i quan es
pugui seguir l’any vinent. També diu, i això és molt important,
que excepcionalment es pot promocionar sempre i quan
aquesta promoció beneficiï l’evolució acadèmica de l’alumne.
I jo li dic, i jo li dic, després de tot l’entrebanc emocional que
han tengut els alumnes, no estam en una situació excepcional?,
no estam en una situació en la qual promocionar i tirar
endavant i deixant enrere aquesta crisi no beneficiar a
l’alumne? Clar que sí, Sra. Riera.

També diu que excepcionalment es podrà promocionar
sempre i quan es prenguin mesures educatives. I ara li acaba de
dir el conseller, es prendran mesures educatives que
començaran aquest estiu a través de tot el sistema de mesures
més l’adaptació dels continguts que hi haurà per a l’any que ve.
Jo crec que està més que clar. 

Per tant, l’aprovat general, torn a insistir, és un fake i, per
tant, no podem. A més, per una cosa, quan parlam aquí que si
li han passat la patata calenta als docents..., perdoni,
l’autonomia de centre, que és el que nosaltres sempre hem
mantingut com allò que pertoca, l’autonomia de centre és
fonamental. Clar, és un curs anormal, clar que és un curs
anormal i per tant com que és anormal hem de prendre
resolucions excepcionals, i això és el que estam fent, això és
el que estam fent.

Es queixa la dreta que falta previsió i que no sap el curs
vinent, el 20-21, com començarà. Es queixen de manca de
previsió. Però perdoni, no ho sap ningú, e l curs 20-21
començarà en funció de l’evolució epidemiològica del virus.
Per tant, en funció d’això anirem fent. Que jo sàpiga no hi ha
cap comunitat autònoma, ni tan sols aquelles en què governa
la dreta, que tenguin la previsió del curs feta, cap. No, no en té
cap ni una. Per tant, no podem demanar aquí ous de dos rovells
quan no ho podem fer, perquè no sabem una premissa
fonamental que és com evoluciona el virus.

Per tant, crec que al final el que hem de fer és -i torn a
insistir-, hem de venir aquí a tirar endavant. Estam en una
situació excepcional i hem de fer un esforç excepcional. Hem
de tirar endavant un esforç excepcional per arribar a acords,
uns acords de mínims, i passar pàgina i canviar tot allò que
necessitem per adaptar-nos. Que s’hauran de canviar els
pressupostos? Clar que s’hauran de canviar els pressupostos,
és evident, és evident, el que passa és que quan acabi aquesta
situació extraordinària veurem on som, què necessitam i com
ho feim, però fins allà no ho podem fer. 

Jo el que els deman ara és intentar arribar a acords i alçada
de mires per poder tirar endavant un acord que almenys en
educació pugui permetre tirar endavant i que cap alumne no
quedi enrere. Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Un cop finalitzat els torns de
les rèpliques dels grups parlamentaris, correspon al conseller
d’Educació tancar el debat amb un torn de contrarèplica.

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

Moltes gràcies, president. Diputats, diputades. Gràcies per
aquests vint minuts que em sobraran, també ja els ho dic
perquè crec que ja és reiterar moltes coses que hem dit. Som
conscient que no he respost a totes les preguntes, Sra. Lina
Pons, en som conscient, evidentment, però preguntes que ha
vostè ha fet i alguns diputats han fet que jo no puc contestar,
clar que no puc contestar, la situació sanitària no és..., no, la
decisió no és de la Conselleria d’Educació, i quants de metres
quadrats i quina distància hi haurà..., això no és la... 

Nosaltres, dins la Conselleria d’Educació, sí que tenim un
grup que està treballant el tema de desconfinament i de
tornada a l’escola, però hi ha normes primer de tot a nivell de
Govern i normes a nivell del Govern d’Espanya que ens dirà
exactament moltes coses. Per tant, nosaltres sí que estam
treballant per intentar improvisar el menys possible ,
clarament. 

I no vull dir tota la meva opinió, ja m’agradaria dir la meva
opinió en molts de sentits, no la diré la meva opinió perquè he
de donar certeses, les poques que tenc les he de donar, perquè
al contrari, jo no vull donar missatges confusos. No sé si ho
entén. És a dir, jo li he dit abans així que podem fer cafè
virtual i li explicaré si no surt d’allà dins les meves idees, però
això..., jo no vull parlar de com faré un confinament, situació
sanitària, etc., perquè és impossible que jo li ho digui. No li ho
puc donar, no li ho puc donar perquè seria irresponsable, i jo
em consider un home amb molts d’errors, però no
irresponsable. Per tant, no ho faré, perquè no vull dir coses de
les quals no tenc coneixement ni tenc competències. Crec que
això és important.

