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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyors i senyores diputats, començam el plenari
d’avui, dia 2 de juny de l’any 2020.

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. 8784/20, presentada pel
diputat Sr. Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a mesures de suport al turisme a
Menorca.

La primera pregunta, RGE núm. 8784/20, relativa a
mesures de suport al turisme a Menorca, que formula el
diputat Sr. Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Buenos días, Sr. Presidente, señores diputados. Sr.
Conseller, nuestra pregunta, como ya habrá visto, es si
consideran o se considerarán o se tendrán en cuenta desde su
conselleria medidas específicas para el turismo en Menorca.
Esa es la pregunta que le hacemos.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Sí, lógicamente, claro que se
tienen en cuenta las necesidades de cada una de las islas, no es
solo la de Menorca, sino también la de Mallorca, la de Ibiza y
la de Formentera, y se trabaja conjuntamente con los
consejos, que son quienes tienen, además, las competencias
en materia de promoción, por tanto, son ellos los que marcan
la estrategia promocional, y el Gobierno colabora con la
estrategia turística global, ajustando las necesidades de cada
una de las islas al modelo turístico de cada una de ellas. Está
claro que no es el mismo modelo turístico el de Ibiza que el
de Menorca ni el de Mallorca con el de cualquiera de las otras
islas, y estamos en colaboración con ellos para diseñar
acciones como la que hemos planteado al Gobierno de España
de ese plan piloto para cada una de las islas.

Por tanto, estamos coordinador, estamos trabajando y la
relación no solo con el consell, sino con las federaciones
hoteleras de cada una de las islas es de forma individualizada
y atendiendo las necesidades de cada uno de ellos.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sr. Presidente. Sí, Sr. Conseller, precisamente
atendiendo a esto, a la diferencia en el modelo económico y
el modelo turístico que, como usted sabe, en Menorca es
bastante distinto, tanto porque su incorporación a la actividad
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turística fue bastante posterior a las de las otras dos islas,
como por su... además de importancia, o sea el comparado, en
Menorca como mercado su nombre, su definición en los
mercados va muy por detrás de Mallorca e Ibiza, que son dos
verdaderas potencias en el mundo del turismo y que, además,
tienen un know how, una capacidad, un saber hacer y un de
nombre pues comparados con Menorca tremendos.

Menorca, además de tener este problema del nombre, que
es un problema (...), yo voy a Madrid y les explico que vivo en
Menorca y todo el mundo al final me dice: recuerdos a
Mallorca; y tengo que insistir que no, Menorca, Menorca.
Tenemos un problema hasta de definición del nombre ¿vale?

La cuestión es que Menorca tiene usted que saber que
tanto los agentes sociales como la población en general, como
la prensa, están francamente disgustadas de haber perdido la
oportunidad de la fase 3, o sea su oportunidad de aparecer en
la televisión. Menorca, que es la cenicienta del turismo balear,
tiene el problema de que sus dos hermanastras son encima
excepcionalmente guapas, son excepcionalmente brillantes,
esta era su pequeña oportunidad para haber acudido a ella, la
primera, a la puerta de la fiesta.

La sensación es de decepción. Estamos ante un verano de
incerteza porque es nuestro primer verano, usted sabe que
nosotros dependemos muchísimo del mercado inglés, que es
lo que nos interesaría además que se trabajara; ante la
incerteza de lo que iba a ser el verano del Brexit, el verano con
el problema de cómo íbamos a enfrentar una temporada frente
a una Inglaterra, un Reino Unido, fuera de la Unión Europea,
tenemos que asumir, además, la decepción que ha generado y
que provoca artículos cuyos títulos son tan significativos
como La sombra de Mallorca es alargada.

Me gustaría saber, nosotros, que somos colaborativos y
propositivos, y que queremos participar en la solución de los
problemas, o sea, sin ninguna acritud, ¿cómo podemos
defender, qué debemos decir en Menorca ante esta situación
de decepción general?

Gracias, Sr. Conseller. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Yo creo que cada una de las islas
brilla por sí mismo y no creo que ninguna tenga que mirar a
otra con ningún tipo de envidia, porque cada una brilla por sí
misma y cada una tiene unas peculiaridades propias que la
hacen diferente al resto y que también hacen que tengan un
público diferente en materia turística.

En el caso de Menorca, tiene una apuesta desde hace
muchos años por un modelo donde la sostenibilidad es clave,

es un turismo familiar, y es cierto, como usted bien ha
señalado, que ahora tiene el problema de que sus principales
mercados, uno es el Reino Unido, donde dependemos de un
acuerdo entre la Unión Europea, los países de Schengen y el
propio Reino Unido, por tanto ahí no hay capacidad desde una
comunidad autónoma de establecer relaciones, o desde un
estado, como puede ser España, con el Reino Unido, el
acuerdo es que será a nivel comunitario con los países que
están fuera de Schengen, por tanto tenemos que esperar a
cómo es la situación con el Reino Unido, y otro con el
mercado nacional donde juega un papel clave en el caso de
Menorca Cataluña, que está en una fase distinta a la nuestra y
que esperemos, además, la semana que viene nosotros
estaremos en fase 3 y Cataluña, una parte importante, no lo
estará y, por tanto, ahí tendremos que hacer también un trabajo
específico para cuando pueda alcanzar esa fase también
promocionar este turismo nacional del cual Menorca sí que
siempre ha tenido un papel importante, probablemente de las
islas el que más porcentaje, es el que mayor volumen tiene, y
que trabajaremos con el Consell de Menorca.

En todo caso, lo que sí que hemos tenido claro es que en
el proyecto piloto hemos hablado tanto con ASHOME como
con el consell para que, con independencia de cuál será el
mercado emisor, también tenga capacidad de traer ese
programa piloto, s i finalmente es autorizado por el Estado,
con otro países que, aunque no fuera su principal mercado,
también vamos a intentar entre todos abrir distintos mercados
para cada una de las islas, precisamente sabiendo las
dificultades que puede tener este verano para cada una de ellas.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 8794/20, presentada per la
diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parl amentari Popular, relativa a suport a l’educació
especial.

Segona pregunta, RGE núm. 8794/20, relativa a suport a
l’educació especial, que formula la diputada Sra. Maria Núria
Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula
la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President, bon dia a to thom. Sr. March, les
famílies de 37.000 alumnes que estudien a centres d’educació
especial s’organitzen per sortir al carrer en contra de la llei de
la ministra Celaá, una llei que es tramita en ple estat d’alarma,
que estableix a la disposició addicional quarta que aquests
centres seran subsidiaris dels centres ordinaris, per a casos
només molt greus i suposaran el traspàs general d’alumnes
amb discapacitat a aquests centres ordinaris.
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Les famílies estan preocupades, fa un any i mig que
reclamen, primer la ministra va dir que no era vera que es faria
això, i ara diu que és que el document ja és al Congrés i no pot
fer res més. Això ens sembla que és una burla i un menyspreu
per a aquestes famílies de les quals 542 són de Balears.

Està d’acord amb aquesta discriminació o pensa donar
suport a les famílies que tenen nins a centres d’educació
especial?

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, membre de
la cambra. Sra. Riera, moltes gràcies, però això és una bola, no
hi ha cap norma dins la LOMLOE, el projecte de llei, que
digui que els centres d’educació especial desapareixeran, diu,
la disposició addicional quarta, diu simplement que hi haurà
suport als centres ordinaris perquè hi hagi integració, inclusió
de nins amb discapacitats als centres ordinaris.

Però també diu que donam suport als centres d’educació
especial. A partir d’aquí, quina és... I, a més, hi ha una part
d’aquesta llei, d’aquest projecte de llei que realment diu que
les famílies han de ser oïdes necessàriament a l’hora de
prendre una decisió.

Fins i tot hi ha famílies que han demanat un (...) ordinari,
que se li ha dat un centre d’educació especial, han recorregut
a la justícia i se’ls ha donat un centre ordinari.

Per tant, Sra. Riera, aquí ningú no va contra les famílies,
aquí hi ha una política d’integració i d’inclusió educativa. I
realment el que volem és donar una resposta adequada als nins
que tenen aquesta problemàtica.

I aquesta LOMLOE, que es tramita perquè vostès varen dir
que tot s’havia de posar en marxa en el Congrés dels Diputats,
i aquesta LOMLOE es va presentar abans de l’estat d’alarma,
i vostè ho ha de saber perfectament, i, per tant, hi ha la
possibilitat real durant aquest procés de tramitació en el
Congrés dels Diputats d’arribar a acords en tots els aspectes,
però no hi ha cap norma que digui que anam contra els centres
d’educació especial.

Crec que és una bola, és una forma de fer una interpretació
negativa davant un procés del que volem realment amb la
inclusió. I des dels anys vuitanta a ara hi ha hagut un procés
d’integració i d’inclusió educativa, i sempre he defensat els
centres d’educació  especial, perquè han estat capaços
d’adaptar-se, han estat capaços de fer un procés d’adaptació
fins i tot d’inclusió educativa.

Per tant, no plantegi una dicotomia entre inclusió i centres
d’educació especial, perquè no hi és, perquè pensam que
aquesta LOMLOE no va en contra ni de les famílies, ni dels
infants, en tot cas, són vostès que fan una utilització política
d’un tema que no ha de ser polititzat com així ho fan.

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, educació inclusiva sí,
especial també. Les famílies amb nins amb discapacitat es
mereixen una resposta clara. Defensa el dret dels pares a triar
l’ensenyament que volen per als seus fills, com diu l’article 27
de la Constitució, sí o no?

Pensa lluitar perquè els nins amb discapacitats puguin anar
a un centre ordinari o a un centre especial, sí o no?

Pensa defensar aquests centres d’educació especial en
contra del sectarisme de la ministra Celaá, sí o no?

Una ministra que diu que els nins no són dels seus pares,
de qui són els nins, Sr. March, són de l’Estat?

Ja sabem que el Govern del Sr. Sánchez no els fa gaire cas
a vostès, però nosaltres hem presentat una iniciativa que
defensa la llibertat dels pares que vulguin dur els seus fills a
centres d’educació especial, un centre que de vegades és més
convenient per a les necessitats d’aquests fills. Pensa donar
suport a aquesta iniciativa del Partit Popular, sí o no?

Per una vegada, deixi d’estar amagat, fa dos mesos que li
demanam que faci un pla de conciliació per a les famílies i
encara no ens ha escoltat. Ens escolti ara, no faci una llei
sectària, no faci una llei que no estigui consensuada; no facin
una llei que estigui de forma amagada en el confinament;
elaborin la llei no d’esquenes sinó de cara a les famílies, i
doni suport a aquesta iniciativa del Partit Popular.

Ens pensa escoltar? Pensa fer cas de les famílies que tenen
nins a centres d’educació especial, sí o no? Ens contesti de
forma clara, Sr. Conseller, perquè si no ho fa de forma clara
enganya aquestes famílies, ben igual que ho fa la ministra
Celaá i el Govern Sánchez.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula el conseller d’Educació.
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Sra. Riera, la veritat som jo, això és el seu plantejament, la
seva veritat és el seu plantej..., o hi està en contra o hi està a
favor; jo estic a favor dels infants amb discapacitat i la
LOMLOE diu clarament, i vostè torni llegir la disposició
addicional quarta que diu clarament que els centres ordinaris
han de tenir recursos i també en l’admissió s’han de
comprometre que els centres d’educació privats tenguin
recursos. Sra. Riera, no sé on és el problema.

Vostès polititzen un tema d’una forma realment sectària i
jo li vull assegurar que nosaltres estam a favor de la llibertat
dels pares a elegir centres, evidentment, que hem estat un 95%
de pares triant centre i estam d’acord que els pares també han
de poder dir si van a un centre ordinari o a un centre
d’educació especial. I ho torn repetir, la Conselleria
d’Educació, Universitat i Recerca ha donat suport a l’educació
especial tant en centres ordinaris com en centres d’educació
especial.

Vostès...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

I.3) Pregunta RGE núm. 8796/20, presentada pel
diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a efectes del Decret Llei
9/2020, sobre economia i els llocs de treball a les Illes
Balears.

Tercera pregunta, RGE núm. 8796/20, relativa a efectes
del Decret Llei 9/2020, sobre economia i els llocs de treball
a les Illes Balears, que formula el diputat Sr. Sebastià Sagreras
i Ballester, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, president, bon dia a tots. Bon dia, conseller Sr.
Negueruela. Dins altres àmbits encara no sabem quines
conseqüències tendrà, però, francament, li he de dir que crec
que si les conseqüències d’aprovar el primer decret, el decret
més econòmic havia de ser que vostès se sotmetessin a la
pressió dels ecologistes i, conseqüència d’això, es veiessin
forçats a aprovar el segon decret, el decret de territori, més
valdria, econòmicament i laboralment, no haver-ne aprovat cap
dels dos.

Vostè és el conseller d’aquests àmbits i, per tant, li
demanaria si ja han fet una valoració sobre les repercussions
que tendrà en l’economia i en el mercat laboral aquest decret
de territori. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Es curioso que usted me dice que
haga una valoración y usted me dice que la aprobación del
primero dejaría casi sin efecto la del segundo,
económicamente, en empleo y economía, con lo cual no sé si
usted ya tiene muchos datos y por eso plantea así la pregunta,
y usted dice que, sin haber aprobado el primero, a lo mejor
habría que haber aprobado el segundo, que es lo que acaba de
decir, por los efectos que genera el primero sobre el segundo,
o los que genera el segundo por sí solo. Pero creo que usted,
cuando plantea la pregunta, creo que tiene un lío, si ahora me
lo puede aclarar en la respuesta, y me puede decir a qué
efectos se refiere usted, en cuanto al a generación de empleo.

Porque creo que los únicos efectos que se han medido
económicamente a nivel de empleo son los del real decreto
ley, perdón, los del Decreto Ley 8/2020, que se vota hoy, y
que ustedes, además, rechazan, con lo cual creo que es usted
el que tiene un problema sobre cuál genera más nivel de
empleo, cuál moviliza más economía y cuál no. Y ustedes
votan que no a uno, sin aclarar lo que puede suponer para esta
comunidad autónoma y, en cambio, habla de otro que desde
luego no tiene ningún tipo de repercusión a nivel económico
ni a nivel laboral.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, conseller, per la seva resposta. Jo li he de dir que,
em sap greu, sempre respon de manera tensa, res més enfora
de la realitat; la meva intenció en fer aquesta pregunta no era
que vostè s’enfadàs, era fer-li una sèrie de reflexions perquè
vostè i el seu govern tenguin més elements de decisió perquè
al final les conseqüències d’aquest decret de territori no
siguin irreversibles, irreversibles per al govern, per a la
societat i, en conseqüència, jurídiques, econòmiques i dins el
mercat laboral.

Abans del coronavirus els dos problemes més importants
de la societat de les Illes Balears eren l’accés a l’habitatge i
l’atur, aquest decret els empitjora tots dos: lleven sòl
urbanitzable, per tant, hi haurà menys sòl urbà disponible i la
conseqüència immediata d’això és que s’encarirà l’habitatge.

Vostè és el conseller de Treball, Sr. Negueruela, vostè sap
que el motor econòmic, després del turisme a les Illes Balears
és la construcció, si no poden construir i molt menys a fora
vila es carregarà l’economia de molts municipis, de molts
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arquitectes, de molts aparelladors, de mols picapedrers,
lampistes, electricistes, margers.

Però és que hi ha moltes més conseqüències,
conseqüències jurídiques, sinó penals, miri si no el que va
passar ahir a Montuïri, s’exposen també i exposen els nostres
ajuntaments a mil milionàries indemnitzacions, administrats
que fins ara pagaven com a urbà sòl que ara quedarà
desclassificat. A curt termini heu aconseguit tot el contrari,
conseller, vostè sap que durant aquest cap de setmana es va
produir una autèntica allau de sol·licituds de llicències de gent
que mai no hauria demanat fer-se un habitatge, però, per por a
perdre el valor del seu patrimoni, l’ha demanada durant aquest
cap de setmana, i fins dilluns.

S’han carregat l’autonomia dels ajuntaments, i també
reduiran en temps del coronavirus els ingressos municipals a
uns moments que haguessin estat més necessaris que mai.

Per tant, la meva intervenció era en sentit constructiu, jo
els deman que facin una reflexió abans que totes aquestes
conseqüències siguin jurídiques, perquè hi haurà problemes
per al Govern, problemes jurídiques, i  hi pot haver també
problemes penals. Per tant, vagin alerta, era la meva intenció
de cara...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Sí, el Gobierno suele tener
cuidado a la hora de hacer los decretos leyes, y yo creo que en
eso puede usted estar tranquilo.

En cuanto a la construcción, efectivamente, es un activo
importante, por eso el decreto ley que se aprueba hoy permite
que se construya en verano, que es la principal reivindicación
del sector para mantener el empleo durante este verano, que
ustedes votan que no hoy. Por eso se les permite
declaraciones responsables en urbano y en determinadas
especificidades, para acelerar lo antes posible aspectos que ya
se pueden movilizar desde hoy.

Creo que ustedes tendrían que distinguir entre corto,
medio y largo; si hablamos de corto, en cuanto a tiempo, tiene
que tener claro que eso va relacionado con agilizar lo máximo
posible las obras que se pueden realizar durante este verano y
hasta el año que viene, que es cuando vemos que la economía
sufrirá más. Por eso se agilizan todos los trámites que ustedes
votarán en contra hoy. Todo lo que agilizan en corto, todas las
medidas en corto para movilizar 7 ,5  puntos del PIB, 3.500
millones de euros y 31.000 empleos ustedes a eso votan que
no hoy, económicamente votan que no hoy a la movilización
de recursos en corto.

Y también están en contra de la protección del territorio
a medio y largo, por tanto, ustedes votan que no en corto y no
están a favor de la protección ni el corto ni en el medio ni en
el largo porque nunca han estado a favor de la protección del
territorio. 

Ese es el problema que tiene hoy el Partido Popular, que
económicamente no sabe dónde está, primero dice que le
parece bien y ahora dice que vota que no y luego está siempre
en contra de la protección. En eso sí que desde luego no es
ninguna novedad su posición, en eso desde luego no genera
nada. Pero lo que sí creo que deberían saber es que lo que se
paraliza por el decreto  ley 9  lleva ya entre 35 y 16 años
paralizado y sin urbanizar, no hay ningún riesgo, es más
protección y hoy...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

(Alguns aplaudiments)

 I.4) Pregunta RGE núm. 8955/20, presentada per la
diputada Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a condició en què es troba
el centre de salut de Pere Garau de Palma. 

Quarta pregunta, RGE núm. 8955/20, presentada en
substitució de la RGE núm. 8795/20, relativa a condició en
què es troba el centre de salut de Pere Garau de Palma, que
formula la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Considera el Govern que les
condicions del centre de salut de Pere Garau de Palma, tant
estructurals com de salubritat i sanitàries, són les idònies?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Bon a dia a tothom. Gràcies, Sra.
Diputada. És clar que no, que les condicions estructurals no
són les idònies ni per als professionals que fan feina ni per als
usuaris  del centre de salut, que són 26.000 persones. Per
aquest motiu, treballam d’una manera intensa juntament amb
l’Ajuntament de Palma per poder aconseguir un solar i per
poder construir un nou centre de salut, que esperam que sigui
una realitat, molt més ben dimensionat i amb més amplitud i
evidentment nou.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202008955
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202008795


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 31 / 2 de juny de 2020 2085

És una prioritat des de fa anys, és una prioritat juntament
amb la resta de centres de salut als quals sí hem aconseguit un
solar, sí hem aconseguit un projecte, li parl dels nous centres
de salut com són el de Son Ferriol, Arenal de Llucmajor, Santa
Margalida, Pollença, Artà, Consell, Sant Joan, Montuïri, Bon
Aires que està sent una realitat en aquests moments i que la
nostra intenció, com li deia, és poder començar les obres de
Pere Garau aquesta legislatura. 

En aquests moments els equips tècnics, tant de
l’ajuntament com del Servei de Salut, estan cercant, decidint
ja la ubicació del solar i quan les condicions de tècniques
siguin les idònies per poder construir aquest centre
evidentment anunciarem on es construirà. En aquest sentit vull
agrair a l’Ajuntament de Palma la feinada que fa per poder
trobar aquest espai.

Com sap Pere Garau és un dels barris amb més densitat
poblacional, parlam d’un centre gran, on treballen 40
professionals i on atenen 26.000 persones. Per tant, les
dimensions també són més amples. 

Vull que sigui una realitat aquesta legislatura i també vull
demanar disculpes per les darreres molèsties ocasionades per
les darreres inundacions en el centre de salut.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sra. Consellera, si no hagués estat governant cinc anys
hagués cregut que vostès fan molta feina conjuntament amb
l’Ajuntament de Palma, però és que fa cinc anys que governen.
L’any 2016 hi va haver una gran inundació en el centre Pere
Garau, 2016, i des de llavors no s’ha fet res més que no sigui
apedaçar. 

Les deficiències estructurals sense les reformes
adequades i el manteniment posterior han empitjorat les
instal·lacions, és a dir, la deixadesa irresponsable de l’ib-salut,
del que vostè és responsable, és la causant de la situació
actual. El mes de gener va caure una paret de Pladur i es va
afegir al banyat de les inundacions i les olors insuportables,
l’aparició de rates. Sí, rates a un centre de salut. 

No tenim cap dubte que amb les mateixes condicions, si
aquest espai de treball hagués estat privat, faria molt que
estaria clausurat. En el PAC hi fan feina, com deia vostè, més
de 40 persones, atenen més de 26.000 usuaris que davant les
condicions deplorables del centre aquests ciutadans se senten
de segona i a principis d’any varen exigir mitjançant una
recollida de signatures unes instal·lacions amb les condicions
d’higiene i de salubritat obligades. 

El darrer, divendres passat la consulta de pediatria estava
inundada amb un pam d’aigua fecal, però és que durant total la
pandèmia del coronavirus cada setmana hem tengut com a
mínim tres inundacions, ja sigui de pluja, ja sigui d’aigua
rentadora o ja sigui d’aigües fecals. Aquesta situació l’ha
denunciada en repetides ocasions el sindicat SIMEBAL i en
paraules del president no descarten acudir als jutjats. 

El Partit Popular ha presentat propostes, Sra. Consellera,
moltes, durant aquests anys, moltes, tant a l’Ajuntament de
Palma, que jo he estat quatre anys, com aquí al Parlament de
les Illes Balears. Què han fet vostès? Res de res, les aproven,
això sí, les aproven, però les deixen a un calaix per a quan
vengui el PP a governar, que sí ho farà. 