El tema chromebooks. Sr. Campos, per a la seva
tranquil·litat, miri, nosaltres, des d’inspecció educativa, vàrem
telefonar a tots els centres educatius que diguessin
exactament quines necessitats hi havia perquè tots els alumnes
poguessin tenir aquest instrument tecnològic per fer el tema
d’ensenyança i aprenentatge. Per tant, els centres ens varen
donar aquesta informació. Això, nosaltres per tant ho hem fet
d’aquest manera, amb criteris d’acord amb els centres.
Nosaltres tenim una confiança absoluta en els centres
educatius, com no podia ser d’una altra manera, i els estam
repartint d’acord amb aquest criteri. 

De la mateixa manera que avui han començat a repartir
aquests chromebooks, que ahir vàrem començar a Menorca,
i que seguirem fins que els tenguem tots repartits, també avui
s’han repartit a les famílies que no tenen capacitat de connexió
digital, doncs, activitats en mà perquè els estudiants les

poguessin fer. Nosaltres estam utilitzant tots els sistemes. En
els pobles tenim molt bé moltes vegades perquè hi ha policies
tutors amb els quals tenim una col·laboració important, però
a nivell de Palma hem d’utilitzar o policia local o altres forces
de protecció civil per dur a terme aquesta necessitat de
comunicar. Per tant, treballam amb tots els sistemes. 

Jo dic que no estàvem preparats per a això, però també
estic convençut que hem d’introduir la digitalització dins un
ensenyament presencial i anar cap a un ensenyament que de
cada vegada en funció que avança un nivell educatiu ESO i
batxillerat, fins i  tot FP, han d’introduir més elements
d’ensenyament d’aprenentatge digital. Jo estic convençut que,
per exemple, a la Universitat, de la qual no he parlat perquè no
hi havia temps, però..., en fi, vull parlar quan..., vull demanar o
no la meva..., una comissió per explicar les coses que hem fet
a la Universitat de les Illes Balears en aquest aspecte, però
estic convençut que la Universitat està en una situació
fantàstica per implantar definitivament l’ensenyament
semipresencial, perquè ho també crec en la presencialitat,
crec en la presencialitat, el que passa és que cal combinar i la
Universitat està en una situació òptima, és la situació  que
millor està pel tipus de tecnologia que té, per la capacitat dels
alumnes, perquè ja hi ha una experiència a les Illes Balears i a
més també tenim la UOC, a les Illes Balears hi ha educació
social que es fa on line, etc. Tenim experiència suficient.
Això suposarà un replantejament del paper del paper
professorat, de la seva dedicació. D’això estam parlant amb el
rector de la Universitat de les Illes Balears, que feia estona
que no parlàvem tant com ara. Estam espantats tots dos, però
bé.

En tot cas, com podeu suposar jo sé que no puc contestar
totes les preguntes, però sí que li diré per on anam. 

Primer de tot, estam treballant en la planificació del curs
20-21, han d’acabar aquest curs, aquí hi ha les instruccions,
farem un seguiment del que fan els centres educatius amb
aquestes instruccions, la inspecció treballarà amb els
professors, amb els docents, amb els equips directius per tal
que sigui l’evolució d’acord amb aquests criteris, criteris de
flexibilitat i de confiança en els centres. Efectivament, que hi
pot haver problemes? Les famílies tendran dret a recórrer,
com sempre l’han tengut, no ara, sempre han tengut el dret a
recórrer si aquella avaluació no és correcta. Per tant, hem de
confiar en el sistema. I aquesta confiança vol dir, nosaltres, el
ministeri ha tret unes instruccions pactades amb les
comunitats autònomes. Fins i tot he dit que el País Basc que
va dir que no les acceptava al final n’ha fetes unes igual, més
o menys. Catalunya les va acceptar, va dir que hi estava
d’acord, va dir que tal vegada sobra un poc de literatura, però
hi estic d’acord, va dir. I les comunitats autònomes que
després han dit que no, varen dir que sí, però bé, és igual. Per
tant, pactades. 