Ahir, Sra. Consellera -ahir, Sra. Consellera-, la presidenta
i vostè varen sortir del seu despatx, que està molt bé que
després de tres mesos surtin del seu despatx, hagués estat
molt bé, doncs ahir haguessin pogut aprofitar per anar a visitar
aquest centre  per donar la cara i gaudir de les olors
insuportables que ahir hi havia en aquest centre de salut. La
situació d’aquest centre, Sra. Consellera -i em pot mirar quan
li parl a vostè-, aquesta situació és una indecència, una
indecència. Posin-se a fer feina ja, perquè molt bé bones
paraules i que vostè ha fet moltes coses, però la gent no pot
estar d’aquesta manera. No tenc cap dubte que si hagués estat
privat ja estaria tancat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Sra. Diputada, quines obres farien que
no varen fer?, quin solar tendrien que no han aconseguit?,
quines millores que no varen fer en el seu moment, ni una
construcció d’un centre de salut sinó baixar el pressupost
d’atenció primària? Això és el que vostès varen fer o el que
vostès fan quan governen, que també així s’està veient a altres
comunitats autònomes.

Estic d’acord amb vostè i estam fent obres de reparació i
de manteniment perquè damunt hi ha un edifici i a més un pis
ocupat de manera il·legal que no ens permet pujar a l’habitatge
per poder fer les reparacions oportunes. La situació és crítica
i necessitam aquest solar urgent. Quan vostè va estar tant de
temps a l’Ajuntament de Palma, o sigui, dir fer un nou centre
de salut això no és una proposta, Sra. Durán, no?, si vostè sap
el què, doncs, digui on. S’està cercant i es farà aquest nou
centre de salut, li ho puc garantir.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.5) Pregunta RGE núm. 8797/20, presentada pel
diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a restriccions de circulació per als
vehicles diesel de cara al 2025.

Cinquena pregunta, RGE núm. 8797/20, relativa a
restriccions de circulació per als vehicles diesel de cara al
2025, que formula el diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Senyors i senyores diputats. Sr.
Vicepresidente, en febrero del año 2019 ustedes aprobaron la
Ley 10/2019, de cambio climático y transición energética,
que en su disposición adicional tercera cita textualmente lo
siguiente: “a partir de 1 de enero de 2025 quedará prohibida la
circulación a las Illes Balears de motocicletas y turismos que
utilicen diesel como combustible”, entre otras cosas. 

Pues bien, esta disposición adicional está suspendida a día
de hoy a raíz de un pacto que ustedes firmaron con el Estado
para que no les metiesen un recurso de inconstitucionalidad. 

La semana pasada, el 19 de mayo, aprobaron en el Consejo
de Ministros, el proyecto de ley de cambio climático y
transición energética, le cito textualmente: “de acuerdo con la
normativa de movilidad limpia aprobada por la Unión Europea,
y con las revisiones y mejoras posteriores que se acuerden,
las comunidades autónomas insulares considerando su
vulnerabilidad frente al cambio climático podrán instar al
Estado el establecimiento de medidas de promoción limpia
consistentes en restricciones en su ámbito territorial de
circulación de turismos y furgonetas”. 

Ante este escenario, usted que es juez en excedencia,
¿cuáles son a día de hoy las restricciones de circulación que
van a imponer de cara al 2025 para vehículos diesel?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Gràcies, Sr.
Costa. Doncs, encara que a vostès no els agradi, malgrat
insisteixin continuadament en la impossibilitat de fer efectiva
la nostra llei de canvi climàtic, el temps i l’avantprojecte que
vostè acaba de llegir de la Llei estatal de canvi climàtic ens
dóna la raó. Com que tenim el mal costum, especialment un

jutge en serveis especials, que no en excedència, de respectar
les lleis, li puc confirmar que les restriccions de circulació de
vehicles diesel, que s’establirà a partir de 2025, són les que
marquen la Llei de canvi climàtic i transició energètica de les
Illes Balears, que va aprovar aquest parlament, i que són
coherents amb la Llei estatal de canvi climàtic i transició
energètica estatal amb els objectius europeus de
descarbonització i amb els acords de París.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COSTA I COSTA:

Sr. Vicepresident, vostès varen prendre una decisió, la
disposició addicional tercera, que és manifestament
inconstitucional, 149.1, apartat 21, de la Constitució.

I com que és manifestament inconstitucional al Govern de
l’Estat se’n varen adonar i varen dir: “s’ha de modificar aquell
precepte que habilitava la comunitat autònoma a prendre
aquesta decisió”. 

La realitat és que vostès no prendran cap decisió en aquest
sentit a partir del 2025 perquè no poden. Vostès instaran -
instaran- l’Estat que ho faci, que és el que diu ara mateix
l’apartat 4 de l’article 12 del projecte de llei, instaran que ho
facin.

Vostè pot dir el que vulgui, Sr. Vicepresident, però des del
Grup Parlamentari MÉS l’altre dia el Sr. Ferrà ho deia en una
xarxa social, que vostès no faran absolutament res perquè
l’Estat els ha enganyat.

I no m’estranya que sigui així perquè des del Partit Popular
sempre els hem instat que prenguessin decisions des del punt
de vista de la incentivació a la utilització de vehicles elèctrics
i no a la prohibició, però vostès no hi ha manera que ho
entenguin, no hi ha manera. 

Per això li ho hem dit moltes vegades: facin el favor
d’apostar d’una vegada per les polítiques d’incentius que és el
que fa l’Estat, la setmana passada 5.500 euros per comprar
cotxes elèctrics, però no, vostès volen continuar. 

Abandonin ja aquesta política de prohibicionisme i vagin
a la política d’incentius que és l’eficaç i l’eficient, però no ho
volen fer.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Té la paraula el Sr. Vicepresident. 
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EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Súarez):

Miri, Sr. Costa, realment no entenc per què continuen
tractant aquest govern com si fóssim una colla d’il·luminats
que no veiem la realitat i... -s í, sí, que no veiem la realitat-
perquè vostè  reclama ajudes com és ajudes a nivell estatal,
vostès són els que tenen sempre la solució, vostès són els que
respecten escrupolosament la Constitució, que si la Llei de
canvi climàtic no serà possible, que si arruïnarem l’economia
insular, que si efectivament la llei és inconstitucional..., però
jo crec que la ciutadania ja s’ha adonat que efectivament si hi
ha un govern que aposta per aquest canvi de paradigma en la
mobilitat és precisament el Govern al qual jo tenc l’orgull de
representar en aquesta pregunta.

Són vostès els que estan encara en un temps que ja
afortunadament ha passat. Són vostès els que no s’han adonat
que necessitam posar fre al canvi climàtic i que la nostra llei
ha estat reconeguda com a una bona llei pels principals
especialistes en la matèria.

En definitiva, crec que la gent té molt clar que
efectivament és aquest govern el que aposta per un canvi de
paradigma en la mobilitat per abandonar els combustibles
fòssils per fer una vertadera transició energètica. 

I per això no són línies d’ajudes, però sí són línies de
subvencions per a la instal·lació  de punts de recarrega
elèctrica o en el decret de què parlarem d’aquí a uns minuts
l’obligació dels hotelers de fer un 50% de les places dels seus
aparcaments públics com a places de recàrrega elèctrica .

Per tant, continuarem millorant la qualitat de l’aire de les
Illes Balears i el...

(Se sent el timbre de tall del micròfon) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident.

(Alguns aplaudiments)

I.6) Pregunta RGE núm. 8786/20, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i  Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a coherència entre el Decret Llei 8/2020 i
els objectius d’economia verda del Pla autonòmic de
reactivació i transformació econòmica.

EL SR. PRESIDENT:

Sisena pregunta, RGE núm. 8786/20, relativa a coherència
entre el Decret Llei 8/2020 i els objectius d’economia verda
del Pla autonòmic de reactivació i transformació econòmica,
que formula el diputat Sr. Josep Castells i Baró del Grup
Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom i ben
trobats presencialment. Bon dia, Sra. Presidenta. El passat 30
d’abril el Govern ens va fer arribar el Pla autonòmic per a la
reconstrucció i per a la reactivació i ens va demanar la nostra
opinió. Dia 5 de maig, és a dir, molts pocs dies després, MÉS
per Menorca li va fer arribar la nostra valoració, ens ho vàrem
prendre seriosament. 

El pla s’inscriu dintre  del que podríem anomenar el
concepte economia verda, concepte que ha fet servir vostè
mateixa per definir-lo. 

Al cap de pocs dies, el 13 de maig, el Govern aprova un
decret llei que avui probablement es validarà en el qual es
contenen mesures que van totalment en contra d’aquest
principi d’economia verda, com l’ampliació dels hotels en un
15%.

Troba que són coherents les mesures del decret llei amb
l’orientació del pla?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells, i benvingut
presencialment a aquesta cambra parlamentària. Efectivament
el Govern de les Illes Balears, donada la situació
extraordinària que vivim que deriva d’una crisi sanitària, una
pandèmia en l’àmbit internacional i que sens dubte les Illes
Balears, crec que tots i totes som conscients que és una de les
zones que més perjudicades quedarà econòmicament - això ho
hem pogut parlar i debatre amb anterioritat òbviament per la
nostra elevada dependència del turisme- des del Govern de les
Illes Balears durant tot l’estat d’alarma la nostra forma de fer
ha estat des del consens i des del diàleg i des d’intentar
proposar, primer de tot, tots els recursos a disposició del
Govern de les Illes Balears per aturar la pandèmia, per tant, per
salvar vides i protegir la nostra ciutadania.

I segon i alhora, començar a preparar un pla de reactivació
econòmica que va entorn de deu eixos que vostè explicava, deu
eixos estratègics, on pensam en el curt, en el mig i en el llarg
termini, de com volem les Illes Balears que construïm entre
tots i totes.

I efectivament el Govern de les Illes Balears ha pres
diferents mesures, algunes de reivindicació  al Govern
d’Espanya com la protecció dels treballadors i de les
empreses a través dels ERTO; d’altres com el decret llei que
avui aprovarem i que té a veure amb la reactivació econòmica;
té a veure amb l’agilitació de l’administració; té a veure amb
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l’agilitació també de les obres que, amb declaració
responsable, podran tramitar-se dins sòl urbà per part de
ciutadans i d’empreses; té a veure amb la potenciació de les
energies renovables; té a veure amb l’ajuda als ajuntaments a
fi que puguin donar línies d’ajuda i suport i subvencions a les
petites i mitjanes empreses; té a veure amb la modernització
de les nostres infraestructures no només d’allotjament
turístic, sinó també de restauració, d’indústries culturals d’oci;
té a veure efectivament sí amb unes illes que volem anar... anar
empenyent ara amb un impuls econòmic i anar construint-les
amb un plantejament de sostenibilitat.

I no només hi ha aquest decret llei, n’hi ha un altre que
vàrem aprovar la setmana passada. Hi ha moltes mesures en
què sens dubte encara està treballant el Govern de les Illes
Balears.

La setmana passada aprovàrem un pla d’autònoms molt
important per a la nostra comunitat autònoma i continuarem
treballant colze a colze amb la Mesa de diàleg social, amb els
quatre consells insulars, amb els ajuntaments a través de la
FELIB, amb l’Ajuntament de Palma i amb tots els grups
parlamentaris que tenguin a bé fer-nos propostes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Em tranquil·litza, Sra.
Presidenta, que reconegui que el pla recollia mesures a curt,
a mig i a llarg termini, deu ser que el decret llei és a curtíssim
termini perquè en aquest pla no hi ha res que empari mesures
com les que han inclòs en aquest Decret Llei 8/2020.

Vostès, Sra. Presidenta, d’una banda fan un pla de cara a la
galeria i d’altra banda un decret llei que insisteix en els errors
en què es basa la nostra economia: el monocultiu turístic i la
precarietat laboral. En el pla promet una economia verda i en
el decret llei continua amb les receptes de sempre. Sra.
Presidenta, no es pot anar a la processó i repicar. 

Sra. Armengol, sigui valenta i aprofiti la situació per fer
avançar la nostra economia cap a una economia més
diversificada i, per tant, més forta de cara al futur.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells, en aquest
decret llei hi ha moltes més coses, i les iniciatives que ha pres
el Govern... també moltes més, no tenc temps d’explicar-les
en els divuit segons que em queden.

Sí li vull dir que nosaltres som coherents, Sr. Castells, i
crec que és important també repetir-ho. Nosaltres apostam, sí,
per modernització de la planta hotelera, de la restauració, de
la indústria de l’oci, de la indústria cultural perdó, de les
instal·lacions d’oci i de lleure en un moment on tenim zero
turistes i fa tres mesos que tenim zero turistes. 

En la passada legislatura vostè sap que férem una cosa
exactament igual, creixement del 10% en un moment de
rècord de turistes, amb el vot del seu partit polític, Sr.
Castells. Nosaltres continuam sent coherents. Ara augmentam
al 15%? Sí, en una situació...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.7) Pregunta RGE núm. 8793/20, presentada per la
diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a necessitat urgent
d’un pla transversal de conciliació per ajudar les famílies
de Balears a conciliar vida familiar i laboral davant la
fase 3. 

Setena pregunta, RGE núm. 8793/20, relativa a necessitat
urgent d’un pla transversal de conciliació per ajudar les
famílies de Balears a conciliar vida familiar i laboral davant la
fase tres que formula la diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero
del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente. Con las escuelas y guarderías
completamente cerradas la vuelta al trabajo supone un grave
problema para las familias de Baleares. Sra. Armengol,
¿cuándo va a aprobar un plan transversal de conciliación?
Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sra. President. Gràcies, Sra. Guasp, per aquesta
pregunta que ja hem tengut ocasió de debatre en diferents
sessions parlamentàries.
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Em permetrà que faci una reflexió: certament aquesta
situació extraordinària de la crisi de la COVID ha fet que hem
hagut de tancar les escoles i gairebé duim dos mesos i mig
sense les escoles obertes de forma presencial, que no vol dir
no obertes i no atesos els infants i els adolescents de la nostra
comunitat autònoma, i una vegada més he d’agrair la magnífica
feina de la comunitat docent de la nostra comunitat autònoma
i de la comunitat educativa, però cert és que efectivament això
ha creat alguns problemes, ara que la gent es comença a
reincorporar als llocs de feina de forma gradual,
desgraciadament massa gradual, a la nostra comunitat
autònoma.

Li vull dir dues coses. Una, l’escola no és l’única que té
funció de la conciliació de la vida laboral i familiar al nostre
món i a la nostra societat, anam molts d’anys enrere en aquesta
comunitat autònoma, hi anam a Espanya i hi anam a molts de
països europeus. Per tant sí que és un tema que efectivament
jo li reconec que haurem de prendre seriosament i haurem de
fer un pla estable de conciliació de vida laboral i familiar a les
nostres illes, crec que això ens ha posat de manifest que
manca i que per tant és necessari afrontar-ho des d’una visió
transversal des del Govern de les Illes Balears amb totes les
institucions. 

Vostè sap, com jo ja li vaig explicar, que nosaltres vàrem
presentar un pla transversal on col·laboràs l’Estat perquè hi té
competències, on col·laboràs el Govern, els quatre consells
insulars, els ajuntaments, i que en aquesta línia hem estat
treballant; i també li he de reconèixer que la resposta que hem
tengut per part de l’Estat no ha estat satisfactòria i això no ha
fet que el Govern es posi de perfil, sinó que aquesta setmana
presentarem mesures extraordinàries per, en aquests moments
de dificultats, mesos que encara hem de seguir mantenint les
escoles i per tant aquest és el nostre plantejament des
d’Educació i des de les altres conselleries de forma
transversal, amb projectes amb els consells insulars i els
ajuntaments donar una sortida aquest estiu a les famílies de la
nostra comunitat autònoma. En aquesta línia estam treballant
i esper que aquesta setmana puguem presentar-les.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Mire, Sra. Armengol, la conciliación laboral y familiar con
los centros cerrados es una completa utopía, una utopía para
la amplia mayoría de las familias de Baleares, que tienen que
hacer verdaderas odiseas para poder cuidar a sus hijos y
trabajar a la vez. Esta es la realidad, y no intente maquillarla.
Estamos ya en junio y su plan anunciado hace dos semanas es
inexistente. 

Deje de parapetarse en Madrid, deje de esconderse detrás
de la ineficiencia del Gobierno central. ¿De verdad que sigue
aún confiando en el Sr. Sánchez cuando un día tras otro
ningunea a las Islas Baleares? ¿Cómo puede decir que espera
una respuesta de Sánchez para presentar un plan autonómico
de conciliación? Insisto, hoy es 2 de junio . Las escuelas,
cerradas desde el 13 de marzo y hasta septiembre, y seguimos
sin un plan de conciliación. Ustedes vuelven a llegar tarde,
reconózcanlo, convocando ahora mesas de trabajo. Y hoy
vuelve a repetir el mismo discurso de hace dos semanas.

Mire, las familias necesitan urgentemente medidas, ayudas
y recursos para poder dedicarse al cuidado de sus hijos sin
renunciar a su trabajo, porque somos las mujeres y las madres
las que más vamos a salir perjudicadas. Y desde Ciudadanos le
exigimos ya hace quince días un plan transversal de
conciliación, con bonificaciones fiscales y ayudas para
empresas y PYME que implanten el teletrabajo, la flexibilidad
horaria, las semanas laborales comprimidas, ayudas
económicas para las familias que deben cogerse reducciones
de jornada o excedencias, escuelas de verano... Este mes de
junio ya tendrían que haber puesto a disposición de las
familias centros educativos donde con monitores seguir las
clases telemáticas.

La conciliación es una demanda real, y el Govern debe
proponer soluciones y fórmulas que la hagan posible. Dar
respuesta a los problemas reales debería ser una prioridad de
su govern, pero no, ustedes se dedican a aprobar decretos
leyes ideológicos, como el decretazo de limitación del
territorio; eso sí, pero planes de conciliación, ninguno.
Explíquenselo a las familias. Aprueben ayudas y medidas
reales ya para que la conciliación deje de ser una utopía y sea
una realidad para las familias de Baleares.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. No em dec haver explicat bé, Sra.
Guasp. He dit que crec que la conciliació de la vida laboral i
familiar també depèn del Govern d’Espanya, que té
competències molt importants en temes laborals, i que li hem
fet una proposta transversal, i també he dit clarament que no
esperarem la resposta del Govern sinó que aquesta setmana
anunciarem les mesures que nosaltres podem prendre de
forma extraordinària per afrontar aquests mesos que vénen per
endavant fins que torni a començar el curs amb normalitat, de
forma presencial, en el mes de setembre.

Vostè parla molt de les famílies. Jo li diré que em
preocupen molt les famílies, però sobretot em preocupen els
menors, em preocupen moltíssim els menors, que durant tants
de mesos no hagin pogut socialitzar, em preocupen menors
que hagin pogut viure situacions complicades, i per això
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nosaltres efectivament hi estam treballant intensament des del
Govern de les Illes Balears. L’escola no és l’únic que ajuda a
conciliar, l’escola sobretot ajuda a educar.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.8) Pregunta RGE núm. 8792/20, presentada per la
diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a gestió per part del  G overn de la crisi
provocada per la COVID-19. 

Vuitena pregunta, RGE núm. 8792/20, relativa a gestió per
part del Govern de la crisi provocada per la COVID-19, que
formula la diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears. Té la paraula
la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
companys de la premsa que ja començam a veure per aquí. Sra.
Presidenta, avui volem parlar-li de les persones que hem
deixat pel camí, i no parlam de les víctimes, a les quals tenim
molt presents i sabem que també vostès, sinó de molts altres
col·lectius que no són als protocols, a les macroxifres, o que
simplement han desaparegut: aquelles persones que ho tenen
pitjor.

Ningú enrere. Vostès han dit en moltes ocasions que no
deixarien ningú enrere, però ja n’hi ha que hi han queda. Per
exemple, 1.000 alumnes que han desaparegut, segons va
confirmar el conseller d’Educació en la seva darrera
compareixença, Martí March. Els aturats de llarga durada, eren
26.600 que feia més d’un any que cercaven feina, 17.300 entre
2 anys i més; s’incrementen les xifres, avui hem conegut unes
xifres dramàtiques d’atur, més del 92% el mes de maig. Les
persones vulnerables, no només les que tenim localitzades i
les que comencen a ser vulnerables i les que ho seran. Els
joves que no troben feina, que han viscut dues crisis, les de
2008 i la d’ara. La conciliació; acaba d’explicar..., la meva
recomanació o petició d’avui era que no esperi més a Pedro
Sánchez i ens expliqui quin és el seu pla, però ja ha anunciat
que ho farà aquesta setmana així que ho celebram. Les
famílies monoparentals, que ho tenen pitjor. Col·lectius que
fan feina en aglomeracions, com és el cas del món de la
cultura, els firaires, que no estan a cap protocol, que no
existeixen; els espectacles en general. Les empreses petites;
cartells de “es lloga” o “es traspassa” que ja començam a veure
per tot arreu. Mallorca sense fam ens deia ahir que han
triplicat les famílies que comencen a atendre. Sector
audiovisuals, els periodistes, el sector periodístic, entre molts
d’altres.

Així que, Sra. Presidenta, qui s’ha perdut pel camí en la
gestió per part del Govern de les Illes Balears de la crisi
provocada per l’expansió de la COVID-19?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Pons. Efectivament,
vostè parlava al principi de la seva pregunta del més greu que
hem perdut; són 226 persones que han mort a causa de la
pandèmia de la COVID a la nostra comunitat autònoma.
Aquestes no retornaran mai, això és un dolor immens que
sempre ens acompanyarà com a societat.

Ara, si em fa la reflexió sobre què s’hagués pogut fer més
i no s’ha fet, segurament hi ha coses; jo sempre li ho he dit,
evidentment sempre les coses es poden fer millor, sense cap
mena de dubte, i això sempre ho trobarà en les meves paraules.
Ara, també li he de dir que estic orgullosa de com s’ha enfocat
la sortida d’una crisi econòmica que ve derivada d’una crisi
sanitària des d’un punt de vista que he explicat moltes vegades.
Miri, estàvem acostumats a Espanya, i la darrera crisi va ser un
exemple molt clar, que quan hi havia una crisi econòmica dura
el que es plantejava per part de les administracions públiques,
en aquells moments governades per la dreta, era política
d’acomiadaments, la gent fora de les seves feines; precarietat
absoluta en el món laboral, i a partir d’aquí retalls duríssims de
l’estat del benestar.

En aquest moment ho hem enfocat diferent. En algunes
coses ens haurem equivocat, sí, però ho hem enfocat diferent.
Protecció dels treballadors, els ERTO, que efectivament si no
fos pels ERTO avui la situació d’atur, que és dolenta a les Illes
Balears, encara seria infinitament pitjor; protecció de les
empreses; mesures per als més vulnerables a través de la renda
bàsica social a la nostra comunitat autònoma i ara amb una
aprovació formidable d’un ingrés mínim vital a Espanya, que
és un nou dret de ciutadania per a tots els ciutadans i les
ciutadanes de tot Espanya; aposta d’una forma molt clara per
ajudar totes aquelles persones que més dificultats han tengut,
des d’Educació amb l’ajuda als més vulnerables, des de Serveis
Socials, des de cada una de les àrees, i aquesta és la línia que
hem treballat. Ajuda als autònoms a través de l’ISBA, 125
milions d’euros de liquiditat; l’altre dia un pla d’autònoms
directament per als autònoms de tot l’any i els autònoms de
temporada... En definitiva, hem anat a solucionar els
problemes de la gent que els té.