Nosaltres hem entrat la nostra resolució amb instruccions
concretes. Farem una precisió en forma d’orientacions de la
promoció i titulació a ESO, batxillerat. Ho farem per tal
d’intentar precisar al màxim, però hi ha d’haver confiança en
els docents. 
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Per tant, hem d’acabar aquest curs, intentarem acabar-lo de
la millor forma possible, la inspecció intentarà que ningú
quedi enrere, que cap alumne quedi enrere que no tengui cap,
la necessitat d’una connexió, com a mínim si no és digital,
real, perquè ho volem fer, i no volem que ningú quedi enrere.
Sabem que això és una situació difícil . Jo no vull fer una
afirmació que cap alumne queda enrere, no la vull fer, però sí
que estam disposats que si hi ha hagut negligències per part de
les persones que són els tutors d’aquests al·lots també hi ha
d’haver responsabilitats. És a dir, el dret a l’educació implica
el deure d’anar a l’escola o d’anar al procés d’escolarització. 

Per tant, nosaltres intentarem a través d’Inspecció veure
quins són els al·lots que han quedat despenjats del sistema.

 En segon lloc, per tant nosaltres estam preparant el curs
vinent, el calendari escolar aprovat, consensuadament -
consensuadament- amb tothom, tothom hi era a aquesta
comissió de calendari escolar i tothom ho va aprovar. Per tant,
fet amb consens.

Volem iniciar el procés d’escolarització telemàticament,
ho estam preparant. El procés dels interins, també ho estam
fent. Estan començant a elaborar la quota del professorat per
al pròxim curs, de l’escola pública. Aprovar el concerts
d’acord amb les unitats  que hagin d’estar concertades i fer
totes les reformes dels centres educatius que s’han de fer
durant aquest estiu. Per tant, això és una primera part.

Segona part, quin és un altre grup de treball que està
treballant? Tenim un grup de treball, com he dit, que realment
està treballant les línies generals de cara al que és el
desconfinament escolar. 

Les preguntes que vostè feia són preguntes que nosaltres
intentam començar a treballar, que estam treballant i estam
treballant en funció d’altres experiències, d’altres països,
d’altres comunitats autònomes i... de documents que ens
serveixen per anar avançant, però torn repetir, això ens ho dirà,
si entram o no entram dins l’escola ens ho dirà el Ministeri de
Sanitat i com entram. 

Jo tenc les meves idees com es pot suposar, però no les
diré ara en aquests moments, de com hem d’entrar, el procés
d’entrar dins el tema escolar, si batxillerat, si ESO, si FP, si
infantil... és  a dir, tota una sèrie de qüestions..., com s’ha
d’entrar, si els grups han de ser..., si han de xapar els grups,
quines mesures d’higiene i sanitat hi ha d’haver, tota una sèrie
de preguntes que estam treballant, però només quan hi hagi
certeses, després ho treballarem amb la comunitat educativa. 

I em compromet a dur-les aquí, a una comissió per parlar
d’aquestes condicions, però ara no puc respondre a aquestes
qüestions que jo no tenc clares i algunes no són competència
meva. Vull dir que... ho hem de tenir clar.

Segona cosa, amb quin sentit estam treballant. Estam
treballant amb el que ha de ser l’estiu 2020 i tenim dos eixos. 

Primer eix: pla de reforçament educatiu si les condicions
sanitàries ho permeten, ho torn repetir, això és un condicional
sempre en aquests moments, de reforç educatiu d’ESO i
batxillerat, de moment el mes de juliol, quatre setmanes, amb
els grups que diguin els centres educatius tal com ho hem
fet...,  fa tres estius que feim cursos nosaltres de reforç
educatiu. I hem fet cursos de reforç educatiu durant un parell
de cursos, des del curs 2017-2018. A part tenim experiència,
nosaltres el que volem treballar són aquelles competències
bàsiques instrumentals, llengües i matemàtiques, etc., aquestes
són l’element clau del sistema evidentment. 

Per tant, és treballar, i també estam treballant en unes
competències que no són nostres, amb els ajuntaments i
consells insulars perquè hi hagi aquestes escoles d’estiu i
coordinar-nos, però cadascú... hi ha ajuntaments que tenen
tradició d’escoles d’estiu. 

Nosaltres volem que hi hagi aquesta coordinació entre la
conselleria i ajuntaments i volem que els consells insulars,
que també amb he parlat amb els consells insulars, puguin
col·laborar en aquestes escoles d’estiu, però el finançament
d’aquestes sessions de reforçament el farem nosaltres amb el
professorat nostre, pagats per nosaltres. Aquest és el que serà
el nostre... i quan ho tenguem totalment articulat també ho
presentarem, però no em faci presentar una cosa de la qual
tenim idees molt clares, però que encara no les volem donar
perquè hi ha moltes coses a fer respecte d’això.

Una altra cosa que treballam: el pròxim curs i el pròxim
curs l’estam treballant a diferent nivells. En primer lloc estam
treballant tot el que fa referència a la reestructuració
curricular. És evident que hem de fer una reestructuració
curricular. 

Quan dic que no serà un curs normal, hem de compensar el
que no s’ha fet, és a dir, treballar el que no s’ha fet, compensar
les matèries i competències que s’havien fet i reestructurar el
curs. Hem de ser clars, quines són les competències clau que
s’han de treballar durant el curs 2020-2021.

Després, estam treballant evidentment tot el tema de
digitalització educativa. És clar que hem d’aprendre. Jo som
partidari de l’escola presencial, però hem d’introduir a mesura
que hi hagi un nivell educatiu més elevat el tema de
digitalització i hem de treballar la competència digital de
tothom i hem de saber quins són els canals pels quals hi ha
d’haver aquest procés d’ensenyança aprenentatge, quins
repositoris hem de tenir.

Tot això ho estam treballant, un pla de digitalització que
volem que després cada centre el pugui desenvolupar, perquè
hem après de moltes coses i tothom, molts de professors em
diuen que han après moltíssim del tema digital perquè tenien
por i no s’hi havien ficat mai i ara n’estan aprenent, fins i tot
famílies n’estan aprenent, i els al·lots també evidentment que
n’aprenen. Per tant, jo  evidentment pens que aquest és una
mica el nostre full de ruta. 
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I tercera cosa, també estam treballant amb el que serà el
pla de reforç educatiu del curs 20-21 i amb això el Ministeri
d’Educació ha dit que hi serà, tant en el reforç d’estiu, com en
el reforç de tot el curs el Ministeri d’Educació ha dit que hi
volia ser i a més tothom, totes les comunitats autònomes li
han demanat, totes, les d’un color i les de l’altre, totes, perquè
consideren que estam en una situació que és necessària
aquesta coordinació i col·laboració, malgrat alguns es neguin
a veure-la. Per tant, aquest és el nostre full de ruta.

I li diré més, dins el planejament de planificació  del
pròxim curs hem de tenir en compte una possibilitat, un
escenari nou i és que la pandèmia torni rebrotar. Per tant,
escolarment hem de tenir en compte una situació de
normalitat i una situació d’anormalitat i ara sí que ho podem
preveure molt més, després sí que ens poden criticar si
realment no hem previst moltes coses, però ja tenim un
aprenentatge fet i anam una mica en aquesta direcció.

Per tant, jo torn repetir, estenc la mà a tothom, estic
disposat a tornar, no he vengut arrossegat, Sra. Riera, jo venc
al Parlament sense arrossegar-me, no m’arrosseg mai, qualque
vegada quan era nin, però ara no m’arrosseg i li vull dir que
estic disposat a tornar i no em sap greu retre comptes de la
meva gestió, és la meva obligació i li puc assegurar que no pas
gens de pena. Per tant, no estic forçat, és el meu dret i el meu
deure i per això venc aquí i tornaré venir si cal i vostè m’ho
demana, aquí o en comissió, perquè crec que és la meva
obligació i ara més que mai. Per tant, no es preocupi, jo pens
que cadascú ha de complir amb la seva funció, l’oposició ha de
complir la seva funció i jo he de complir amb la meva i això és
una mica allò que jo vull fer i he fet durant aquests dies.

Finalment, jo he dit que vull felicitar la comunitat
educativa, jo vull felicitar sobretot els al·lots, els infants, els
alumnes, que són en definitiva l’objecte de la nostra política
educativa, els altres som instruments que hem de possibilitar
aquest creixement, aquesta alfabetització, aquesta creació de
ciutadans cultes i amb capacitats -i això sí que és important-
de saber gestionar cada vegada més les incerteses del món,
que cada vegada torna més incert. I per tant, nosaltres en
aquest sentit farem la nostra feina, però volem, torn repetir, la
col·laboració sense desqualificacions perquè pensam que en
aquest vaixell hi estam tots i, o en sortim tots junts, malgrat
cadascú després pugui tenir rutes diferents, però n’hem de
sortir perquè sinó anirem tots al fons.

Moltes gràcies i disposat a col·laborar i mà estesa com
sempre, jo tenc un lema: cap fred, cor calent i  mà estesa. I
aquesta és una mica la meva posició. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Moltes gràcies, senyores i
senyors diputats, per la seva col·laboració.

I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.
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