A diferència d’altres crisis hem intentat no abandonar
ningú, Sra. Pons.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta, no és si s’hagués
pogut fer més o manco, és una reflexió perquè no oblidem
ningú. A la reunió que vàrem mantenir en el Consolat de Mar
ja li vàrem mostrar la nostra preocupa, que vostè comparteix,
sobre el fet d’aquelles persones o aquells drets que hem
assolit com a societat que no es perdin, i entre aquests drets
es troba la dignitat de les persones.

Estam molt preocupats per aquesta qüestió. Li volem
demanar que no caiguem en l’autocomplaença. Comprenc que
vostè digui que està orgullosa, però no hem de ser
autocomplaents i pensam en molts altres col·lectius; n’hi he
anomenat alguns, però n’hi ha moltíssims que conformen la
riquesa de la nostra societat. Que no mirem tan sols els
nombres macro sinó també els micro, els petits, perquè
comencen a sorgir i a ressuscitar problemes de moltes
índoles, i efectivament, que no deixem ningú pel camí perquè
la societat de les illes és un gran equip i la composició de
molts de jo. Si falla algun esglaó de la cadena, fallam tots. És
una reflexió que li faig, Sra. Presidenta.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Pons, autocomplaença ni una
en la situació que vivim, tot el contrari, orgullosa li he dit en
el sentit de com s’ha enfocat la crisi, que era molt fàcil, era el
que havia passat sempre a Espanya, era anar via ERO i via
desprotecció de la gent a través dels serveis públics. Hem fet
el contrari, amb més dificultats sí, però hem fet el contrari i
s’ha pogut protegir les persones i les empreses amb més
solvència del que havia succeït mai. 

I no hem oblidat, Sra. Pons, evidentment hem fet un esforç
molt amb els dependents, hem fet un esforç molt alt amb les
dones víctimes de violència masclista, un esforç molt alt amb
tots els  infants de la nostra comunitat autònoma i tantes i
tantes altres coses, amb el sector primari, amb el petit
comerç. Avui duim un decret llei de reactivació econòmica,
on agraesc la feina que hi han fet vostès com a partit polític i
seguirem treballant intensament amb això, perquè som
conscients que la situació és dura i serà dura en aquesta
comunitat autònoma i ens necessitam a tots i a totes per
sortir-ne millor.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.9) Pregunta RGE núm. 8799/20, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a reducció de
càrrecs polítics. 

Novena pregunta, RGE núm. 8799/20, relativa a reducció
de càrrecs polítics que formula el diputat Sr. Jorge Campos i
Asensi del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la
paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Armengol, ¿incluirá en su plan
de reactivación la reducción de cargos políticos?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Campos. Les seves
prioritats i les meves sempre solen ser molt diferents, Sr.
Campos, a mi em preocupa la gent que està a l’atur, a mi em
preocupa la gent que té dificultats, em preocupa com
reactivam la nostra economia, em preocupa com podem
consolidar els llocs de treball, em preocupa com poden
reobrir el nostre turisme amb tota seguretat, em preocupa tot
això i en aquests moments de dificultats, en aquesta és la línia
que està obsessionat i treballant el Govern de les Illes Balears.

No és el meu pla de reactivació econòmica, és el pla de
reactivació econòmica de les Illes Balears on està
col·laborant moltíssima gent i ho vull agrair a tothom, d’una
forma molt especial al agents socials i econòmics, d’una
forma especial als quatre consells insulars, a la FELIB, a
l’Ajuntament de Palma, als grups parlamentaris que estan
donant el millor de si mateixos per fer propostes en positiu
per a aquest pla de reactivació econòmica, que esper sens
dubte que pugui donar bones sortides a la nostra comunitat
autònoma.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)              

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Campos.
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EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Dice que a usted no le preocupa el gasto público
desmesurado que están sosteniendo los ciudadanos con una
fiscalidad que no pueden soportar, porque yo cuando le
pregunto sobre la reducción de cargos políticos me refiero a
los más de 150 altos cargos asesores, las 11 consejerías, las
47 direcciones generales, los 3 delegados y los 2 secretarios
autonómicos, algunos de ellos, por cierto, los de Podemos,
cobrando ese plus de insularidad de 22.000 euros. Y me
refiero también, y a los ciudadanos creo que les importa, a los
más de 4 millones anuales entre la imposición del catalán y la
memoria histérica; o a las 56 empresas públicas, fundaciones,
consorcios, entes, ... y así hasta los 60 millones de euros de
presupuesto ideológico que desde luego nada ayudan a los que
menos tienen.

Si usted, Sra. Armengol, sigue sin elaborar un plan que
reduzca la presión que la mastodóntica administración pública
ejerce sobre el cada vez más empobrecido y reducido número
de contribuyentes, como le propusimos desde VOX, al final
será Bruselas la que vengan con las tijeras. 

No ayuda desde luego a evitar ese duro rescate, Sra.
Armengol, la aprobación de decretos improvisados que crean
inseguridad jurídica y ahuyentan la inversión, mientras el paro
se ha disparado este mes de mayo un 92%.

Ustedes improvisan en todo, menos en colocar a
amiguetes e intermediarios de su propio partido. Mientras el
autónomo y el pequeño empresario cierra, el trabajador se va
al paro, al obrero y al payés se le impide trabajar, gracias a sus
medidas, usted blinda con sus decretos las millonarias
subvenciones con las que riega a los grupos catalanistas y
ecologistas radicales, y usted lo hace además por un puñado de
votos.

No insulte, Sra. Armengol, con su demagogia populista a
los trabajadores que no llegan a final de mes, que no pueden
pagar la hipoteca, que no les llega para hacer la compra a los
que acuden a los bancos de alimentos para poder comer. No
les diga a ellos eso de “no van a dejar atrás a nadie”, porque ya
les han dejado. Y son esos además los que les ven a ustedes
como parásitos, al hacer prevalecer su agenda ideológica,
primero por encima de la crisis sanitaria y después por encima
del mantenimiento del tejido productivo y empresarial.
Ustedes, los del Partido Socialista, están condenando a los
ciudadanos al paro y ustedes, el Partido Socialista, Podemos
y MÉS, son la casta política que nos arruina. Dimitan.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Campos, aquests sermons
estaria bé que els fes a la Sra. Ayuso i als governs als quals

vostès donen suport, que em sembla que van sobradíssims
d’alts càrrecs.

(Alguns aplaudiments)                        

Però no entraré en aquest debat absolutament demagògic
i que crec que sincerament la gent no es mereix. La gent del
carrer, Sr. Campos, està molt preocupada, sap què li passa?,
que tenim un virus que continua contagiant i continua matant.
Sap què passa?, que tenim una situació econòmica derivada
d’aquesta pandèmia sanitària que és molt complexa i molt
complicada i que necessita que tal vegada per primera vegada
en la història que els polítics estiguem a l’alçada de la realitat
i nosaltres hi estarem. Vostès..., no esper res de vostès, però
nosaltres, Sr. Campos, hi estarem i continuarem treballant
intensament per intentar cercar les millors solucions per a
aquest moment tan difícil i tan complex que viu la nostra
comunitat autònoma. I ho farem des del rigor i des de l’acord
i escoltant a tothom com estam fent i ho farem escoltant
propostes dels diferents grups polítics que vénen i que estan
sent acceptades pel Govern de les Illes Balears, que estan sent
treballades contínuament. Ho farem des de l’acord i des del
diàleg amb la Mesa del Diàleg Social i ho farem posant en
valor allò públic.

I li pot molestar, Sr. Campos, però ara que hi ha una crisi
com la que hi ha hagut, sanitària i ara social i econòmica,
tothom ha mirat a allò públic, tothom ha mirat, tenim una
situació de fallida d’empresa, necessitam ERTO per protegir
els treballadors, necessitam bonificacions de les cotitzacions
de la Seguretat Social per protegir els nostres empresaris,
necessitam un pla de rescat del turisme, doblers públics. I això
sap què necessita? Necessitam sanitaris públics que salvin els
nostres ciutadans i ciutadanes, necessitam recursos a això.
Això significa sens dubte un aparell públic potent i important.
I jo crec que sí, és allò que garanteix igualtat d’oportunitats, el
sector públic de la nostra comunitat autònoma que, una vegada
més, li agraesc la feina que està fent.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.10) Pregunta RGE núm. 8798/20, presentada pel
diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reactivació de
l’economia prevista pel Govern. 

Desena pregunta, RGE núm. 8798/20, relativa a reactivació
de l’economia prevista pel Govern, que formula el diputat Sr.
Gabriel Company i Bauzá del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula el Sr. Company.
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EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, li llegesc un
resum dels titulars dels darrers dies que han sortit  en els
mitjans de comunicació: “Balears lidera la mayor caída de
firma de hipotecas sobre viviendas en marzo”, “La
hostelería de Baleares estima que tardará 500 días en
recuperarse”, “Tres de cada cuatro familias han empeorado
su economía durante la pandemia”.

I avui hem conegut les dades de l’atur que diuen que hem
augmentat un 92% l’atur en relació amb l’any passat, la
comunitat que més ho ha fet.

Davant tot això, creu vostè que les seves polítiques estan
produint una reactivació econòmica?

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. No sé si
contestar-li d’una forma tan òbvia, però és molt evident.
Nosaltres ja vàrem anunciar que la situació econòmica de les
Illes Balears seria de les pitjors, perquè vivim d’una forma
extraordinàriament lligada al sector dels serveis, al sector del
turisme. Sr. Company, se n’ha adonat que encara no hi ha
turistes a les Illes Balears?

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sí que me n’he adonat,
culpa seva sobretot, perquè no ha fet gens de feina perquè això
fos així, de fet al començament anava totalment a l’inrevés,
Sra. Armengol, i li vaig dir jo al seu despatx. Però clar, si
vostè espera que li solucionin els problemes els altres, està
esperant Pedro Sánchez, anirà malament, perquè tots sabem
com se les gasta amb Balears Pedro Sánchez, li ha dit tothom,
haurà de fer de Bildu, Sra. Armengol, perquè li  faci un poc
més de cas, o d’Esquerra Republicana.

I després intentar desviar l’atenció amb aquells decret llei
propagandístics, quan analitzes la lletra petita no responen als
titulars que vostès treuen i fan dubtar moltíssim i duen que
tots aquells càlculs que vostès fan són mentida, aquells titulars
que li agrada fer a vostè com aquell, se’n recorda d’aquell del
REB que va fer també?, idò igual. 

Per tant, Sra. Armengol, ara no toca perdre el temps amb
mesures ideològiques, toca perdre el temps a ajudar a la gent,
com diu vostè, però fer-ho, no dir-ho, ha d'ajudar aquesta gent
que fa dos mesos que no cobra ni sou ni ERTO; o aquells
comerços que no poden obrir, ha d’ajudar aquelles famílies
que no poden fer conciliació familiar i estan pendents
d’aquestes ajudes seves. Ha d’ajudar en tot això, aquestes
haurien de ser les seves prioritats i no ho són, Sra. Armengol,
i és una llàstima.

Miri, en aquesta cambra jo  li ofert moltes vegades la
col·laboració del Partit Popular i vostè ha anat des de la
indiferència fins al menyspreu. Fa pocs dies encara va
menysprear les mesures econòmiques que vàrem posar
damunt la taula per reactivar l’economia. El que passa és que
després s’ha retratada perquè n'ha volgut copiar o mal copiar
algunes.

Miri, Sra. Armengol, per molt nerviosa que estigui, per
molt superada que estigui per la situació, vostè no pot
menysprear així l’oposició. Sra. Armengol, per què li  surt
aquesta vena de prepotència i de supèrbia amb l’oposició com
li va sortir fa poc dies menyspreant l’oposició i posant-se
vostè per sobre de tothom? Això no ho ha de fer, no queda bé. 

A vostè li pareix normal que en dos mesos i mig vostè
m’hagi telefonat una vegada per asseure’m amb vostè? Amb
vostè una sola vegada en dos mesos i mig? Escolti, Sra.
Armengol, això no és així com s’hauria de fer. 

Ara el que li dic és que nosaltres no som l’enemic ni els
partits de l’oposició , e l que li deman és que ens tengui en
compte. 

Miri, ara l’única ideologia que hauria d’haver és la que
ajudi que la gent comenci a sortir d’aquesta situació molt greu.
Nosaltres hi volem fer feina sempre que vostè ho vulgui, i no
ho ha volgut fins ara, Sra. Armengol. Deixi aquesta supèrbia i
deixi’s ajudar.

Moltes gràcies, Sra. Armengol.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Company. Li tornaré
explicar, nosaltres vàrem decidir com a govern, i acompanyats
de la societat civil, tancar immediatament els ports i
aeroports, intentar controlar molt bé la situació sanitària a la
nostra comunitat autònoma sabent que havíem de poder
aconseguir salvar almanco una part de la temporada alta a les
nostres illes sens dubte per la situació econòmica que se’n
derivava si no era així. Alhora hem anat treballant, i no sé què
és que no li pareix bé. 

 



2094 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 31 / 2 de juny de 2020 

No li sembla bé que haguem invertit més que mai en sanitat
pública a la nostra comunitat autònoma? No li pareix bé que
haguem fet 125 milions d’euros ja a l’ISBA per donar
liquiditat a les petites i mitjanes empreses? No li pareix bé el
Pla d’autònoms que es donaran de 2.000 a 3.000 euros per a
autònom de temporada o per a autònom de llarga durada? No
li pareix bé que aquí tenguem una renda bàsica que ens
enorgulleix que la tenim des de 2016 i que en aquest mes de
maig haguem atès a 15.000 famílies de la nostra comunitat
autònoma? No li pareix bé, Sr. Company, que haguem anat a la
línia de protegir els treballadors i les treballadores a través
dels ERTO i haguem lluitat amb Espanya per aconseguir els
ERTO i aconseguir les bonificacions de les cotitzacions de la
seguretat social de les nostres empreses? No li pareix que
estiguem donant ajudes al petit comerç? No li pareix bé el pla
de xoc que s’ha fet a agricultura pactat amb el sector agrari de
la nostra comunitat autònoma?

Què no li pareix bé, Sr. Company? No li pareix bé l’ajuda
que s’ha fet a les escoles comprant chromebooks, comprant
les targetes menjadors que hem tengut als nostres nins les més
altes de tot Espanya? No li pareix bé això? No li pareix bé com
hem assumit la responsabilitat també des de totes les
institucions i hem treballat conjuntament no només el Govern,
els quatre consells insulars, un governat per vostès, i que s’han
portat i que han treballat intensament igual que la FELIB, igual
que tots els ajuntaments governats per qui estigui governat o
igual que altres grups parlamentaris que aquí han fet propostes,
sí, serioses, sobre qüestions necessàries per a les nostres
illes? O no li pareix bé, Sr. Company, que treballem
intensament amb el Govern d’Espanya per poder tenir un pla
pilot de turisme i ser els primers que puguem començar a
obrir, que ho facem de forma segura, que ho facem de forma
pactada amb l’empresariat turístic de les nostres illes? No li
pareix bé que haguem pogut avançar les línies de poder obrir
a la nostra comunitat autònoma abans de l’1 de juliol, que
havia previst el Govern d’Espanya? No li pareix bé tot això?

Jo, sincerament, Sr. Company crec que en aquest moment
es necessita, com li deia abans al Sr. Campos, alçada de mires
i necessitam un Partit Popular que tengui una mica més de
visió del que necessiten les Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Abans de passar al segon
punt, fem un petit recés per fer els canvis a la sala.

Moltes gràcies.

Senyors diputats, senyores diputades...

(Remor de veus)

Senyors diputats, senyores diputades, 

II. Debat i votació sobre la validació o la derogació
del Decret Llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents
i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica
i la simplificació administrativa en l’àmbit de les
administracions públ iques de les Illes Balears per
pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-
19 (escrit RGE núm. 8711/20 del Govern de les Illes
Balears, complementat amb l'escrit RGE núm. 8963/20).

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, senyores diputades, passam al segon punt
de l’ordre del dia que correspon al debat i la votació sobre la
validació o la derogació del Decret Llei 8 /2020, de 13 de
maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de
l’activitat econòmica i la simplificació administrativa a l’àmbit
de les administracions públiques de les Illes Balears per
pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19,
escrit RGE núm. 8711/20 del Govern de les Illes Balears.

Començam el debat amb la intervenció per part d’un
membre del Govern per fer l’exposició de les raons per les
quals el decret llei ha estat promulgat. Té la paraula el Sr.
Vicepresident.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia de nou a tothom,
senyores diputades i senyors diputats.

Veo que VOX ha cambiado el ponente, lo digo porque si
hubiese seguido el Sr. Campos le hubiese recomendado que se
fuese a dar una vuelta tranquilamente porque después de la
pregunta que ha hecho en la sesión de control del Govern es
evidente que todo lo que yo voy a decir aquí no les interesa
una higa, pero bueno, en vista de que ha cambiado y está el Sr.
Rodríguez, esperaré expectante a ver qué tiene que decir el Sr.
Rodríguez acerca de este decreto.

De entre los muchos asuntos de especial envergadura que
nos ha planteado la crisis sanitaria derivada de la COVID-19
una de los más importantes sin duda es la de la necesidad que
tenemos de arrojar una mirada nueva hacia el futuro, a cómo
relanzar nuestra economía, nuestra forma de vivir, el cómo
tenemos que ganarnos la vida día a día, cómo debemos
producir oportunidades para todos especialmente para las
generaciones más jóvenes, y todo esto es uno de los trabajos
más oportunos y perentorios y uno de los más apasionantes
que vamos a tener que realizar a partir de ahora. 

Es más, la acción parlamentaria, que ustedes con celo
absoluto desarrollan, y la acción de gobierno, que la
ciudadanía ha tenido a bien poner en nuestras manos, deben
estar necesariamente orientadas a la ordenación de los
esfuerzos colectivos en aras del equilibrio y la viabilidad
pacífica y próspera de la comunitat autònoma de les Illes
Balears. 
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En democracia, y creo que nadie en esta cámara pondrá en
duda o querrá darle la espalda a la democracia, en democracia,
insisto, esta acción cobra especial sentido para esa gran
mayoría de personas que carecería de un horizonte de
oportunidades si el Estado se ausentara en los momentos más
arduos e inciertos por los que transita nuestro pueblo.

Cuando me refiero a nuestro pueblo me refiero a todo
nuestro pueblo, me refiero a quienes diseñan moda, me
refiero a nuestros pescadores, agricultores o ganaderos, me
refiero a los ancianos más vulnerables que han tenido que
hacer importantes esfuerzos para regatear al coronavirus, para
poder seguir jugando con sus nietos, me refiero también al
joven o a la joven licenciada en ingeniería que no tiene más
remedio que lanzarse a buscar su futuro sin demora, al
investigador científico que todavía está pendiente de asomarse
al resultado inédito de sus experimentos, a la jurista que
gestiona la validez de sus patentes, al pequeño comerciante
primerizo que acaba de inaugurar su negocio abierto al público
y a la mediana empresa de servicios de reserva de vuelo que
prepara su plan de internacionalización, a nuestras esforzadas
e inasequibles camareras de piso, a nuestras kellys, a los
monitores de submarinismo, que es otra..., bueno, pues otra...
ejercicio profesional propio de Baleares, a nuestros
industriales, a nuestros operarios y operarias, a quines
regentan un hotel que puede quedarse vacío y a quienes aspiran
a disponer de una plaza en una residencia de estudiantes, a
quienes nos toman las medidas para hacernos un arreglo de
ropa, la COVID-19 ha tenido sin duda influencia en nuestro
físico, como también aquellos que nos tienen tomada la
medida pues para escucharnos y darnos ánimo detrás de la
barra de un bar. 

Todos estos a los que me he referido y muchísimos más
tienen la mirada centrada en este govern esperando, y en este
parlamento, esperando que actuemos con responsabilidad y
celeridad, qué es lo que queremos hacer; todos ellos
esperando, además, que seamos cabales, que es lo que
queremos ser. Y todos esperando a que optemos por jugar en
equipo, y esa es la intención que tiene este govern, actuar en
equipo.

Resulta clave que en el día de hoy y en esta sede
debatamos sobre las medidas que poner en marcha para dar
forma a ese futuro para nuestras islas que llevamos un tiempo
avistando a lo lejos y que, de pronto y de manera traumática,
y ojalá nos la hubiésemos podido evitar, viene hacia nosotros
ese futuro a toda prisa; nuestro futuro y el ritmo acelerado con
el que vamos a tener que tomar decisiones, como en una buena
partitura hay que saber gestionarlo con cintura, combinando
con equilibrio las acciones fuertes y las acciones de fondo,
aquellas que quedan en segundo plano.

Convendrá conmigo en que la perspectiva de las
prioridades y recetas políticas que cualquier individuo pudiera
tener hace unas semanas para nuestra tierra es muy posible que
hayan experimentado cambios dramáticos desde entonces, y
no tiene por qué ser un mal síntoma, todo lo contrario, es
señal de que mantenemos vivo y alerta el reflejo de aplicar
soluciones distintas a situaciones y condiciones distintas. La

situación hoy es brutalmente nueva con respecto a la de hace
tres meses, la conocen ustedes de sobra y no será necesario
que me extienda en describirla.

De un tiempo a esta parte se viene fraguando un cambio de
tendencia entre los expertos en políticas públicas, los
economistas, los sociólogos, los juristas o los científicos en
sentido extenso, este cambio de tendencia está derivando en
un cierto consenso desde que la crisis sanitaria de la COVID-
19 ha puesto al desnudo, de manera simple y arrolladora, la
flaqueza de nuestras sociedades; aunque no todo son flaquezas,
naturalmente, nuestra sociedad balear, en concreto, puede
presumir de virtudes y fortalezas muy numerosas, entre las
cuales se encuentran la de no tirar la toalla ante cualquier
contratiempo y la de no quedarse enjaulada en los dogmas que
pudiésemos estar tentados de abrazar en un momento
histórico como este.

Es más, en este momento histórico los gobiernos vamos
a tener más responsabilidad y presencia en la economía, pero
no para ocupar el espacio de los demás, sino para que se haga
espacio para más gente, para más trabajadores, para más
empresas, lay que ya existen y las que puedan fundarse, para
más autónomos, para que todos en el futuro puedan tener un
abanico de oportunidades más abierto, más variado, más hábil,
más apto a resistir los embates de la globalización.

Esto no es que lo diga yo, esto lo lleva reflexionando
mucho tiempo la OCDE desde hace muchos años. También lo
describe el Fondo Monetario Internacional en su informe de
perspectivas del mes de abril. Es más, lo está avalando el
Consejo Europeo en sus múltiples conclusiones tras sus
recientes reuniones a este efecto, dice que existe la necesidad
de un plan integral de recuperación y de una inversión sin
precedentes que nos ayude a relanzar y a transformar nuestras
economías, con el objetivo último de construir una Europa
más resiliente, más sostenible y más justa; y añade: “Debemos
garantizar la autonomía estratégica de la Unión mediante una
política industrial dinámica, e l apoyo a las PYME y a las
empresas emergentes, para señalar como principales ámbitos
de actuación la transición ecológica y las tecnologías
limpias”.

En este sentido, sabemos que la salud de la economía
balear tiene mucho que ganar, por ejemplo con la
modernización industrial verde. A nadie se le escapa que la
transición energética, tal y como plantea la Unión Europea, es
un importante trampolín económico que nos permitirá ahorrar
miles de millones y ganar en competitividad industrial.

Diputades i diputats, puesto que los gobiernos vamos a
tener que aportar más ideas, lo acertado es que las empleemos
en inversiones productivas y en orquestar las nuevas
condiciones básicas que permitan a industrias y a familias
prosperar de nuevo. Esto es exactamente lo que persigue el
Govern de las Illes Balears con el decreto ley que hoy
venimos a proponer para que sea convalidado en esta cámara.

Durante el período de confinamiento y el estado de alarma
todo el Govern ha multiplicado su coordinación y cooperación
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con los sectores productivos más afectados de manera directa
por la crisis  del coronavirus. Somos testigos de la notable
responsabilidad y sensibilidad con la que están afrontando
estas situaciones, inéditas y muy delicadas; todos nos hemos
hecho eco de la legítima preocupación de nuestros
trabajadores y trabajadoras, de nuestros empresarios y
empresarias, de cara a una salida de la crisis que se presenta
llena de desafíos. Precisamente porque la ciudadanía nos ha
elegido como gobernantes y como legisladores nos pide que
actuemos con más firmeza en los momentos más complicados
y estoy absolutamente seguro que ni el Govern ni esta cámara
se están quedando de brazos cruzados, y que, como se ha dicho
repetidamente en la sesión de control anterior, no estamos
dispuestos a dejar caer absolutamente a nadie.

Es precisamente por ello, por las políticas dirigidas al
sostenimiento y desarrollo de nuestros sectores productivos
y a su nuevo despegue, tras el período de confinamiento y de
estado de alarma, que va a ser lo que va a determinar que todas
las políticas que va implementar este govern estén presididas
por una visión de planificación estratégicas.

¿En qué consiste esta visión estratégica? En sentar los
cimientos que aseguren desde ya, desde el corto y el medio
plazo, una transformación de la estructura productiva balear
como no veíamos otra desde hace setenta años. ¿De qué
estamos hablando? De facilitar un proceso largo de
reindustrialización de nuestras islas, de iniciar este proceso
sirviéndonos de palancas como la transición energética, las
nuevas tecnologías ligadas a la lucha contra el cambio
climático y las políticas de favorecimiento de la innovación
productiva; de lograr, gracias a esto , una diversificación
productiva que nos haga más resilientes a los retos que
presenta el futuro.

Y lo queremos, como no podía ser de otro  modo,
transversalizando estas acciones y estos objetivos a través de
todas las políticas implementadas por este gobierno.

¿Cuál será el resultado de nuestros esfuerzos? Una
sociedad con más oportunidades de negocio para los
emprendedores y emprendedoras, para PYME y para empresas
con capacidad de internacionalización; una sociedad que
oferte empleos de mayor valor añadido, que sean más estables
y que provean de salarios por encima de la media. Una
sociedad segura en la que la calidad de vida se vea reforzada y
no se mida en términos de estacionalidad, contratos
discontinuos y alquileres absolutamente inasumibles.

Una cosa nos parece muy clara, no podremos relanzar alto
la economía sin diversificarla, si impulsar la transición
energética y sin reducir las desigualdades. No en vano la
Unión Europea también lo tiene claro y prepara una
multiplicación exponencial del gasto para los estados
miembros en políticas de eficiencia energética, de
descarbonización, de innovación y de nuevas industrias verdes.
Nuestra primera opción, por tanto , es preparar el terreno
normativa para atrapar en primera clase todos los trenes
europeos que van a pasar por aquí, una vez entre en vigor el
nuevo presupuesto plurianual de la Unión, a partir del año

2021. Se trata de ponernos las pilas en lo normativo para
recargar las baterías sin desperdiciar ni una sola oportunidad.

El decreto ley del que hoy hablamos se inserta en esta
estrategia como una pieza, y no menor, de las muchas piezas
que van a ir componiendo dicha estrategia. Este decreto ley,
de reactivación económica y simplificación administrativa,
llega respaldado por mucha gente más allá del propio Govern:
administraciones públicas, sí, sin duda, pero también sectores
productivos muy diversos, patronal y sindicatos, un acuerdo de
la Mesa de Diálogo Social que no debemos menospreciar y
que es absolutamente clave. El impulso, pues, nace de muchos
y es menester destacarlo más aún, si cabe, en un trance tan
difícil como esta pandemia y esos efectos múltiples que
exigen hoy lo mejor de nuestra comunidad.

El Govern se ha reunido sin demora con todos los actores
implicados en cada sector para no perder un solo día en idear
la recomposición y la reconstrucción de los sectores
productivos, incluido, como no podía ser de otra manera, el
sector turístico, e imaginar y concebir, mediante el diálogo y
el acuerdo, soluciones innovadoras para el futuro de la
ciudadanía, la garantía de derechos laborales y el horizonte de
posibilidades de negocio de nuestros empresarios y
empresarias.

Nadie lo niega, vienen tiempos de sentarse, tiempos de
trabajar al unísono, tiempos de cooperar y aceptar acuerdos
entre todos los actores de la economía y las administraciones
públicas. Tengan la certeza de que la fuerza tranquila de un
gobierno con voluntad estratégica velará por que se cuente
siempre con el máximo número de actores implicados.

El hilo conductor que nos lleva desde el primer artículo
hasta el último en este decreto ley es la pronta reactivación de
la economía de nuestras islas. Las principales herramientas
para ello son una simplificación administrativa limitada en el
tiempo, siempre vamos a hablar de un decreto limitado en el
tiempo, diciembre de 2021 es el horizonte general, y una
apuesta transversal por la palanca de la transición hacia la
sostenibilidad ambiental y energética. Se trata de un decreto
que abarca amplio, desde la adquisición de material sanitario
a la mencionada simplificación administrativa interna, pasando
por las ayudas a personas dependientes, la agilización de la
implantación de las energías renovables, el impulso a la
movilidad descarbonizada; es un decreto para que nadie se
quede atrás y para que nosotros no nos quedemos atrás como
país.

En materia de energía y sostenibilidad la relevancia es tal
en este decreto ley que sus disposiciones prevén ya una
inversión pública y privada asegurada, este es uno de los
sectores económicos que no se ha parado durante la pandemia.
La importancia de la transición energética queda reflejada
mediante una serie de medidas que podrán redundar en una
inversión financiera inmediata y en la creación de empleo
mayoritariamente cualificado en lugar de empleos temporales.
Como vengo diciendo, y he dicho al principio de esta
intervención, es la palanca para el cambio de modelo
productivo.
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Precisamente en la actualidad, les informo, se hayan en
proceso de adjudicación 40 millones de euros de una línea de
ayudas del IDAE para la implantación de parques fotovoltaicos
en las Islas Baleares, dicha línea de ayudas arrancará una
inversión privada cercana a otros 190 millones de euros, más
una previsión para el año que viene de sumar otros 20
millones del IDAE como resorte para otros 100 millones de
euros más de inversión privada.

Por líneas como esta y por la gran oportunidad de
inversión que llegará en 2021 con los nuevos fondos
europeos, el decreto ley contiene medidas encaminadas a la
implantación diligente de las energías renovables y a la
eficiencia energética; es decir, al ahorro para empresas y para
particulares. Al cobijo de este deber de diligencia, se modifica
la Ley autonómica 14/2019, de proyectos industriales
estratégicos de las Islas Baleares, para que se puedan declarar
como estratégicos los proyectos de energías renovables
cualquiera que sea el íter de tramitación en el que hallen.

¿Se eliminan trámites? No, no se eliminan trámites, se
aceleran los trámites. Consultamos a ayuntamientos y a
consejos, como no podía ser de otra manera, y se les solicita
informe previo que han de entregar en el pazo de un mes.
¿Tratamos a todos los proyectos por igual? No, no, no
tratamos a todos los proyectos por igual, ya que, en casos de
proyectos de más de 20 hectáreas, los informes de los
consejos serán vinculantes.

En paralelo, también se modifica la Ley autonómica
12/2016, de evaluación ambiental de las Islas Baleares, en aras
de definir las dimensiones de los parques fotovoltaicos que
habrán de someterse bien a una tramitación ambiental
ordinaria, bien a una tramitación ambiental simplificada o bien
a una exención, en función, así mismo, de la calidad del suelo,
definida en el Plan director sectorial de Energía. La regla será
sencilla, los parques en terrenos altamente aptos de más de 20
hectáreas seguirán con la tramitación ordinaria; los parques en
terrenos altamente aptos, de entre 4 y 20 hectáreas,
tramitación simplificada; los parques en terrenos altamente
aptos de menos de 4 hectáreas, es decir, los más pequeños de
todos, quedarán exentos.

Por cierto, aprovecho esta ocasión, y anuncio ya la
intención de la conselleria, de introducir una reforma del Plan
director sectorial de Energía, para añadir requisitos de
tramitación de los parques de energías renovables con unos
niveles mínimos de exigencia de rendimiento energético de
los paneles solares, la implantación e instalación de barreras
vegetales alrededor de los parques, así como la posibilidad de
compensación de terreno o la compensación, por otra parte,
de árboles desarraigados o de realizar nuevas plantaciones.

En tercer lugar, se modifica la Ley autonómica 13/2012,
de medidas urgentes para la activación en materia de industria
y energía, nuevas tecnologías, residuos, agua y demás
actividades y medidas fiscales, así como la Ley autonómica
10/2019, de cambio climático y transición energética, para
establecer que los parques renovables con una superficie

inferior a 100 hectáreas, que se tramiten mediante declaración
de utilidad pública, no computen a efectos de ocupación.

Si quieren ver cuál va a ser la inversión de la Unión
Europea en materia de energías renovables, les recomiendo
que vayan al plan de aplicación de esos 750.000 millones que
se ha aprobado recientemente, está publicado, y verán ustedes
que, junto con el turismo, que es la actividad que mayor ayuda
va a recibir, la siguiente actividad con mayor ayuda, con
notable diferencia respecto de las demás, son precisamente
las energías renovables.

Estas medidas, como digo, además de contribuir a reactivar
sin demora la economía y el empleo balear, nos van a ayudar
a alcanzar los objetivos de nuestra pionera Ley de cambio
climático y transición energética en materia de generación de
renovables, ya que nos permitirá reducir de manera sensible
nuestra dependencia de las centrales térmicas. Acercarnos
cada vez más a lo que podríamos denominar “soberanía
energética” es una de las recetas principales para invertir el
ahorro en reindustrializar y diversificar nuestras islas. Es más,
el 3% de incremento del PIB que suponen estas políticas que
describo podría doblarse hasta un 6% si nuestra sociedad
dedica el rédito del ahorro energético a invertirlo en sectores
de elevada productividad.

¿Pararás un minut? Respectarà vostè, respectarà vostè el
meu torn d’intervenció?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Per favor, per favor! Per favor!

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, Sr. Yllanes, per favor.

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

La transformación productiva y la reactivación económica
sostenibles son impensables sin un impulso definitivo al
transporte sostenible, es decir, al transporte público y cada vez
más descarbonizado.

El fomento de las energías renovables ha de acompañarse
con políticas integrales que impulsen nuestra movilidad
colectiva y sostenible si queremos rebajar de manera firme las
emisiones contaminantes. En este sentido, este decreto
incluye la avanzadilla de un modelo de transporte sostenible,
como eje imprescindible de reactivación económica.

Mediante este decreto se  declara como infraestructuras
estratégicas de transporte público las infraestructuras
energéticas para dar servicio a la red extensa del universo del
transporte: gasolineras y puntos de recarga eléctrica, por
ejemplo; así como las instalaciones fijas, tales como cocheras
de metro, tranvía o autobuses, paradas y marquesinas de
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transporte público, instalaciones de mantenimiento, andenes,
etc.

Hablamos aquí de infraestructuras necesarias para dar un
decidido golpe de pedal al despliegue y mejora del transporte
público de viajeros en nuestra comunidad.

Mediante este decreto, a la vez, se clarifica el
procedimiento para la tramitación de proyectos ferroviarios
y tranviarios, alineándolos con la normativa existente a nivel
estatal y garantizando la participación de las administraciones
afectadas, toda vez que se simplifican los trámites. Así pues,
se adopta la figura del estudio informativo como pieza
documental de referencia en la realización de los proyectos
constructivos de nuevas líneas de tren o de tranvía y se elimina
el trámite de evaluación de la comisión de viabilidad
financiera, aún no creada, incorporando en realidad este
análisis imprescindible al propio contenido del estudio
informativo.

Por fin, revisamos y simplificamos el régimen de
autorizaciones en suelo de dominio ferroviario, logrando
agilizar aquellas actuaciones de obra o planificación
urbanística que sean necesarias desarrollar en este ámbito.

Mediante este decreto, además, modificamos la Ley de
carreteras, logrando también simplificar procedimientos
administrativos, mejorando la capacidad de la administración
pública de hacer cumplir las infracciones en materia de obras
o instalaciones no autorizadas en suelo de dominio y reserva
ferroviario, y para coronarlo incluimos una disposición que
introduce criterios paisajísticos inéditos hasta la fecha a la
hora de plantear proyectos y obras viarias.

Mediante este decreto, por cierto, introducimos reformas
demandadas desde hace años por los actores implicados en el
sector económico del transporte.

Hablamos de cambios en el capítulo de inspección y
sanción en materia de transportes, de cara a mejorar la lucha
contra el intrusismo, lo cual reforzará la seguridad jurídica y
la competencia, sin distorsiones ni abusos de ley entre las
empresas del sector del transporte.

Por último, ya que presumimos de querer impulsar la
innovación y las nuevas tecnologías, no hemos dejado pasar la
ocasión para reforzar las inspecciones por sorpresa, en
especial a través de medios digitales. No olvidamos que hay
que combatir la piratería, por ejemplo, en la isla de Ibiza y en
el sector del taxi, cuando se usan indebidamente vehículos de
alquiler. Si como hemos dicho, queremos transitar hacía una
economía sostenible, no podemos darle la espalda a un bien
enormemente escaso en Baleares, el agua. Mediante este
decreto vamos a agilizar la tramitación de los planeamientos
ambientales para ponernos al nivel de los objetivos de la
Unión Europea. Lo hacemos a través de la modificación de la
Ley autonómica 5/2005, de conservación de espacios de
relevancia medioambiental, por un lado en el caso de los
recursos hídricos se aclara que para las inversiones a través
del canon de saneamiento, será preceptivo un sólo informe

emitido por el funcionario competente de la Conselleria de
Hacienda, agilizándose su tramitación. Y por otro lado se
impulsa la inspección técnica de edificios, enfatizando en el
ciclo del agua, en aras a contribuir a espabilar la urgente
adaptación de las instalaciones existentes y la protección del
medio terrestre y marino, evitando la desembocadura de aguas
fecales en entornos naturales.

Señoras y señores diputados y diputadas, puesto que
hablamos de controlar al 100% el vertido de aguas fecales,
aprovecho para abordar el tratamiento de los residuos que
producimos en una sociedad orientada a la economía
sostenible. Hemos tenido la oportunidad de escuchar estos
días a algún que otro comentarista llevarse las manos a la
cabeza porque vamos a retrasar la aplicación de la regulación
de los plásticos de un solo uso. Desde esta tribuna quiero
adelantarme a tranquilizar a todos los que estamos deseosos
de acabar precisamente con esa práctica, la prohibición va a
entrar en vigor, como no puede ser de otra manera. La fecha
de entrada en vigor se retrasa efectivamente, pero el motivo
que la retrasa es un motivo sencillo y cabal. A las empresas
que usan estos elementos de un sólo uso, se les dio un plazo
para poder librarse de su stock y no convertirlo en pérdidas.
Pero estas mismas empresas en su mayoría ligadas a la
hostelería, a la alimentación o el ocio, han tenido prohibida o
muy limitada su actividad durante el estado de alarma,
imposibilitándoles despachar dicho stock.

Además como parece evidente a cualquiera que esté en
contacto con la realidad del estado de alarma, la situación
generada ha provocado asimismo retrasos en los procesos de
homologación y de modificación en la maquinaria necesaria
para producir en condiciones nuevas la materia prima y los
tipos de envasado del futuro inminente. Todas estas empresas
están preparandose con absoluta responsabilidad para pasar a
la siguiente pantalla de la sostenibilidad y en ningún momento
se plantean, como tampoco se lo plantea el Govern, no iniciar
la etapa de los productos reutilizables el 2021. Concretamente
y de acuerdo con el sector y las entidades que han venido
reclamando y apoyando esta norma pionera a nivel europeo, la
prohibición de comercializar productos de plástico de un sólo
uso como vajillas, bastoncillos higiénicos o productos que
generen microplásticos, o nanoplásticos, e incluso las
versiones no recargables de cartuchos de tinta o de tóner de
impresora, entre otros muchísimos, se desplaza al 1 de julio
de 2021, coincidiendo por cierto con la entrada en vigor con
la análoga directiva europea de plásticos.

Otro de los ámbitos que debe transitar hacía la
sostenibilidad en sentido amplio, es el turismo. El debate
entorno al turismo lleva abierto desde hace años y es este
Gobierno el que está empezando a dar respuestas. El futuro no
nos va a deparar más de lo mismo y no porque no le estemos
agradecidos a un sector de bandera como el turístico, sino
porque este sector da para hacerlo aún mejor. Precisamente
porque ha llegado a un estado de madurez que lo hacen apto
para pasar a un nivel de desarrollo y de productividad superior.
En el proceso que llevamos a cabo de santuarización sanitaria,
ambiental y económica de nuestras islas, en una década
habremos alcanzado el 35% de energías limpias y habremos
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reducido un 40% las emisiones de CO2. La mejora del
bienestar y la calidad de vida de nuestra gente se va a notar, las
ciudades serán menos ruidosas, habrá menos afecciones
respiratorias o tumorales, tendremos menos sequías y
tendremos mejor calidad del agua. Tendremos también un
turismo ligado a la excelencia y me aventura a afirmar que
podremos elegir mejor también el tipo de turista que
traigamos, personas exigentes con la preservación del
entorno, dispuestas a pagar lo mucho que vale y a no generar
tantas externalidades ambientales, sociales y urbanísticas. Si
nuestras islas son una joya y se nos llena la boca cuando lo
pronunciamos, mimémoslas como tales y démosles el valor
exclusivo que se merecen.

De ahí que este  decreto ley no deje para mañana lo que
podemos hacer desde hoy mismo y eso pasa por condicionar
la modernización de la oferta a la incorporación de la
eficiencia energética y la descarbonización. Con este decreto
ley fomentamos la mejora en el escalafón de nuestra oferta y
el cambio de modelo turístico, aprobamos medidas que van a
permitir impulsar la inversión privada en el sector, tanto
mediante actuaciones ligadas a la sostenibilidad, como
mediante el realce de la ya de por si notable calidad de la
oferta y la adaptación a las exigencias sanitarias que nos
demanda a todos la lucha contra la pandemia. 

Además y esto creo que hay que subrayarlo con rotulador
para que nadie tenga pesadillas en balde, fomentamos el
cambio de uso de las instalaciones turísticas que hayan llegado
a un nivel de obsolescencia, tras lo cual lo  inteligente es
transformarlas para darles una nueva utilidad para el resto de
la ciudadanía de las Islas Baleares. Para empezar y siempre
bajo la premisa de que no se aumente ni una sola plaza
turística, siempre bajo la premisa también de que no se
aumente ni un sólo centímetro la altura edificada, planteamos
un procedimiento agilizado para las actuaciones de adaptación
de hoteles a las necesidades impuestas por la pandemia. Pero
dicho esto, con condicionantes inéditos hasta la fecha en la
legislación de nuestras islas, obligando a que instalen un 50%
mínimo de plazas con fuentes de recarga eléctrica para
vehículos que utilicen estas fuentes para desplazarse, que
deben ser además con suministros de energías renovables.
Aceptando reducir la estacionalidad del sector mediante
mejoras en su oferta y aumentando la eficiencia en el uso de
energías y del agua.

Siempre que se cumplan estas condiciones, que insisto no
se habían legislado nunca en estas islas y me atrevería a decir
que tampoco en el resto del Estado, la administración
procederá a comprobar las obras y emitirá un informe al
respecto  en un plazo diligente de 3 meses y todo ello para
rematar sujeto al abono previo a la administración municipal
competente del 5% del presupuesto de ejecución, lo cual no
es ninguna sorpresa, estaba ya en la disposición adicional que
este Parlamento aprobó en el año 2017. 

Hasta ahora existía la posibilidad de aumentar la superficie
del establecimiento un 10%, vuelvo a insistir que siempre que
no se ganase altura, ni se aumentaran las plazas. Con este
decreto ley ese margen sube al 15% de manera temporal.

Tampoco dejaré de insistir en ello, sólo hasta el 31 de
diciembre de 2021 y teniendo en cuenta que la ley prevé
específicamente que aquellas administraciones públicas con
competencias en turismo, tendrán siempre la última palabra al
respecto  a esta norma que incluimos en el real decreto,
pudiendo nunca superar ese margen, pero sí reducirlo.

Ya que ha aludido usted a mi profesión que sigue siendo,
o que estoy en servicios especiales y ahora me dedico a algo
apasionante como es la política y a la vista de la pregunta que
ha realizado el Sr. Castells en la sesión de control, en donde
ha mostrado su preocupación por este aumento del 15%,
olvidando que efectivamente, (...) criterios de eficiencia
energética, lo  digo por las políticas verdes, se introducen
elementos de eficiencia energética, se obliga a electrificar
una parte de las instalaciones, me he acordado del artículo 3
del Código Civil. El artículo 3 del Código Civil es una
herramienta enormemente eficaz para todos los juristas, el
artículo 3 concretamente se refiere a la aplicación de la norma
jurídica y ofrece criterios de interpretación a quienes las
aplican habitualmente, que son los órganos de la
administración de justicia. Vayamos a esa disposición del
artículo 3 del Código Civil y pensemos en qué situación
estamos.

En el año 2017 este Parlamento aprobó la disposición
adicional tercera, que modificaba la Ley de turismo, la llamada
ley Delgado, del año 2012, impidiendo que se realizasen todas
las tropelías que dicha ley Delgado preveía en el caso de que
un arquitecto afamado pudiese realizar una obra de
modificación de un establecimiento turístico, podían llegar
hasta el 40% en esa ley Delgado. Eso de los arquitectos
afamados le supuso a quien fue presidenta del Consell Insular
de Mallorca, presidenta del Parlamento y estuvo en el Govern
de las Illes Balears, una condena a 11 años de prisión por el
caso Can Domenge. Los arquitectos afamados, el caso de la
ópera, los arquitectos afamados. 

Lo digo porque cuando se aprobó esa disposición adicional
tercera, con tres años de vigencia, acababa ahora en julio del
año 2020, en esta comunidad autónoma venían 16 millones de
turistas, 2017, 2018 y 2019. En esta comunidad autónoma
crecía el PIB todos los años y en esta comunidad autónoma
bajaban los índices de paro todos los años. Aún así, no había
ningún problema para que los hoteleros en los años 2017,
2018 y 2019 pudieran ampliar sus establecimientos en un
10%. Usted votó, ustedes votaron esa norma, Sr. Castells, que
ha hecho la pregunta y la presidenta se lo ha dicho.

Tampoco había normas específicas que obligasen a
mantener la distancia. Ayer abrió un hotel emblemático en
Palma, el hotel Nixe Palace, salieron las imágenes en
Televisión Española, en el mostrador de recepción hay un
cartel así de grande que obliga a mantener 2 metros de
distancia entre las personas dentro del establecimiento
hotelero. Eso no ocurría ni en 2017 ni en 2018 ni en 2019.
Pero no hubo el más mínimo problema, se aprobó una
disposición adicional que sin duda venía a activar y a mejorar
la economía de las Islas Baleares.
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El 15%, ese 15%, acompañado de medidas de eficiencia
energética obligado por la necesidad de observar unas normas
sanitarias, que no se tenían que observar en 2017 en 2018 y en
2019, es susceptible de ser modificado por las
administraciones que tienen competencia en materia de
turismo. Es cuestión de ver una norma ajustada a la realidad
social del tiempo en que debe ser aplicada.

Este  decreto ley, que es un instrumento legislativo de
urgencia, tiene que ser aplicado cuando no sabemos cuál va ser
el índice de turismo que vamos a tener este año en esta
comunidad ni sabemos qué nos depara el futuro año 2021;
cuando los índices de paro han subido exageradamente, hoy
tenemos los datos de esos índices de paro, y en tercer lugar
cuando la economía va a sufrir un importante golpe debido a
la crisis de la COVID-19.

Este decreto ley tiene que ser interpretado, porque así lo
dice el artículo 3 del Código Civil en la aplicación de las
norma jurídica, conforme a la realidad social que este decreto
ley viene a regir y del que, por cierto, creo que he anticipado
medidas que se corresponden absolutamente con esas
políticas verdes que queremos impulsar desde el Gobierno de
las Islas Baleares.

Es más, para no desaprovechar ni la más mínima ocasión
de pedalear hacia un nuevo modelo de turismo, este decreto
ley contempla también medidas como la prohibición de
autodispensadores de bebidas alcohólicas en los hoteles. Es
una demostración evidente de que apostamos por otro tipo de
turismo. 

Es muy sencillo, este govern aprobó por iniciativa de la
Conselleria de Turismo un decreto de excesos, no había
habido un decreto parecido en la historia de Baleares. Creo
que es indiscutible, creo que es indiscutibles que este govern
apuesta por cambiar el modelo de turismo, no por abandonar
el turismo como principal fuente económica de esta
comunidad autónoma. Este govern tiene los pies en la tierra y
lo ha venido demostrando durante toda la gestión de la
pandemia, pero sí que apostamos por un nuevo modelo de
turismo que tenga precisamente o que ponga en valor
precisamente todos esas cuestiones que he estado
refiriéndome anteriormente, para conservar el territorio, para
conservar el paisaje, que sea un turismo que venga
precisamente a valorar la belleza de estas cuatro islas, de
Menorca, de Mallorca, de Ibiza y de Formentera.

Lo digo porque, y ya lo hemos expuesto y hemos tenido
oportunidad de ponerlo aquí en el Parlamento, cuanto más se
acerca el turismo al sobresaliente más se incrementan los
ingresos del sector y mejoran los salarios de sus trabajadores
y antes disminuyen las externalidades sociales, económicas y
ambientales que después tenemos que pagar entre todos. 

Concretamente estamos en condiciones de decir que la
mejora de la calidad turística puede multiplicar por cinco los
ingresos del turismo en esta comunidad autónoma sin
necesidad de incrementar el número de visitantes. 

Con este decreto, de paso, aprovechamos para satisfacer
una demanda ciudadana de años, para garantizar la convivencia
y fomentar el acceso a la vivienda se suspende la posibilidad
de iniciar nuevas actividades turísticas en viviendas
unifamiliares en la ciudad de Palma hasta el 31 de diciembre
de 2021. Volvemos a lo mismo, el decreto tiene un periodo de
vigencia, el 15% tiene un año y medio de vigor, una parte del
cual se solapa con la disposición adicional tercera. No tiene
tres años de vigor. Además, todos sabemos que quien se
apuntó a la ley Delgado no pudo apuntarse a la disposición
adicional y quien no se apuntó a la disposición adicional podrá
apuntarse en los límites que establezcan las administraciones
competentes a este decreto ley que trae hoy el Govern para su
validación.

Por último, y no es menos relevante, este decreto dará la
posibilidad de que los establecimientos hoteleros en zonas
maduras puedan cambiar de uso para convertirse en otra cosa
diferente y mucho mejor para la ciudadanía de Baleares, a
condición de que se conviertan en viviendas de protección
oficial, en equipamientos de servicios socio-sanitarios o en
instalaciones destinadas a la investigación y al desarrollo
científico.

Por cierto, esas plazas hoteleras que se transformen se
habrán amortizado y no podrán volver a recuperarse, no se crea
ni una sola plaza hotelera nueva y no van a la bolsa de plazas
hoteleras. 

Como pueden comprobar, y lo he dicho desde el principio
de mi intervención, vamos a transversalizar las acciones
tendentes a la innovación, la diversificación y la
reindustrialización de nuestra tierra. 

En asuntos de vivienda y construcción este decreto ley es
imprescindible en la medida que la vivienda y la construcción
también estará en el corazón de la transformación productiva
en una economía y una sociedad sostenible. 

En primer lugar, se aprueba una disposición adicional que
establece el régimen de declaración responsable para
determinadas obras e instalaciones que ejecutar de aquí a
diciembre de 2021 en suelo urbano. La medida no sólo  es
transitoria sino que además se aplica de manera excepcional,
no se aplican construcciones de nueva planta, no se aplica a las
obras en zonas de servidumbre litoral y no se aplica a las
edificaciones fuera de ordenación. Es más, para poder
acogerse a esta figura las obras de reforma integral tendrán
que cumplir una vez más con condiciones que tienen que ver
con la transformación que tenemos todos en mente, de nuevo
requisito de mejorar la eficiencia energética del local o
edificio que se reforma, de nuevo requisito de incorporar
mecanismos de ahorro de agua. Ambos requisitos son
obligatorios y contribuirán, no les quepa la menor duda, a tirar
hacia arriba de la calidad de edificios e instalaciones en
Baleares y de las industrias auxiliares que se desarrollarán en
nuestras islas.

En segundo lugar, se establece una disposición final de
modificación de la Ley autonómica 1/2007, contra la
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contaminación acústica en las Islas Baleares, limitada al año
2020 y aplicable únicamente si el ayuntamiento interesado así
lo estima oportuno.

Créanme si les digo que soy sensible  a la necesidad de
tener serenidad y descanso en nuestro día a día y soy
consciente del valor profundo del silencio en nuestras vidas,
no sólo por el bien de nuestro sistema nervioso cuando se
dispara el ruido sino porque soy consciente  también de la
enorme necesidad que tiene nuestra sociedad de pararse a
pensar en si misma, en su futuro, en su condición. Nadie
ignora que pensar, descansar y los ruidos no se llevan bien.

Dicho esto, creo que no les descubro nada nuevo si digo a
estas alturas del año que este verano precisamente se va a
caracterizar por ser lamentablemente el verano menos
tumultuoso de nuestras vidas. Para bien o para mal esto va a
ser así incluso si permitimos adaptarse deprisa y sin demora
a los miles de locales comerciales de ocio y de hostelería
para quienes la COVID de la noche a la mañana ha borrado de
un trazo sus esperanzas de acogernos en su interior. Estamos
hablando del sustento de un colectivo de familias que quizás
sea el más numeroso de nuestras islas hoy por hoy y nos
perdonaríamos no ponernos en su lugar y dejarles caer como
si no jugaran un papel de primer orden en el corazón de
nuestras ciudades y de nuestras vidas. 

A grandes males sugerimos que apliquemos también una
cierta cintura, una cierta capacidad de acción que nos permita
estar también con los quieren volver a levantar la persiana de
sus tiendas cada mañana, con los que quieren volver cuantos
antes a abrir sus negocios con total seguridad y con la
esperanza de volver a vivir de ello y nosotros a vivir con ello. 

Nos vamos acercando al final, y pido disculpas de
antemano si la exposición está siendo larga, pero creo que la
ocasión lo exige. No quiero pasar por alto que con este
decreto también facilitamos la inversión y la instalación de un
mayor número de empresas tecnológicas en el Parc Bit,
teniendo en cuenta que esto no es ni más ni menos que el
impulso de una norma que ya aprobamos anteriormente para
convertir precisamente el Parc Bit en eso, en un parque
tecnológico y además con avances importantes para que la
única isla de nuestra comunidad autónoma que estaba sin
instalaciones del Parc Bit, como es Ibiza, pues tenga a partir
de ahora también una parte importante en todo el tema de la
innovación, de las empresas innovadoras en Baleares.

Este decreto también incorpora modificaciones fiscales,
todas sugeridas y pactadas, como no podía ser de otra manera,
con la conselleria que tiene las competencias, que es la
Conselleria de Hacienda, de cara a no incurrir en una
recaudación confiscatoria tras los estragos producidos por la
crisis sanitaria de la COVID. Es ni más ni menos que respetar
el artículo 31 de la Constitución, que habla de una fiscalidad
progresiva y prohíbe los impuestos confiscatorios, y muchos
de los que están aquí, que saben mucho más de economía que
yo, saben que si el hecho imponible no se ha producido,
cobrar impuestos por un hecho imponible no producido se
acerca enormemente al nivel de la confiscación; quienes

desconocen exactamente el alcance del 31 de la Constitución
pues seguramente se escandalizan.

Para evitar una carga tributaria absolutamente desligada de
la capacidad económica a actividades afectadas por la crisis
del coronavirus se suprimen o reducen los pagos a cuenta o
parciales del impuesto de turismo sostenible. Y también se
reduce, se bonifica en un 75% y durante un trimestre la tasa
fiscal sobre juegos de azar y máquinas recreativas. El
impuesto de turismo sostenible lo que hace es que los
hoteleros no se vean obligados a anticipar la cuota, sino que
cuando tengan claro el número de turistas que han tenido no
les quepa la menor duda de que pagarán el impuesto de
turismo sostenible pero no tendremos que andar con
devoluciones de dinero, teniendo en cuenta que cuando se han
aprobado unos presupuestos esas devoluciones de dinero
suelen provocar bastantes complicaciones a la hora de
desarrollar las políticas del Govern. En el caso del juego les
diría que podríamos arriesgarnos a, sin hecho imponible,
seguir manteniendo la tasa, y luego deberíamos indemnizar;
seguramente deberíamos indemnizar en cantidades superiores
a aquellas que no hubiésemos recaudado pero, bueno, como es
dinero público pues no pasa nada, somos enormemente laxos
a la hora de pagar indemnizaciones, pero sería así, sería así
porque nos lo reclamarían inmediatamente.

Igualmente se  establece una reducción del 50% de las
tasas portuarias para favorecer la continuidad de los servicios
de transporte de mercancías y para ayudar a los pequeños
empresarios asociados a la actividad portuaria. 

Como no podía ser de otro modo, estamos hablando de un
decreto ley que viene a paliar los efectos de la crisis de la
COVID-19. El decreto incluye medidas de facilitación de
compra de material sanitario por parte de la Conselleria de
Salud de forma ágil, y fomenta la compra a productores
locales incentivando la producción y la industria sanitaria
local.

Procedemos también en este decreto ley a una agilización
de las ayudas a los ayuntamientos, ayudas económicas para las
personas que no han podido acudir a los centros de día durante
la crisis de la COVID-19. Como saben ustedes de este modo
los ayuntamientos, que son quiénes prestan estos servicios y
son la puerta de entrada a los servicios sociales, recibirán más
deprisa los fondos necesarios para el mantenimiento de los
servicios sociales comunitarios. 

Este decreto, por último, nos permitirá tramitar de manera
rápida la publicación de las bases de los programas de
subvención, reduciendo el tiempo a 15 días, flexibilizando
ciertos plazos para ejecutar proyectos cuya ejecución haya
podido ser perturbada por la crisis sanitaria, y cambiar la
normativa para poder abonar el pago de algunos proyectos no
ejecutados por fuerza mayor derivada de la COVID-19, y que
sin embargo sí han generado gastos por parte de los
prestadores del servicio, como por ejemplo sucede en caso de
obras de teatro y de eventos públicos. 
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Diputadas y diputados, no cabe tomarse a la ligera la crisis
económica que se cierne sobre las economías europeas. Las
Islas Baleares se enfrentan a un reto inédito; la paralización de
la economía debido a la amenaza de la COVID-19 exige una
respuesta fuerte en forma de nuevas políticas industriales
impulsadas desde el Govern para acompañar a todos los
sectores productivos en la vía de la recuperación. Algunas
personas nos hemos implicado en política convencidas de que
la renovables y las tecnologías verdes son el trampolín ideal
para sacar a la sociedad balear del callejón del monocultivo
económico en el que se halla desde hace décadas. Cualquier
que confunda lo que acabo de decir con turismofobia se
equivoca; estoy hablado de todos los sectores productivos,
pero creo que la COVID-19 nos ha puesto ante la cruda
realidad de nuestra economía: tenemos que impulsar esa
diversificación, sin olvidarnos de que tenemos que cuidar el
turismo como primera fuente de ingresos económicos de la
comunidad autónoma.

Este decreto ley es un decreto para superar nuestras
vulnerabilidades y para poder mirar al futuro con toda la
esperanza. De todos los retos de la globalización a los que las
Islas Baleares se han ido enfrentando, la COVID-19 ha sido
sin duda el más imponente de todos. Hasta ahora nuestra
sociedad ha sabido superar sus retos con buena nota, y en el
caso de la actual pandemia y en el caso de sus consecuencias
económicas no me cabe duda..., la convicción de este govern
es que nuestras islas tampoco se van a dejar arrollar. La
situación es más propicia que nunca para una acción de
gobierno guiada por la planificación estratégica, porque ya se
sabe que una sola actividad económica -se nos ha demostrado
de forma cruda con la crisis de la COVID-19- no es
suficiente. 

¿Qué significa desarrollar una política llena de espíritu de
estrategia en favor de nuestras islas? Quiere decir que cada
acción o reforma de los sectores productivos nos prepare para
enfrentarnos a la siguiente crisis siendo más fuertes y
resistentes, que se oriente a que la riqueza que se genere aquí
revierta en bienestar y en oportunidades para la población de
nuestras islas, que nos haga menos dependiente de las
importaciones, que nos permita gastar menos en energía y en
logística, que acerque nuestros productos y servicios a nuestra
gente y se base en la cooperación y las sinergias entre la
iniciativa privada y el sector público. Significa también
promover los ciclos cortos de producción y consumo en
nuestras islas; vamos a producir más aquí y a consumir más de
aquí para que no tengamos que esperar a que nos envíen
mascarillas, guantes o productos sanitarios, y muchas otras
cosas más, como por ejemplo todas aquellas instalaciones
necesarias para acelerar la autonomía energética de las Islas
Baleares.

Diligencia, cooperación, innovación y diversificación son
los cuatro puntos cardinales en los que descansa esta visión
estratégica. Ha llegado el momento de reequilibrar,
reequilibrar lo que producimos y lo que importamos, lo que
consumimos y lo que desechamos, lo que dejamos al azar y lo
que planificamos; la riqueza que se genera aquí y la riqueza
que se invierte aquí. Este govern no va a permitir que un

desafío global convierta nuestras islas en un barco a la deriva.
Con capacidad estratégica al timón, una industria viva y un
comercio moderno, no les quepa la menor duda, la singladura
hasta un buen puerto está asegurada.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. Ara per ordenar el
debat, com sempre fem a les validacions dels decrets llei, he
de demanar als grup parlamentaris que es posicionin si volen
fer la seva intervenció a favor, en contra o fixar posició.

Grup Parlamentari Popular.

EL SR. COSTA I COSTA:

En contra, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Ciudadanos?

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Fixar posició, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

VOX.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

En contra.

EL SR. PRESIDENT:

El Pi Proposta per les Illes?

EL SR. MELIÀ I QUES:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

Unidas Podemos?

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

Més per Mallorca?
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EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Mixt?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

En contra.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari Socialista?

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

Idò començam les intervencions dels grups parlamentaris
en torn a favor.

Començam pel Grup Parlamentari Unidas Podemos, té la
paraula el Sr. López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidente. En las últimas Navidades, las de 2019,
como no podía ser de otra forma, todos nos deseábamos un
feliz 2020, y que nadie, absolutamente nadie, podía imaginarse
que el año 2020 lo iniciaríamos marcados por una pandemia
de escala global, una pandemia que ha sacudido nuestra forma
de ver el mundo, la forma en la que nos relacionábamos entre
nosotros y, sobre todo, la forma en la que enfocábamos tanto
el empleo como la conciliación familiar.

El Decreto 8/2020 trata sobre medidas urgentes y
extraordinarias para el impulso de la actividad económica y
simplificación administrativa para paliar los efectos de la
crisis ocasionada por la COVID y creo que las palabras
“medidas urgentes y extraordinarias” junto a paliar los efectos
de esta crisis hay que tenerlas muy en cuenta para enmarcar
bien el contexto en el que se va a tener este debate.

En primer lugar, no debemos caer en la tentación de querer
ignorar que el primer y gran impacto de esta crisis es el
sanitario, la COVID sigue presente y para nada está totalmente
controlado. 

Así que tanto la desescalada como cualquier planificación
en cuanto a recuperación económica  se refiere debe hacerse
siempre teniendo en cuenta el criterio científico y sanitario
recomendado. No hay que tener prisa y querer correr
demasiado. Sería un error además por nuestra parte dejar de
dar prioridad a lo importante , la salud y el bienestar de las
personas, para enfocarnos a otro tipo de cuestiones.

Dicho esto y como es evidente, la crisis sanitaria y las
medidas que se están tomando para intentar paliarla a nivel
global como ya se dijo en su momento generarían también una
crisis social y económica sin precedentes en los últimos
tiempos.

Ese es el contexto en el que estamos y el equilibrio...o el
intentar conseguir el equilibrio para reactivar la economía a la
vez que se cumplen los criterios sanitarios para garantizar la
vida y la seguridad de las personas no es algo sencillo.

Desde el primer momento de esta crisis tanto a nivel de
gobierno estatal como a nivel de gobierno autonómico se han
ido aprobando diversas medidas urgentes para hacer frente a
esta pandemia... a la que se deriva de la crisis también de esta
pandemia, medidas que han ido desde cuestiones sanitarias
para agilizar la compra de material de protección hasta
cuestiones sociales y económicas que nos (...) proteger a la
gente, como ha podido ser la regulación de los ERTE, la
prohibición de desahucios, moratorias de hipotecas y alquiler,
la implantación... o aumento mejor dicho de la renta social
garantizada de Baleares o la implantación del ingreso mínimo
vital entre muchas otras medidas encaminadas siempre en dos
cuestiones: resolver la crisis sanitaria y paliar los efectos
negativos a nivel económico que ésta genera, o lo que es lo
mismo, en realidad se ha trabajado en proteger a la gente y su
salud por encima de cualquier otra cuestión.

Hemos visto además como la gente normal y corriente se
ha volcado de forma solidaria en ayudar, hemos visto
agricultores poniendo sus tractores para desinfectar las calles,
un esfuerzo por parte de muchos trabajadores y empresas para
que no hubiese problemas en el abastecimiento de alimentos
y productos de primera necesidad, hemos visto entidades
sociales junto a sus voluntarios volcándose en ayudar a los
más necesitados y los más vulnerables de una forma
prácticamente heroica, al igual que también hemos visto a
nuestros sanitarios como se han dejado literalmente la vida en
intentar protegernos.

Hemos visto un esfuerzo tanto social como político
espectacular y aun así queda mucho camino por recorrer para
salir de esta crisis generada por la COVID.

Es por eso que vuelvo a insistir, cualquier cuestión que
abordemos se tiene que seguir haciendo desde la seguridad y
escuchando las recomendaciones sanitarias y comprendiendo
muy bien el contexto actual en el que estamos inmersos.

Ahora, cuando ya empezamos a salir poco a poco del
estado de alarma, toca abordar las medidas urgentes que
pueden volver a reactivar o intentar reactivar nuestra
economía.

La realidad social y económica de nuestras islas es muy
compleja, como bien nos advierten todos los expertos. Si
antes de esta crisis causada por la COVID en nuestras islas
cerca de 240.000 personas estaban en riesgo de exclusión
social, ahora a causa de la COVID y más teniendo en cuenta
cómo afecta esta pandemia al principal motor económico de
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nuestras islas, el turismo, nos podemos hacer una idea del gran
reto y dificultad que vamos a abordar.

Hablamos de una comunidad autónoma que parte con cerca
de 240.000 personas en riesgo de exclusión social -como ya
he dicho- en momentos de bonanza, a tener además a unas
200.000 personas que sus puestos de trabajo dependen del
turismo y están afectadas.

Ante este panorama por un lado se tiene que conseguir
proteger a los más vulnerables y por otro conseguir generar el
mayor número de empleos posibles para paliar el golpe
económico que sufrimos y vamos a seguir sufriendo a causa
de la COVID.

En una comunidad autónoma como la de Baleares que a
pesar de batir récords de turistas año tras año somos una de las
comunidades con más personas en riesgo de exclusión social
no va a ser tarea fácil.

Si hablamos ya de medidas urgentes se trata de aceptar una
realidad, conseguir que los que más tienen realicen
inversiones ahora y no en otro momento y para eso se
requiere crear las condiciones necesarias de forma temporal
para que compense que se realicen dichas inversiones en este
momento. 

Es por eso que este decreto plantea muchas medidas con
carácter temporal, algunas con vigencia final de este año y
otras con vigencia final de 2021, para incentivar que se
invierta ahora, que es cuando más se necesita.

Como os podéis imaginar aceptar ese marco o es prisma
para un partido como es Unidas Podemos no es el enfoque
cómodo ni el deseable, pero la situación tan excepcional hace
que por encima de todo se tengan que poner los intereses de
la gente y la situación requiere inmediatez, soluciones para el
ahora y no para dentro de cinco años.

La situación requiere altura de miras, comprensión,
responsabilidad y sobre todo que los partidos de gobierno
seamos capaces de verlo y aplicarlo así. 

El decreto que hoy debatimos es un decreto muy amplio
que abarca desde la adquisición de material sanitario a la
simplificación administrativa interna o ayudas a personas
dependientes, agilización de energías renovables y otras
cuestiones que se enfocan tanto  desde la protección de
personas como en intentar reactivar de forma urgente la
economía de nuestras islas.

Puede que haya artículos que gusten más y puede que haya
artículos que gusten menos, pero es un decreto pensado en
intentar paliar la situación actual sin olvidar en ningún
momento el contexto en el que nos encontramos ahora
mismo, y sí, en materia económica hay artículos que
significan cierta actividad del sector de la construcción, pero
enfocados a la mejora de la eficiencia energética, al fomento
de la rehabilitación y la reforma y hacia un modelo turístico

que apueste por la calidad también con criterios de transición
y eficiencia energética.

El camino que se sigue para la recuperación económica en
este decreto no es solo lo planteado por este gobierno. Es el
camino que la Unión Europa nos ha marcado. Por eso ahora
mismo se prepara un fondo de inversión pública a nivel
europeo de hasta 1,6 billones de euros que irá dirigido a
rehabilitación de edificios en materia de eficiencia energética,
a la implantación de energías renovables y hacia la
digitalización industrial.

Con este decreto se intenta atender cuestiones de carácter
inmediato, pero también se empieza a sembrar el camino hacia
la diversificación de nuestro modelo productivo y de la mano
de las indicaciones y recomendaciones de la comunidad
europea.

¿Este decreto es la solución definitiva? Obviamente no, no
lo es, pero sí que creemos que es una muy buena herramienta
de empuje inicial para paliar los efectos devastadores a nivel
económico que está causando esta crisis sanitaria a causa de
la COVID.

 Llevamos semanas o incluso meses diciéndolo en nuestra
sede parlamentaria y en esto sí que hay consenso en todos los
grupos, el no haber hecho los deberes en las últimas décadas
realmente en materia de diversificar nuestro modelo
productivo a uno no tan dependiente del turismo nos ha hecho
ser una comunidad con una economía frágil al depender
prácticamente de un único sector y, esa realidad, un decreto
no la va a cambiar.

Puede que haya grupos de esta cámara que crean que
cuando se acabe el estado de alarma y se abra los puertos y
aeropuertos vendrán millones de turistas de forma segura,
pero por desgracia esa es una idea muy alejada de la realidad
y esperarla sería poco responsable. 

Como todos sabemos esta pandemia ha afectado a nivel
global. Eso quiere decir que los principales países de donde
vienen nuestros turistas también han sido afectados y como
sabemos podemos ver el ejemplo del Reino Unido, un país
que decidió esperar demasiado para aplicar medidas
necesarias a día de hoy, como sigue registrando una media de
2.000 casos de infestados cada día.

¿De verdad queremos abrir nuestros puertos y aeropuertos
sin que se nos garantice la suficiente seguridad sanitaria?, pero
es más, ¿de verdad creemos que el resto de ciudadanos de
otros países afectados por la COVID están ahora en su mejor
momento tanto social como económico? 

En mayor o menor medida han sido afectados del mismo
modo que nosotros y bajo esta situación, ¿de verdad creemos
que vendrán millones de turistas? Creo que aunque duela
aceptarlo todos los diputadas de esta cámara sabemos que la
verdad es que no, aunque se abran puertos y aeropuertos no
vendrán los mismos turistas que la temporada pasada.
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Lo que sí sabemos con seguridad, como ha comentado, es
que la Unión Europa tiene asegurada una inversión de más de
1,6 billones de euros dentro de su plan de reactivación
económica, basado en la transición energética, rehabilitación
de edificios con perspectiva de eficiencia energética y
fomento de la digitalización industrial; y precisamente este
decreto agiliza, facilita y prepara el camino en esas materias,
intentando que haya inversiones públicas y privadas en el
inmediato y empezando el camino para el medio plazo y así
diversificar nuestro modelo económico y, a su vez, repensar
el modelo turístico que tenemos para nuestras islas. Nuestro
futuro pasa por diversificar nuestro modelo productivo hacía
uno que no nos haga depender únicamente del turismo y sea
una economía más estable, más fuerte y capaz de soportar
imprevistos con mayor estabilidad que la actual. 

Es ese el motivo de este decreto ley que debatimos hoy,
refleja en gran mayoría parte de la importancia de la transición
energética dentro  de muchas de sus medidas, las cuales de
forma directa o indirecta, fomentan la lucha contra el cambio
climático, la eficiencia energética y la transición hacía
energías renovables, modificando leyes para que proyectos
renovables sean considerados estratégicos y así acelerar su
tramitación, consiguiendo generar puestos de empleo y
encaminarnos hacía objetivos marcados tanto por la
Comunidad Europea como por nuestra Ley de cambio
climático.

Y ya para acabar mi intervención, me gustaría que a pesar
de que algunos grupos vayan a votar en contra de este decreto
ley, se hiciese la reflexión del contexto actual que he
comentado, de lo que la sociedad espera de nosotros en
momentos de incertidumbre como la actual y que seamos
consecuentes. Nosotros, desde nuestra formación política,
hemos puesto la intención de llegar a consensos encima de la
mesa desde el principio y hemos sabido ceder en algunas
cuestiones para llegar a acuerdos, buscando siempre el bien de
la gente en su conjunto, sin pensar a qué partido han votado o
dejado de votar. Y es en momentos como estos cuando
deberíamos de ser capaces de llegar a entendimientos, sobre
todo para dar soluciones de lo inmediato.

Y, ya para acabar, creo que cuando estamos hablando de
una sociedad de más de 1  millón de personas, como las
Baleares, donde por desgracia principalmente el motor es el
turismo y mucha gente no sabe qué va a ser de ellos mañana o
dentro de tres meses, intentar tener altura de miras, saber en
el momento actual que estamos y pensar en la gente que nos
ha votado, sea del partido que sea, para solucionar sus
problemas, es el camino que tiene que marcar la salida de esta
crisis.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. López. Correspon ara al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Molt bon dia, diputats i diputades. Sr. President. Jo crec
que tots som conscients que som davant d’una de les pitjors
crisi que segurament ens tocarà viure durant dècades, per no
dir la major de tota la nostra vida. Totes les prediccions que
veim, tant d’organismes oficials com el mateix Consell
Econòmic i Social, o fins i tot la Fundació Impulsa, la veritat
és que plantegen un panorama que és certament molt
preocupant i desolador. I especialment dins un conjunt de
l’Estat espanyol, on la nostra comunitat autònoma serà de les
més afectades per aquest impacte, sobretot de l’activitat
turística damunt la nostra economia, fins i tot també en
comparació amb altres comunitats autònomes, com la mateixa
Canàries, on la temporada alta comença el proper mes
d’octubre, a diferència nostra que es produiria durant els
mesos de juliol i agost. 

I crec que les Illes Balears durant dècades hem estat de les
comunitats autònomes més solidàries, per no dir la més
solidària i, per tant, ara no estaria gens malament que, ara que
ho hem de menester, ens tornessin una part d’aquesta
solidaritat que durant dècades hem professat, sense remugar
gaire , per no dir gens, o bé que sempre hem remugat els
mateixos. Venim d’una situació d’infrafinançament estructural
que ara ens limitarà considerablement a l’hora de poder donar
resposta a les necessitats dels nostres ciutadans i ciutadanes.
Jo personalment no tenc massa esperança que l’Estat ens torni
una part d’aquesta solidaritat, crec que serà com fins ara, és a
dir, un poc manco que allò dels altres i en tot cas ens deixaran
incrementar el deute, com si ja no estiguéssim endeutats
abastament.

La nostra realitat sempre ha estat mala d’entendre per part
de l’Estat i, si no l’entenen ara amb tot allò que ens ha tocat
viure, francament crec que ja no ens entendran mai. Per tant,
crec que és un esforç de tots els grups polítics amb
representació en aquesta cambra i també sobretot amb
representació tant en el Congrés com en el Senat, que hem de
fer aquest esforç didàctic, per explicar quina és la nostra
realitat, quines són les nostres necessitats. No fos cosa que un
dia s’adonin que els que defensaven que tanmateix Espanya no
té remei, teníem raó.

Dit això, evidentment no es tracta d’esperar mans
aplegades, de què vengui l’Estat a donar-nos un cop de mà, no
fos cosa que ens passi com el material sanitari, i aquest decret
llei també s’ha d’entendre dins aquest esforç de donar resposta
a les demandes de diferents col·lectius i entitats a través de la
mesa de diàleg social, així com de mitigar l’impacte que pugui
tenir la crisi econòmica damunt els nostres ciutadans i
ciutadanes.

I sobretot hem haver après dels errors, tots tenim dins el
cap la crisi de l’any 2008 i com se li va donar resposta,
especialment des de les polítiques neoliberals, tant per part de
l’Estat espanyol com també de la mateixa Unió Europea, on
les mesures principals es varen centrar en tres: el blindatge
del deute a través de la modificació de l’article 135 de la
Constitució Espanyola, per imperatiu de la unió monetària; la
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recapitalització de la banca, aquells famosos 65.000 milions
d’euros que es regalaren a la banca; i evidentment aquelles
retallades de l’estat del benestar, és a dir, en drets als
ciutadans i ciutadanes en qüestions tan bàsiques com laborals,
en sanitat o en educació. 

Aquesta va ser la gran recepta màgica de la dreta per fer
front a la crisi, i aquí la cosa no va anar massa més diferent.
Tots recordam aquell famós Decret Llei de racionalització de
l’administració pública, de racionalització, és a dir, de passar
per la raó, que de racionalització tenia poc, per no dir gens, i
que no feia altra cosa que respondre a un principi neoliberal
bàsic que és retallar l’administració tant com es pugui. Això
és la política dels famosos "xiringuitos" que alguns partits
polítics de manera recurrent ens ho recorden i que de vegades
ens escandalitza, però no ens hem d’escandalitzar tant, perquè
això és ni més ni manco. I quan hi ha partits polítics que diuen
que quan governin ho faran, és bo i és important recordar que
altres partits polítics quan ja han governat ho han fet. Deu ser
per això segurament que s’avenen.

S’han de prendre mesures, per tant, que posin el benestar,
els drets i els serveis als ciutadans i ciutadanes, en el centre de
la política i per suposat d’incentivar l’activitat econòmica en
tot allò que estigui al nostre abast. Cert és que el decret
contempla mesures que han estat polèmiques al respecte i que
segurament en un altre context no haurien tengut el suport del
nostre grup parlamentari. Han estat polèmics alguns articles
precisament perquè incideixen en els sectors econòmics a les
Illes que ens poden haver conduït a aquesta situació i m’explic,
almanco quant a la diversificació, o aquesta necessitat de
diversificació econòmica es refereix. És a dir, no és que els
economistes, tots, els de dretes, els d’esquerres,
progressistes, absolutament tots, ja no ens haguessin advertit
durant dècades que la nostra economia era dèbil i era dèbil
precisament perquè depenia de factors externs i restava massa
centrada en el monocultiu del turisme. És a dir, que la crisi
ens ha agafat, a tots i a totes, sense els deures fets, els deures
de diversificar la nostra economia i, per tant, de dotar-la de
més estabilitat i de més seguretat sobretot enfront de factors
externs o aliens.

Ara per ara, però, del que es tracta és d’incentivar allò que
de manera immediata, immediata pot generar llocs de feina
que puguin mitigar els efectes econòmics d’aquesta crisi, ni
més ni pus. Evidentment, això no vol dir que haguem de
renunciar a la diversificació econòmica, només faltaria, hi
serem a temps de parlar-ne, tot i que el present decret ja fa
referència a l’estímul d’una activitat emergent a les nostres
illes i que pot contribuir a aquest procés, el de les energies
renovables i també el de la indústria tecnològica.

Quant a l’agilitat de la tramitació, que ha estat un tema
també polèmic en aquest decret, és la gran assignatura
pendent. No deixa de ser un escàndol que una llicència pugui
tardar fins i tot fins a dos anys per concedir-se tant a un
particular com a la mateixa administració pública. És que
tenim una legislació que està més pensada a evitar la pilleria
que a agilitar processos, és a dir, que tenim un procediment
que és més propi d’una societat postfranquista que d’una

democràcia consolidada, com per exemple sí que tenen al
nord d’Europa.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats ...

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Al decret...

EL SR. PRESIDENT:

... perdoni, Sr. Ensenyat...

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Ja tendran el seu temps per intervenir, respectin qui té el
dret en l’ús de la paraula. Sr. Ensenyat, continuï.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Al decret se’n fa referència i evidentment totes aquestes
polèmiques i pors són totalment legítimes, com no podia ser
d’una altra manera, tots coneixem per exemple el
posicionament del Col·legi d’Arquitectes al respecte, on es
passa pena que aquest embut que llevam dins la fase de
tramitació per ventura es traslladi a la fase de final d’obra. 

En tot cas, entenem que és aquella assignatura pendent i
que tot aquest procés ens ha de servir per avançar en aquest
procés d’agilitació que tots volem sense renunciar, per
suposat, a tots els mecanismes de control que siguin
necessaris. 

Al marge de les mesures polèmiques, moltes altres
contemplades al decret que suposen un impacte
importantíssim en la vida d’un nombre de ciutadans i
ciutadanes d’aquestes illes. Es posen en marxa mesures i
instruments per dotar de funcions els ajuntaments per atorgar
ajudes o subvencions a persones o entitats afectades per la
crisi. Les persones dependents que no poden anar als centres
de dia rebran una ajuda extraordinària, d’aquesta manera els de
grau 1 rebran 143,75 euros al mes; els de grau 2, 201,59, i els
de grau 3, 290,73. Aquests imports són el 75% de les quanties
màximes de les prestacions econòmiques per cures a l’entorn
familiar. 

Agilitació del finançament dels serveis socials comunitaris
bàsics és una altra de les mesures molt important en aquest
decret. S’agilita també l’adquisició d’equips de protecció
individual i de medicaments. S’impulsen mesures per
fomentar la producció d’aquests materials sanitaris per part
d’empreses locals i  es preveu que el Servei de Salut pugui
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abonar matèries primeres o productes acabats per bestreta
com també es poden establir incentius econòmics per part del
Govern també a empreses locals. S’incentiva la compra de
producte fet a les Illes, la compra local, i es potencia la
diversificació econòmica industrial, una línia també
estratègica per ser més autosuficients com a país en recursos
sanitaris. 

Facilita l’accés a l’habitatge, és a dir, no serà necessari
acreditar el dipòsit de fiança de lloguer per accedir a les
ajudes de lloguer ordinàries de la convocatòria 2020 ni
tampoc les ajudes COVID-19 que es convocaran el mes de
juny. 

S’agiliten els mecanismes administratius de subvencions,
especialment per als tràmits de línies de subvencions per al
desenvolupament econòmic i foment de l’R+D+I en incentivar
i agilitar ajudes a autònoms, PIME, sector cultural, etc. 

Mesures de selecció de personal interí per fer front a la
demanda d’ocupació al SOIB, ampliant també les
competències a tot el personal inspector de les Illes Balears
per tal d’exercir un control de totes les mesures derivades de
la crisi actual així com agilitar també el teletreball dins les
administracions públiques així com també agilitar les
infraestructures estratègiques de foment de transport públic
de viatgers. També possibilitant els canvis d’usos
d’establiments i d’edificacions a zones degradades o
instruments per impulsar projectes per a l’activitat econòmica
o mesures de foment de transport públic amb energies
renovables. 

Per tots aquests motius, el nostre grup donarà suport a
l’aprovació d’aquest decret llei.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Ara correspon al Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, té la paraula
el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyors i senyores diputats.
Bé, jo no contextualitzaré el decret llei perquè crec que els
altres grups s’han dedicat bàsicament a la seva
contextualització. En gran part és evident que som davant d’una
crisi i, per tant, fa falta que es dictin mesures extraordinàries,
fins aquí la contextualització. Jo he vengut a parlar sobretot
del decret. 

De la intervenció del vicepresident quasi m’ha convençut
de no votar-hi a favor, quasi m’ha convençut de no votar-hi a
favor. Gràcies a Déu, estava prou convençut de votar-hi a favor
perquè aquest decret llei en gran mesura recull, com vostès
saben, moltes de les propostes que es varen reflectir o va

reflectir el nostre grup parlamentari a una proposició de llei
que està presentada al Registre en aquesta cambra.

He vist molta incomoditat, sincerament ho dic, he vist
molta incomoditat en el vicepresident i en alguns portaveus en
relació amb les mesures que adopten, i si vostès mateixos no
estan convençuts del que fan, anam malament, anam malament.

Al Grup Parlamentari El Pi li  agrada la música d’aquest
decret llei, i per això hi votarem a favor, però hi ha notes que
no sonen bé en aquest decret llei i hi ha notes que sobren a
aquest decret llei, i per això votarem a favor de la seva
tramitació com a projecte de llei.

Quina és la música que ens agrada i que compartim? Molts
són els punts. Un primer punt és la declaració responsable per
a la realització d’obra major. Hi estam d’acord, no estam
d’acord que sigui temporal, pensam que això s’ha
d’implementar de manera definitiva a les Illes Balears. Per
què? Perquè, com bé ha dit el portaveu de MÉS, és
impresentable i inacceptable que les llicències urbanístiques
es torbin dos anys, això és impossible. I vostè ens parla de llei
postfranquista, però és que vostès varen fer..., han fet
l’ordenament jurídic, la Llei d’urbanisme l’han feta vostès i ja
els vàrem advertir, quan es va discutir aquesta llei, que no era
àgil i que no ajudava i que no seria ràpid, i això és el que hi ha.
No em parli de postfranquisme sinó dels seus propis actes.

Segona qüestió que ens agrada, la modernització turística,
que tampoc no la volem temporal la modernització turística.
A mi em fa gràcia que vostè recordi que serà temporal com si
l’actualment vigent no ho fos temporal, que també ho era
temporal i també acabava. Perquè aquí del que es tracta és que
tenguem instruments per augmentar la qualitat dels nostres
establiments, i saben per què no tenim altres instruments que
aquestes normes extraordinàries que s’han dictat des del
2009? Perquè l’urbanisme no funcioni, perquè l’adaptació i
els canvis de planejament no són àgils si no donen respostes
a les necessitats. Per tant, hem de cercar aquestes eines
extraordinàries per donar solucions als sectors econòmics
estratègics i fonamentals a aquesta terra com és el turisme.

Ens agrada la suspensió  de la limitació de realització
d’obres en temporada turística. Ens agraden les bonificacions
de les taxes portuàries. Sr. Vicepresident, si no es produeix el
fet imposable, no s’ha de cobrar l’impost, no s’han de fer ni
reduccions ni bonificacions. No he entès res de la seva
explicació, quan un fet imposable no es produeix, no es cobra
l’impost, punt i final. I si s’ha cobrat per part de
l’administració el que té  dret és al retorn d’aquest ingrés
indegut. Ho dic per aclarir-li idees perquè l’he vist un poc
embullat en aquesta qüestió.

Ens agrada el canvi d’ús. Efectivament, als hotels obsolets
està molt bé que els trobem una solució perquè aquests hotels
obsolets mantenien la seva vida perquè no tenien solucions
urbanístiques, territorials i econòmiques per donar-los una
sortida. Ens sembla que aquesta és una bona mesura i una
mesura que segurament hauríem d’ampliar. Ja en el debat que

 



2108 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 31 / 2 de juny de 2020 

vàrem tenir amb el Govern en relació amb el decret llei, ja li
vàrem dir que aniríem més enllà de les zones madures.

Flexibilització de l’administració, funció pública,
contractació; totalment d’acord. Facilitació de l’autoconsum
energètic i de petits parcs; també absolutament d’acord,
encertat. Rectificació de l’estàndard dels pàrkings a la Llei
d’urbanisme, un error seu, no varen voler escoltar; ara canvien
i al final ho assumeixen. Supressió de l’ingrés a compte de
l’ecotaxa. Prestació econòmica extraordinària d’atenció als
familiars... Tot això són mesures positives que compartim, i
no m’allargaré, només les enumer d’una manera molt simple
perquè evidentment hi estam d’acord.

Fins aquí la música que fa que el nostre grup parlamentari
voti favorablement aquest decret llei. Ara em permetran que
entri a les notes que no sonen bé, i la primera nota que no sona
bé és la de la declaració responsable per fer obra major, i no
sona bé perquè hi ha buits normatius, per exemple edificis
inadequats. El conseller deia que no es poden acollir a la
declaració responsable els edificis fora d’ordenació; d’acord;
i el seu decret llei diu que per acollir-se han d’estar en
ordenació. Però és que aquí enmig, entre els que estan en
ordenació i els que estan fora d’ordenació, hi ha una categoria
enmig que es diu edificis inadequats, i amb això no sabem què
passa. Es poden o no es poden acollir a la declaració
responsable? No se sap. Per tant una nota que no sona bé.

Llicència de primera ocupació; nosaltres volem que també
vagi a la via de la declaració responsable, perquè aquí també
necessitam agilitació i també simplificació. 

Obres menors; vostès saben que canvien la Llei
d’urbanisme i que moltes obres menors deixen de tenir un
títol d’intervenció per part de l’administració, i ho fan sense
determinar quines són, perquè diu les d’escassa quantia
econòmica. Quines són les d’escassa quantia econòmica?, ho
saben vostès? 1.000 euros?, 10.000 euros?, 5.000 euros?
Quines són les d’escassa quantia econòmica? No ho
defineixen, no ho defineixen. Vostès saben perfectament que
a les Illes Balears moltes obres menors d’hotels, consistents
a canviar dutxes, a canviar rajoles, aquestes no tenen
intervenció per part de l’administració; l’empresa o el ciutadà
farà el que voldrà? Aquí clarament s’ha de definir el paràmetre
del que és escassa quantia econòmica, perquè si no aquí hi ha
un forat, i una inseguretat per als ajuntaments i per als
operadors jurídics molt greu. Tampoc no sona bé, aquesta
nota.

I finalment, home, no em sona gens bé que vostès facin una
norma d’agilitació i aprofitin modificar l’article 55 de la Llei
d’urbanisme, i on abans el consell tenia un termini d’un mes
per fer un informe ara en té dos; home, això molta agilitació
no és, crec que és doblar el termini, no és agilitar el termini.
Per tant aquí també necessitam una rectificació.

I pas a les notes que no sonen, que s’han d’eliminar, que
són equivocades. La primera per a nosaltres és clarament la
prohibició del lloguer turístic en unifamiliar a Palma. Que
vengui el vicepresident i ens digui que això és un element

essencial de la seva política d’habitatge fa riure. Vostès fan
política d’habitatge amb xalets? És que, clar, arriba un moment
que un es pega tocs pel cap. Vostès tenen una mania
persecutòria al lloguer turístic i aprofiten aquí per enviar un
missatge, però això no té cap sentit, i el que no té és res a
veure amb l’habitatge. Per tant nosaltres evidentment aquesta
prohibició l’eliminaríem.

Com eliminaríem el que vostès han fet als guies turístics,
que és evitar que s’hagin de col·legiar amb tot l’intrusisme que
provocarà en aquesta professió; en lloc de protegir als nostres,
tant que parlen d’indústria local, del producte local, dels
treballadors locals, no, no, a aquests càstig. Sí, sí; sí, i és la
percepció que té el col·legi, no em diguin que no, això és així!

Tercera nota que s’ha d’eliminar, i aquesta és fonamental,
de fet crec que és el més important que s’ha de replantejar no
en aquest decret llei, en general a les normes que s’estan fent:
l’exclusió  del control d’activitats d’equipaments,
infraestructures públiques i oficines administratives. Vostès
fa estona que estan creant un règim jurídic diferent per a
l’administració pública que per al sector privat, i això atempta
contra el principi d’igualtat, i a més atempta contra el principi
d’ordenació territorial. Com és això que un equipament, una
infraestructura pública, no ha de tenir un control d’activitats?
Què vol dir?, que quan hi hagi un poliesportiu i hi hagi un
accident perquè les sortides d’emergència no estan ben
dimensionades o perquè no funcionen adequadament, els
vendran a cercar a vostès, perquè són vostès els que han
exonerat aquest títol d’intervenció de l’administració, i això
és inacceptable. No poden estar fent contínuament normes ad
hoc. 

Parlava de la Llei d’urbanisme; dos mesos després de fer
la seva llei d’urbanisme varen fer un decret llei perquè les
seves escoles, els seus centres de salut, els seus equipaments
socials  no vagin per la Llei d’urbanisme, vagin per un
procediment extraordinari. I ara exclouen totes les activitats
administratives del control d’activitats. Això no és seriós ni
ens durà cap resultat positiu com a societat. L’administració
també està subjecta a l’ordenament jurídic, i vostès el que fan
són normes d’exclusió de l’administració pública, i crec que
això requereix una reflexió molt profunda, perquè aquí, amb
aquest títol d’exclusió, el que fan és treure-ho tot amb les
conseqüències que pot tenir això, perquè normalment els
grans accidents per concentració de persones es produeixen
en infraestructures públiques. Crec que això sí que requereix
un canvi molt important, i evidentment nosaltres si això es
tramita com a projecte de llei acabarem amb aquesta exclusió
perquè ens pareix que no té cap sentit ni un.

El mateix puc dir de la declaració d’interès públic, perquè
vostès, totes les seves infraestructures, les declaren d’interès
públic, eviten el consell insular, procediment ad hoc i
específic per a nosaltres: els nostres projectes faran via i els
nostres projectes s’aprovaran; els de la resta dels mortals,
aquests que quedin als calaixos i creïn herba per allà. Trob que
això no és possible, no és possible.
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I clar, en el súmmum vostès fan allò de les marines seques,
que allò de les marines seques és ja de premi. Vostès fan una
regulació en el Decret 8/2020 i una setmana després canvien
totalment la regulació de les marines seques, en una setmana
han canviat de criteri categòricament, quan vostès saben que
aquí hi ha una activitat que té un problema i que s’hi han de
trobar solucions. De fet vostès, els seus grups, no tenen... el
coratge -per dir-ho finament- no tenen el coratge, en el
Plenari d’Andratx, de votar en contra de les marines seques; no
tenen el coratge perquè no tenen el coratge de mirar als ulls
dels ciutadans i dels empresaris i dir-los: “Hem canviat de
criteri, en el següent decret llei vos hem enviat la porta pels
morros i s’ha acabat la vostra possibilitat d’exercir l’activitat
amb legalitat i en les condicions adequades”. Jo crec que això
és molt poc seriós i molt poc acceptable.

Aquest decret llei ja he dit que té moltes mesures
positives, però vostès han aprofitat aquest decret llei per fer
una cosa..., perquè, clar, diuen que és temporal. Bé..., la
majoria de les coses no són temporals, perquè a les
disposicions finals s’han dedicat a modificar totes les lleis
que han trobat que havien de modificar, això és una llei
òmnibus amb totes les condicions que no té caràcter temporal,
perquè la majoria dels canvis que vostès produeixen no tenen
caràcter temporal. Per tant abusen una altra vegada dels
decrets lleis.

Però és que no només abusen dels decrets lleis sinó que es
dediquen vostès a fer decrets lleis i no volen que aquest
parlament els pugui tramitar com a projecte de llei, no volen
que els grups parlamentaris puguin participar i no volen que
els grups parlamentaris puguin fer aportacions, i això és un
esperit poc democràtic, poc democràtic. Escassa valentia
democràtica, de posar les mesures damunt la taula i deixar que
els representants de la ciutadania les discuteixin i les millorin,
perquè la nostra intenció no és tocar la música del decret llei
però sí fer-hi canvis, fer-hi matisacions, fer-hi
puntualitzacions, perquè això requereix millorar, necessita
millorar aquest decret llei, tot i que en moltes coses va ben
encaminat.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Ara correspon al Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Els decrets llei que hem anat aprovat en les darreres setmanes
no sols fan referència a l’emergència sanitària provocada per
la pandèmia, sinó també a les conseqüències econòmiques i
socials d’aturar en sec gran part de l’activitat econòmica del
nostre país. L’impacte negatiu sobre l’economia de la crisi ha
estat recollit per molts organismes econòmics: e l Banc
d’Espanya estima una caiguda de fins a un 12% del PIB al
2020, mentre que el Fons Monetari Internacional estima, a
nivell global, una reducció d’un 3% i d’un 6 en les economies

avançades. El primer trimestre del 2020 a la zona euro les
reduccions de l’economia han estat d’un 3,8% i de 5,2 a
Espanya.

Als països més colpejats per la pandèmia i que han aplicat
mesures de contenció més dures, l’evolució de l’economia,
evidentment, se’n ressent més i aquestes previsions no són
alienes a la nostra comunitat autònoma, on les estimacions
més pessimistes ens parlen d’una contracció del PIB de
Balears de fins a un 30%.

Així, un factor fonamental per a la recuperació d’aquest
2020 i de 2021 serà la intensitat, l’abast i l’encert en les
mesures a l’àmbit de la despesa pública, a l’àmbit de la
protecció social i també l’encert en les mesures d’incentiu de
la inversió. De fet, en les estimacions i previsions que es fan
es plantegen diferents escenaris en funció de quina és la
intensitat d’aquesta resposta pública. Això vol dir que la
resposta a aquesta crisi ha de ser la contrària a la resposta que
es va imposar a la crisi del 2008, tot al contrari de les mesures
d’austeritat perquè així, sols així, s’agreujarien les dificultats
econòmiques i socials actuals i, per tant, si no actuam de
manera decidida suposarà una major precarietat.

No ens cansarem de repetir-ho, que aquesta crisi no la
poden tornar pagar aquells que ja varen pagar la crisi del 2008
i que tampoc n’eren responsables. És l’hora de rescatar
persones, treballadors i treballadores, el teixit productiu del
país. Es varen rescatar bancs fa deu anys, ara toca rescatar
l’economia productiva. 

D’aquesta crisi en sortirem fent el contrari del que va fer
el PP a l’any 2011 i 2012. Això implica la redistribució de
rendes i el repartiment de riquesa a la nostra comunitat per
poder aturar entre tots aquest cop.

Durant l’estat d’alarma s’han disparat els ERTO que
permeten mantenir la plantilla, però per desgràcia la
destrucció d’ocupació serà una realitat. Per tant, els poders
públics han de reaccionar de manera urgent amb polítiques
actives de creació d’ocupació per tal que els recursos
econòmics siguin a la butxaca dels treballadors i treballadores
afectats, especialment perquè una de les conseqüències de la
crisi al 2008 va ser un gran augment de les desigualtats de
renda i, per tant, la capacitat d’estalvi de les famílies s’ha
reduït.

Hem d’articular mesures concretes, clares i d’impacte per
garantir que tothom tengui els recursos per no empitjorar la
seva situació i per no empitjorar la seva qualitat de vida. I
precisament això és el que fa el Decret 8/2020, pren mesures
concretes, extraordinàries, clares, valentes i d’impacte sobre
la nostra economia i permet que es mobilitzin fins a 3 .500
milions d’euros i 31.000 llocs de treball.

Per tant, les bones paraules i les bones intencions d’alguns
estan bé, però sobretot el que importa avui són les decisions,
el que importa és que tots i cadascun de nosaltres remi en el
mateix sentit i el de pal·liar la crisi social i econòmica i que
deixem de mirar-nos una mica la guitza. Avui és el moment de
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les famílies, és el moment de pensar en els ciutadans de les
Illes Balears, en els treballadors i treballadores, autònoms i
empreses, grans i petites; és el moment de deixar de banda
interessos partidistes que cerquen derrotar l’adversari per
damunt del bé comú.

És el moment de tenir alçada de mires, els ho han dit un
parell de vegades ja avui, però crec que els ciutadans
d’aquestes illes no ens perdonaran la manca d’acord; no ens
perdonaran el tacticisme i la crispació, avui més que mai ens
reclamen unitat d’acció i solucions.

Aquest decret deu ser dels més heterogenis que s’han
dictat en la nostra comunitat pel gran nombre de mesures i
matèries que toca, però aquesta heterogeneïtat del decret dóna
bona mostra del seu abast i de la seva importància, ja que som
a un moment clau per prendre les mesures necessàries per
rellançar la nostra economia i fer-ho dins del marc del diàleg
social.

És important remarcar l’ampli i unànime consens que el
decret té, tant amb la resta d’institucions autonòmiques, els
quatre consells i la FELIB, com també amb la Mesa de diàleg
social, UGT, Comissions, CAEB o PIMEM, consens
importantíssim en un moment molt complicat per a la nostra
economia on les previsions ens diuen que el nostre PIB pot
davallar un 30%.

 Per això la urgència a l’hora d’impulsar aquestes mesures
amb l’instrument més adient del qual disposam: el decret llei,
no en tenim d’altra per ser urgents, una recuperació ràpida, que
és el que tots desitjam, s’ha d’afrontar amb mesures
excepcionals, temporals i urgents.

En aquest punt em permetran que m’aturi un moment en un
aspecte formal que la darrera setmana, i supòs que avui,
centrarà part del debat, per una banda si el decret havia de venir
o no a l’ordre del dia i per l’altra si podia afectar articles de la
Llei de pressuposts o de l’impost de turisme sostenible, i la
resposta per part d’aquest grup és sí, categòricament sí.

El Tribunal Constitucional i també els serveis jurídics de
la cambra han establert que la funció i la qualificació i
admissió a tràmit de la Mesa és purament formal i no
constitucional. Aquest control constitucional sols correspon
al Tribunal, però a qui pertoca valorar la norma, el seu
contingut i la seva oportunitat és al plenari, on avui som, i serà
qui decidirà si convalida o no aquest decret.

També el Tribunal Constitucional ha establert que la
reserva material a una llei del Parlament per als pressuposts
sols fa referència a estats de despesa i ingressos i no afecta
altres continguts eventuals que s’incloguin a la Llei de
pressuposts, de la mateixa manera que aquesta reserva material
quant als tributs ho és sols quan afecti l’obligació de
contribuir segons la seva capacitat econòmica en el conjunt
del sistema tributària, no afecta la resta de regulacions de
l’impost. Són moltes les sentències que parlen d’aquests fets.

Per acabar amb aquest capítol, també vull manifestar que
el Tribunal Constitucional ha interpretat i, per tant, ja no fa
falta anar a interpretacions literals de les normes, sinó que
hem d’acceptar i acollir la interpretació del mateix Tribunal
Constitucional, i ha interpretat que els límits materials de la
utilització del decret llei s’han de mantenir en una posició
equilibrada que eviti les concepcions i interpretacions
extremes, de manera que quan diu ”no podran afectar” s’ha
d’entendre de manera que ni redueixi al no-res al decret llei ni
tampoc que permeti que en el decret llei es regulin aspectes
com podrien ser els drets fonamentals, i  això és una cita
literal de la sentència.

Vull assenyalar que aquest decret llei incorpora mesures
fruit del consens social i la concertació amb els consells i els
ajuntaments que li han donat suport, el consens i la presa de
decisions de manera conjunta amb els agents socials i
econòmics és un pilar fonamental per a assentar i preveure el
bon funcionament de les mesures preses en aquesta crisi. De
fet, CAEB, com manifestava abans, CAEB, PIMEM, UGT i
Comissions han donat suport unànime a les mesures que
contempla aquest decret llei. I, Sr. Melià, tant el meu grup
com jo ens sentim comodíssims amb aquest decret i més amb
aquest consens social i institucional...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... comodíssims amb aquest consens...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... social i institucional, molts còmodes, li ho puc repetir les
vegades que vulgui.

És important remarcar que les mesures que es prenen són
excepcionals i temporals i tenen l’objectiu clar d’accelerar la
recuperació econòmica i cercar la ràpida reactivació de
sectors que no depenguin tant de l’exterior, com són les
energies renovables, la construcció, la reforma i rehabilitació
d’habitatge, la millora de l’oferta turística amb inversions en
eficiència energètica i protecció ambiental, o la conservació
d’establiments hotelers obsolets en habitatges de protecció
oficial.

No explicaré les mesures perquè crec que ho ha fet molt
detalladament el vicepresident del Govern, però em vull aturar
en tres concretes que també han estat fruit de debat en aquesta
cambra i que, a més, són les que entenem claus per reactivar
la inversió i l’economia en aquestes illes. Segons el càlcul
realitzat per la Conselleria de Model Econòmic les mesures
d’estímul a la inversió en el sector de la construcció i el
turisme suposen un impacte de 2.900 milions d’euros i les
accions de foment a les energies renovables suposaran un
impacte de 500 milions d’euros.

La dinamització del sector de la construcció és clau en la
reconstrucció econòmica de Balears, tot i així es fa necessari
plantejar-la amb objectius clars de futur que suposin una
millora de l’habitatge dels pobles i les ciutats i la qualitat de
vida de les persones. 

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 31 / 2 de juny de 2020 2111

Per això expressament no volem tornar al model
constructiu expansiu que proposa el Partit Popular i que ens
va conduir a la bombolla immobiliària i a la crisi del 2008.
L’aposta és per un tipus de sector a la construcció , per un
concret, per la rehabilitació i per la reforma d’edificacions
existents en sòl urbà, i és clau entendre que es pot dinamitzar
el sector de la construcció sense haver de consumir nous sòls,
això és clau.

Així, habitatges antics i obsolets es podran rehabilitar i es
faran més sostenibles, més accessibles i, a més,
incrementaran la seva vida útil. I es podrà fer mitjançant el
règim de la declaració responsable de determinades obres i
instal·lacions, a executar dins sòl rústic i fins al 2021, amb
l’exigència que, en cas que siguin obres de reforma integral
s’hauran de fer obres amb eficiència energètica i estalvi
d’aigua.

L’agilitació és clau i es planteja de la mà d’un canvi de
paradigma en l’inici de les obres en reduir moltíssim els
terminis, però sense renunciar al control que fa
l’administració. I es fa des d’una nova relació entre
administració i administrat, des de la confiança en què
particulars i empresaris iniciaran les obres i s’adaptaran en tot
moment a la legislació vigent, per això és necessari que quedi,
per part de la primera ocupació, la regulació i el control per
part de l’administració, Sr. Melià, com a mínim aquesta és la
nostra opinió, que també en podem tenir, supòs.

Entenem també que quant a la declaració responsable els
edificis inadequats, si no se’n parla és que no s’hi pot fer,
directament; és a dir, les obres es poden fer en unes
determinades circumstàncies i són les que enumera el mateix
decret llei, per tant, entenem que quedarien exclosos els
edificis inadequats.

I quant a les obres menors, Sr. Melià, sap que hi ha d’haver
un desplegament reglamentari de la Llei d’urbanisme.

Pel que fa a les mesures quant al foment de l’oferta
turística, s’aproven una sèrie de mesures que permetran que la
nostra oferta turística guany molt en qualitat, que davallem en
places turístiques obsoletes i que res no tenen a veure amb el
que volem que sigui el nostre sector turístic, i que permetran
que s’incrementi fins a un 15% les edificacions. I jo no
repetiré tot el que avui ens ha comentat el Sr. Vicepresident,
però vull remarcar de nou que si a un moment en què
enganxàvem any rècord turístic rera any rècord turístic vàrem
ser capaços de donar aquesta oportunitat als hotelers, amb més
hem de ser capaços de donar l’oportunitat en aquest moment,
amb més aquest decret ha de poder ajudar a la reactivació
econòmica i, per tant, aquest increment de fins a un 15%,
perquè no ens trobam en la situació econòmica que teníem a
l’any 2017, som davant d’una de les pitjors situacions
econòmiques que, com a generació, ens ha tocat o ens tocarà
viure.

La tercera mesura que volia remarcar és la d’estímul a les
instal·lacions d’energies renovables. Entenem que la
reactivació econòmica, després de la crisi sanitària, és la

primera prioritat, però també entenem que aquesta reactivació
econòmica ha de tenir un component de sostenibilitat i lluita
contra el canvi climàtic. Per això la transició energètica és
clau per a la reactivació econòmica i aquesta és la línia de la
mateixa Unió Europea. Per tal d’agilitar els processos i fer
que les inversions es realitzin de manera quasi immediata es
modifica la Llei de projectes industrials estratègics perquè es
puguin declarar estratègics de renovables i la Llei d’impacte
per establir el procediment de tramitació ambiental.

Vaig acabant, des de l’inici de la crisi sanitària i en previsió
de quines serien les conseqüències econòmiques i socials que
patirem, molt hem sentit parlar que ara és el moment de
repensar el sector productiu de Balears i que som davant d’una
gran oportunitat per fer-ho. I és cert, la diversificació del
sector econòmic, fugint del monocultiu turístic, és un dels
assumptes que més ha ocupa i preocupat els governs
d’esquerres d’aquesta comunitat autònoma. Per això aquest
decret llei fa passes en aquest canvi de model: incentiva les
inversions relacionades amb energies renovables i que tendran
una incidència de més de 550 milions en la nostra economia,
o amb els incentius a la implantació d’indústries lligades a la
ciència i a la investigació, o també amb la recuperació del
teixit industrial dels nostres pobles, en incentivar la producció
de productes sanitaris que ara ens veiem obligats a comprar a
l’exterior.

Però també hem de ser honests, perquè, com manifestava
el CES, en el seu darrer informe, resulta il·lusori pensar en
una diversificació econòmica immediata, les transicions
econòmiques no són breus i requereixen de costs importants
que afecten els àmbits públics i privats, els processos del
desenvolupament industrial i manufacturer no s’improvisen i
cal tenir present els costs que poden representar.

El decret que avui aprovarem manté l’equilibri entre
continuar amb la línia ja iniciada fa estona de diversificació
econòmica, que no pot ser immediata, i apostar per nous
sectors productius i alhora incentivar aquells sectors que estan
preparats en aquest moment per generar llocs de treball de
manera immediata i que no depenen tant de l’acció exterior,
com és el sector de la construcció i de la modernització de les
nostres instal·lacions turístiques.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Garrido. Ara correspon començar la
intervenció dels grups parlamentaris en torn en contra i
començam pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula el Sr.
Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, bon dia
a tothom. Bon dia també, Sra. Armengol, que no hi és, però
membres del Govern.
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Voldria començar aquesta intervenció i donar-li les
gràcies, gràcies, Sr. Vicepresident, per instruir-nos, corregir-
nos a tots, manar-nos callar i dictar-nos sentència del que hem
de fer. La veritat és que els veig un poc nerviosos, crec que
s’haurien de tranquil·litzar un poc.

Gràcies també per brindar-nos als grups parlamentaris
l’oportunitat de debatre aquest macro decret llei en aquesta
cambra, la qual, no ho oblidem, representa la voluntat popular
dels ciutadans d’aquestes illes. I li dic això, li dic, Sra.
Armengol, que no hi és, perquè cada vegada tenim més la
sensació que si no fos perquè els obliga l’article 49 de
l’Estatut d’Autonomia, vostès obviarien totalment aquesta
cambra i ni tan sols durien a convalidar els decrets lleis que
han aprovat, no només ara amb la crisi de la COVID, sinó
durant tota la legislatura.

Vostès, abans de la crisi de la COVID, varen aprovar quatre
decrets lleis i una llei, la de pressuposts i perquè els quedava
altre remei, si no també haurien aprovat per decret llei la de
pressuposts. Durant la crisi de la COVID vostès han aprovat
sis decrets lleis i de moment vostès no han permès, en tot el
que duem de legislatura, tramitar cap ni un dels decrets llei
com a projecte de llei, ni un.

Queda més que acreditat, per tant, el tarannà negociador i
la recerca de consensos del Govern de la Sra. Armengol.
Vostès s’omplen la boca i parlen de consensos, pactes, però
quan és l’hora de la veritat ni consensuen ni pacten res,
governen a cop de decret i demostren un elevat nivell
d’hipocresia.

Al mateix temps, queda acreditat també el menyspreu
constant a aquesta cambra, que vostès practiquen de forma
sistemàtica, sense ni tan sols despentinar-se.

I avui duen vostès a convalidar a aquesta cambra un macro
decret llei amb 41 articles, 7 disposicions addicionals, 1
disposició derogatòria, 17 disposicions finals i 4 annexes,
amb una extensió total al BOIB de 151 pàgines, quan la Llei de
pressuposts en tenia, per exemple, 109. Un macro decret llei
que vostès s’han cuinat amb exclusivitat sense consensuar-lo
ni amb els consells insulars, ni amb els ajuntaments, ni amb
els col·lectius afectats, ni amb els  partits de l’oposició, ni
amb ningú. Tenim fins i  tot dubtes que el coneguessin els
partits que donen suport al Govern.

Vostès duen avui a convalidar un plat de llenties, amb els
ingredients que han volgut i sense tenir en compte ningú. Per
altra banda, aprofitant que, desgraciadament, la COVID passa
per Balears, vostès s’han apuntat a la figura del decret llei per
aprovar un cúmul de modificacions normatives que ni tenen
res a veure amb la COVID ni són extraordinàries, ni són
urgents. Ens poden dir quina vinculació té amb la COVID la
disposició addicional tercera en relació amb el Parc Bit, quan
fa només uns mesos aprovaren el Decret Llei 2 /2020,
específic per al Parc Bit? I els equipaments recreatius de
l’IBANAT de la disposició addicional cinquena? I la
modificació de la Llei de carreteres de l’any 1990 per tombar
els pons de la carretera general de Menorca? I la modificació

del règim sancionador en matèria d’activitats marítimes,
nàutiques i subaquàtiques de la disposició final dotzena? I
l’eliminació de l’obligatorietat de col·legiar-se dels guies
turístics, ens poden explicar quina necessitat hi havia ara,
quina urgència hi havia en tot això?

Multitud de modificacions de disposicions normatives que
en cap cas acompleixen o només ho fan parcialment amb la
condició imprescindible d’un decret llei, com és
l’extraordinària i la urgent necessitat, d’això vostè, Sr.
Vicepresident, no n’ha dit ni mitja, vostè ha obviat totalment
aquesta qüestió, no n’ha dit ni mitja.

En aquest sentit, moltes modificacions de la Llei
d’urbanisme, la Llei de turisme, normativa mediambiental i
moltes altres modificacions normatives, incloses les
disposicions addicionals i finals, són una conseqüència
inconnexa i heterogènia de pegats que vostès tenien intenció
de dur a terme, però que no tenen res a veure ni amb la crisi de
la COVID ni és extraordinari ni és urgent.

A més, vostès modifiquen les lleis de pressuposts del
2019 i del 2020, es carreguen el caràcter finalista de l’impost
sobre estades turístiques, i totes les partides pressupostàries
del Fons del Turisme Sostenible, al qual em referiré després,
en fi, se’l carreguen completament i freguen, com a mínim,
l’incompliment del que disposa el 49 de l’Estatut
d’Autonomia.

Per altra banda, convé analitzar si el títol del decret llei es
correspon amb la lletra menuda de les mesures que vostès han
aprovat. En aquest sentit, li hem de reconèixer que la música,
com deia el Sr. Melià, la música que vostès posaren al títol del
decret, anava en línia amb les propostes que sempre hem
defensat des del Partit Popular, per això els donarem la
benvinguda a les polítiques que el Partit Popular va aplicar a la
legislatura 2011-2015, amb un èxit en forma de generació de
riquesa i creació de llocs de feina que està fora de qualsevol
dubte.

Tots els ciutadans d’aquestes illes saben perfectament que
el Partit Popular sempre ha apostat i apostarà per les
polítiques reformistes de caire lliberal que permetin impulsar
l’activitat econòmica des del sector privat: reformes com les
de la Llei de turisme, la Llei del sòl, l’agrària i moltes altres
ens dugueren a l’èxit. I ara, que ens enfrontam a la pitjor crisi
econòmica que molts hem conegut, es fa més necessari que
mai tornar a aquelles polítiques.

Això sí, abans d’impulsar hem d’aturar el cop, per això a
principis d’abril el Partit Popular va presentar en aquest
parlament un pla de rescat per a autònoms, PIME i famílies
que permeti salvar el teixit productius d’aquestes illes i la
pèrdua de desenes de mils de llocs de feina, com hem pogut
veure avui mateix amb un increment d’un 92% d’atur en el mes
de maig, 75.000 persones a l’atur constaten clarament que la
situació és molt difícil.

Vostès, per descomptat, de tot aquest pla hi votaran en
contra, però, amb posterioritat hem vist com aplicaven,
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tímidament, tímidament, això sí, les propostes del Partit
Popular. Els convidam a aplicar-les totes. En tot cas, de la
música que vostès intenten transmetre amb aquest decret llei
a la lletra hi ha una gran diferència, de fet, una vegada analitzat
amb finesa aquest decret, hem constatat, amb total claredat, i
molt més si hi afegim el decret llei d’intervenció del territori
que vostès aprovaren una setmana després, que el seu impuls
de l’activitat econòmica a l’agilitació administrativa és
simplement un eslògan.

Vostès una setmana ens diuen que volen impulsar l’activitat
econòmica i una setmana després l’aturen; vostès volen bufar
i xuclar al mateix temps, i això és impossible; com a mesura
estrella d’agilitació administrativa vostès inclouen un règim
excepcional de declaració responsable per a determinades
obres i instal·lacions que s’han d’executar en sòl urbà. La
música sona bé, però quan analitzam la lletra observam que no
es pot iniciar cap obra amb la declaració responsable si,
prèviament, es requereixen informes o autoritzacions
sectorials; per exemple, si l’obra requereix informe de
Recursos Hídrics no es podrà abans dels 12 mesos que vostès
es torben de mitjana en emetre l’informe; es trasllada la
inseguretat jurídica pròpia de la descomunal normativa en
matèria urbanística actualment existent i que vostès varen
aprovar, aquesta inseguretat es trasllada al tècnic redactor del
projecte, aquesta és la principal queixa del Col·legi
d’Arquitectes, amb el qual vostès no han consensuat res. Si es
produeix un error, detectat amb posterioritat, a una obra
parcialment executada, què haurà de fer el promotor? Tombar-
la? Quin promotor iniciarà una obra i quina entitat financera
donarà finançament amb un nivell d’inseguretat jurídica com
el que implica la declaració responsable?

Pel que fa a l’ordenació dels anomenats sistema general
d’infraestructures i serveis específics, no cal ni anomenar-los,
vostès la part més rellevant, que era la de legalització de les
instal·lacions d’emmagatzematge d’embarcacions, vostès la
varen derogar una setmana després, a instàncies del Grup
MÉS, amb el decret d’intervenció, sí, amb el decret
d’intervenció del territori vostès ho varen derogar
immediatament.

Pel que fa a les mesures en matèria de millora
d’establiments turístics, compartim l’esperit, compartim
l’esperit, però consideram, tal com els hem demanat
reiteradament en aquesta cambra, que seria molt més adequat
recuperar l’originària disposició addicional quarta la qual,
durant els anys que va ser vigent, va generar 1 .500 milions
d’euros d’inversions i una millora molt considerable de la
qualitat dels establiments turístics. A més, si l’objectiu és
impulsar l’activitat econòmica davant la crisi de la COVID, per
què només es poden millorar els establiments turístics? Per
què a la indústria o al sector primari no se’ls permet millorar
també els  seus establiments turístics amb igualtat de
condicions, si ho estimen convenient, evidentment? Per què
els ciutadans d’aquestes illes no poden millorar els seus
habitatges amb les mateixes condicions que els establiments
turístics?

En aquests casos també s’impulsaria l’activitat econòmica
i fins i tot es podrien assolir, per exemple, objectius
mediambientals i de foment d’energies renovables, però
vostès prefereixen aprovar aquest decret llei i el d’intervenció
del territori per aturar-ho tot.

Per altra banda, compartim l’esperit dels canvis d’usos
d’establiments turístics i edificacions amb usos no
residencials en HPO, equipaments sociosanitaris o
assistencials i administratius per a R+D+I. No obstant, per què
només a zones declarades madures i deixar Menorca, Eivissa
i Formentera fora?

Ens temem que, atesos els condicionants que vostès
estableixen només uns pocs podran acollir-se a aquesta
mesura i, per tant, esdevindrà ineficaç.

Per altra banda, si l’objectiu és impulsar l’activitat
econòmica, ens poden explicar per què aproven una moratòria
fins al 31 de desembre del 2021 per al lloguer turístic  a
unifamiliars al municipi de Palma, ens ho poden explicar
aquest assumpte? Aquesta oferta turística és perfectament
compatible amb la COVID, per què aproven, per tant, aquesta
moratòria si l’objectiu és impulsar l’activitat econòmica? No
ho entenem.

Pel que fa a les mesures en matèria de funció pública,
vostès continuen amb la tònica d’ordeno y mando; es podria
entendre que en una situació excepcional com l’actual
s’establissin canvis en el període de gaudi de vacances o
atribucions temporals de funcions dels empleats públics, però
era necessari imposar-ho per decret? Ho pregunt: era
necessari, pam, imposar-ho per decret? Són vostès incapaços
de negociar-ho amb les meses sectorials? La resposta és
clara: no, vostès ordeno y mando i endavant.

De fet, vostès també prenen mesures per al personal
estatutari a cop de decret llei i sense negociar res en matèria
de teletreball, mobilitat temporal i, sobretot, torns de feina.
Aquesta és la seva forma d’agrair al personal sanitari la lluita
incansable contra la COVID? En lloc de pagar-los un
complement o una paga extraordinària, tal com hem demanat
des del Partit Popular, vostès els apliquen retalls a cop de
decret llei, això és el que vostès fan al personal sanitari per
agrair-los la feina que han fet durant tota aquesta pandèmia.

Pel que fa a l’adquisició de material sanitari i medicaments
a l’ib-salut, qualsevol pot entendre que en circumstàncies
excepcionals, com les que hem viscut, s’han de prendre
mesures per agilitar compres; però és necessari que,
aprofitant la crisi de la COVID creïn vostès un sistema
paral·lel de compres a l’ib-salut que passa per sobre de la Llei
de contractes del sector públic i, a més, té caràcter permanent,
com ha dit el Sr. Melià? No podien posar que si torna una
situació d’excepcionalitat en el futur puguin utilitzar un
procediment extraordinari per comprar? Era necessari fer-ho
permanent en el temps?

Com és possible que transformin una excepció en norma
de cara al futur! A més, vostès creen un procediment de
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reconeixement extrajudicial de crèdits, de caràcter permanent,
que, en essència, afecta l’ib-salut, ara resulta que els
contractes verbals quedaran automàticament regularitzats amb
un procediment extraordinari que es transformarà en norma
habitual, essent el procediment de contractació ordinària
l’excepció. Ara ja podran contractar amb una telefonada o amb
un correu electrònic, i podran fitxar els seus amics amb un
procediment regulat per llei. Serà indiferent si hi ha crèdit
adequat i suficient al pressupost, o si ja no hi ha ni un euro,
això és igual, és conscient del que implica això, Sra.
Consellera d’Hisenda? Li comunic que amb decret llei que
vostè consellera també ha signat, ha perdut el control de ib-
salut. Vostè es limitarà, si és que és capaç, a pagar les factures
que li arribin i això sí, amb els terminis que vostès també
estableixen en aquest mateix decret llei, vagi’s preparant, Sra.
Consellera, perquè repetesc, vostè ha perdut el control de
despesa, o el control pressupostari de l’ib-salut.

Finalment, pel que fa a les mesures en matèria
pressupostària, rebaixen les taxes portuàries, insuficientment
al nostre entendre, estam totalment d’acord amb el Sr. Melià,
si no hi ha fet imposable no es pot cobrar, rebaixen també la
taxa del joc, a més anul·len el pagament a compte del mes de
setembre l’impost d’estades turístiques, per tant, de guanyar
temps i adaptar l’ocupació d’establiments turístics a una
realitat que evidentment serà difícil. Això sí, de suspendre
l’impost aquesta temporada i la que ve, com els hem demanat
de forma reiterada des del Partit Popular, res de res, la Sra.
Armengol demana al Sr. Sánchez ajudes per als  bitllets de
transport per tal que vengui turisme nacional, està molt bé, ho
compartim; mentre als d’aquí els seguirem cobrant l’ecotaxa.
Novament bufar i xuclar al mateix temps, tot i això la mesura
estrella pel que fa a l’ecotaxa és la desaparició del caràcter
finalista de l’impost a to ts  e ls anys que ha estat vigent i la
creació d’un fons específic per a la COVID. 

Tots els projectes no iniciats i fins i tot els  iniciats que
vostès estimin convenients, queden totalment defenestrats des
del 2016 fins al 2020. La política d’habitatge públic del Sr.
Pons ha passat a la història, ni un euro li han deixat, el metro
del Parc Bit?, tampoc no es farà; les obres als col·legis que
volia fer el Sr. March?, res; projectes en matèria de turisme,
medi ambient, etc., que no estiguin avançats en termes
d’execució?, vostès els han arrasat a cop de decret. I això sí,
creen un fons específic per a la COVID que gestionaran
vostès, gestionaran vostès mateixos des del Consell de
Govern, amb les actuacions que estimin convenients i sense
consultar res a ningú.

Demanar que aquesta cambra es pronunciï respecte de les
actuacions que s’han de fer amb el fons de la COVID? De cap
manera, ja ho decidiran vostès des del Consell de Govern,
mentre demanen, això sí, als grups parlamentaris, aportacions,
consensos i pactes. Aquesta és la forma de governar del seu
Govern, Sra. Armengol.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Ara correspon al Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Vicepresidente, ha iniciado
usted su intervención de hoy dirigiéndose a nosotros, en
concreto a nuestro presidente y portavoz, el Sr. Jorge Campos.
Mire, yo conozco a Jorge Campos desde hace más de 20 años,
me honro con su amistad y le aseguro que antes renunciaría a
su escaño que subir a esta tribuna a hacer el papel que ha
hecho usted hoy, posicionándose en contra de todos sus
principios ideológicos. Quiero que quede esto claro, estos
papeles, no se preocupen, como todavía no soy conseller, no
vengo a meterles un discurso ladrillo. 

Estos papeles son las leyes y decretos que, mediante este
instrumento que tienen ustedes, modifican. Todas estas leyes
que tuvieron su trámite parlamentario, su proceso de
enmiendas. ¿Esta es su idea del consenso? Porque es que la
Sra. Armengol siempre habla de consenso, el consenso es algo
más que hablar, es ponerlo en ejercicio, ¿quieren ustedes
consenso? Tramiten estos decretos como proyecto de ley,
¿pretenden enmendar todo esto, de verdad, mediante esto? ¿A
ustedes les parece que esto es respeto a la práctica
parlamentaria, buscar el consenso, buscar el acuerdo? No sé,
yo creo que es una manera muy particular la que tienen
ustedes de buscar el consenso, porque su problema es que
ustedes siempre, siempre se llenan la boca de grandes
palabras.

Hoy el Sr. Yllanes nos ha hecho aquí un discurso verde,
rosa y azul celeste, pero que no tenía nada que ver con la
realidad de lo que es este real decreto, perdón, decreto ley.
Porque es que por uno solo de los puntos que contiene este
decreto, y de la..., porque es como... ni siquiera es
Frankenstein, que Frankenstein a fin de cuentas era un
monstruo hecho con trozos de cadáveres, este es un monstruo
de mil cabezas, que habla de montones de cosas que no tienen
absolutamente nada que ver con la COVID, ni con la urgencia,
ni con la necesidad. Pero el primer punto por el cual habría
que votar en contra de este decreto ley es el que hace
referencia a la sanidad. Ustedes han subido aquí a hablar de la
sanidad pública, de lo público, de lo importante que era la
sanidad pública y no hacer recortes que hicieron en el pasado
otros y lo público y lo público y lo público. O sea, ustedes se
llenan la boca y cuando llega el momento de reconocer la
labor de los profesionales de la sanidad pública, ¿qué hacen
ustedes? Les meten una puñalada trapera, sin consenso, sin
diálogo con el sindicato y ¿por qué? Supongo que porque el
sindicato médico de Baleares ha sido el único que no tienen
ustedes en su cuerda, comprado o adlátere y les ha denunciado
por sus malas praxis.

Y ¿cuál es su contestación? Les quitan los turnos de
guardia, traslados forzosos, los módulos de 55 años. Los
médicos, los médicos de este país han puesto más de 50
muertos encima de la mesa en la lucha contra la COVID,
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desgraciadamente en Baleares algunos tendrán secuelas de por
vida de los médicos que se han contagiado ¿y ustedes se lo
pagan así? Los sanitarios no necesitan aplausos, necesitan el
reconocimiento a su labor. El reconocimiento a su labor,
desde luego no tiene nada que ver con lo que ustedes han
traído hoy aquí en este decreto ley, que sólo por este punto
sería rechazable.

Pero vamos más allá, vamos a ir analizándolo. La
verbalidad en la contratación de servicios y reconocimientos
extrajudiciales de crédito, que es algo que debería ser
excepcional y ustedes pasan de la anécdota a la categoría, lo
convierten en la praxis a la hora de la contratación. No sé si es
un intento de tapar el famoso caso Lafuente y demás, así
hacerlo venir bien, es que yo ya no me lo explico. 

Luego derogan de facto el Colegio de Guías Turísticos,
favoreciendo el intrusismo, yendo en contra de lo que ustedes
siempre hablan, que es de la calidad, del turismo de calidad.
No lo entiendo, es que yo me lo intento explicar y no entiendo
cómo ustedes pueden traer un proyecto de ley con estas
características. Luego, eso sí, facilitan las subvenciones al
sector medioambiental, una manera de contentar a los
ecologistas, no vaya a ser que se me salgan mucho del retril y
me hagan muchas manifestaciones, les daremos subvenciones.

Da a los inspectores de turismo la facultad de no
identificarse, incluso promover la comisión de delitos, porque
les piden ustedes a esos inspectores de turismo que puedan
requerir servicios, teóricamente prohibidos, para ver si les
pillan en falta. Es que esto es de una gravedad, o sea, no se
identifican y encima incitan a la comisión de un delito. Es que
no lo puedo entender, ¿ustedes de verdad se han leído este
decreto que van a votar a favor? Supongo que al menos el que
lo redactó sí.

Luego, la concesión de subvenciones, eliminando filtros
y control, actividades cívicas o culturales, incluyendo
anticipos de hasta el cien por cien de la subvención y posibles
ampliaciones, aún en el caso de que los servicios objeto de
subvención no se hayan realizado, y justificación de gastos de
hasta 3.000 euros, no con factura, sino con una mera
declaración. No, es que yo solo me lo he gastado en lo que
tocaba. ¿Esto con el dinero público, el dinero público que
hace un momento ustedes hablaban que habría que tratar con
tantísimo rigor? Una declaración: no yo me lo he gastado en
lo que tocaba. Pero bueno, es que sigue.

Luego, bonificación de la tasa fiscal de los juegos de azar.
O sea, no traemos ninguna medida efectiva para sectores
amplísimos que lo necesitan y nos preocupamos en este real
decreto de los juegos de azar. Deben tener un buen lobby.

Luego ya, para ahondar más en su disfunción con ustedes
mismos, el desvío de los fondos del ITS durante tres
ejercicios, o sea, hasta el final de la legislatura. O sea, ustedes
nos han vendido aquí lo importante que es el impuesto de
turismo sostenible, el destino al que iba ese impuesto  de
turismo sostenible, y ahora ustedes, en este decreto dicen: yo
con este impuesto voy a hacer lo que me salga de las narices,

que es lo que pone el decreto; lo podré emplear en lo que
quiera, y durante tres años, no este año en un periodo
excepcional, durante tres años, haré con él lo que me dé la
gana.

Pero siguen. Nos vienen ustedes con lo de la conversión
de los hoteles obsoletos, y nos vienen a decir que es para que
se hagan VPO o centros asistenciales. Pero sigamos leyendo:
transformación en oficinas con los bajos comerciales, eso es
lo que están ustedes autorizando; y preferentemente en I+D,
preferentemente, no dice exclusivamente, o  sea que el
hotelero podrá hacer en los bajos un centro comercial, y
arriba un edificio de oficinas, que preferentemente será de
I+D+I, y si no será de cualquier otra cosa, como si es una casa
de masajes. Increíble , pero esto es lo que ustedes van a
aprobar hoy cuando voten a favor de este decreto ley. No nos
vengan a decir que son las VPO; no, las VPO no, lo que quiera
el propietario hacer con él, lo que le dé la gana. Y ustedes
vienen aquí a contarnos que esto lo hacen por las VPO, que
queda muy bonito en el discurso pero que no es verdad.

Luego autorizan al IBANAT a que haga en sus zonas de
ocio o alojamiento las obras que quiera sin ninguna licencia
del ayuntamiento correspondiente, lo  que quiera, vamos a
hacernos chaletitos para los ecologistas, que vayan a veranear
y así estarán contentos. O sea, es increíble; o sea, van a dejar
ustedes que el IBANAT haga en su terreno lo que le dé la gana
sin ninguna licencia urbanística municipal, lo que quiera.
¿Pero de verdad ustedes se han leído este decreto?, ¿de verdad
lo van a apoyar, la izquierda? 

Y bueno, me acuerdo cuando anunciamos a bombo y
platillo aquello de que habíamos acabado con el turismo de
borrachera porque..., vamos, aquel decreto era maravilloso, y
vienen aquí unos meses después y nos dicen que se autorizan
los dispensadores de bebidas que habían ustedes prohibido en
las zonas de comedor. Lo pone el decreto, Sr. Yllanes, si
quiere se lo lee; a lo mejor es que usted no se lo ha leído pero
lo pone: que en las zonas de comedor, y con el
correspondiente y debido control, se vuelven a restablecer los
expendedores automáticos de bebidas alcohólicas, o sea, dos
meses después rehacen ustedes su famoso decreto contra el
turismo de borrachera que era histórico, histórico. Todo lo
que ustedes hacen es histórico.

Bueno, y voy dejando un poco para el final..., por cierto,
también la demolición de las estructuras de la carretera Maó-
Ciutadella, que algún día habrá que rehacer y volver a pagar
porque evidentemente a la larga Maó y Ciutadella necesitan
una mejor vía conectora, un desdoblamiento de esa carretera,
que es el eje fundamental de comunicación de la isla, ya sea
para vehículos privados o públicos, pero con unas condiciones
de funcionalidad y seguridad.

Y luego viene lo que ha sido un poco el meollo de todo
este decreto, que modifica todas estas leyes, que es lo del
15% de las instalaciones hoteleras, que no sólo  es en los
hoteles, es cualquier tipo de instalación hotelera, los parques
acuáticos..., cualquier tipo, todas las instalaciones que tengan
un uso turístico. Y aquí es donde más me llama la atención,
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porque es que ustedes siempre vienen aquí a decirnos que hay
que cambiar el modelo, algunos incluso cuando vino esta
pandemia dijo que era la oportunidad que se ofrecía a esta
comunidad de darse cuenta que el modelo económico
tradicional fracasaba y que había que modificarlo, y traen
ustedes aquí un decreto que sólo vuelve a beneficiar a los de
siempre, porque un 15% de aumento de edificabilidad en las
zonas comunes del hotel, dado que ustedes han indicado que
no se puede proceder a un aumento de plazas, ¿en qué se
traduce?, en las zonas comunes: las piscinas, los restaurantes,
el ocio complementario de los hoteles. Entonces yo empiezo
a preguntarme: ¿ustedes qué tipo de turismo alternativo están
buscando?, ¿el del Caribe?, ¿macro-complejos hoteleros
donde el turista llega, se queda en el hotel porque lo tiene
todo y no pone un pie fuera del hotel? Porque en realidad esto,
lo único que se puede hacer con esto que ustedes nos plantean
aquí es este tipo de ampliación de la oferta complementaria
dentro del propio hotel. ¿Y quién la puede hacer?, ¿quién tiene
el músculo financiero?, las grandes cadenas. Porque ustedes
llevan, creo yo, una idea muy equivocada de que nosotros
somos los defensores de las grandes fortunas; no, todo lo
contrario, nosotros somos defensores del pequeño comercio,
de la pequeña hostelería, de los pequeños hoteles. Son ustedes
los que se han convertido en los lobbys de presión de las
grandes cadenas, y los que plasman aquí, con el aplauso de los
grandes, esta serie de medidas.

Porque yo no sé si debe ser algo de..., como el complejo
de Edipo o algo así, que viene de la infancia de la izquierda,
pero ustedes confunden el dinero con la calidad, y no es así.
Ustedes parece que buscan sólo hoteles de 4 o 5 estrellas y
que vengan aquí sólo turistas ricos. Dinero y calidad no
siempre van de la mano. Nosotros hemos de buscar un turismo
cultural, un turismo respetuoso con nuestro medio ambiente,
un turismo respetuoso con nuestra convivencia y con nuestra
cultura, un turismo que busque algo más que el sol y playa, y
ustedes lo que siguen impulsando, ya digo, es un modelo de
estancias turísticas que cada vez más se aproximan al Caribe,
y como lo hacen, entre otras muchas cosas, cargando una y
otra vez, una y otra vez, contra el alquiler vacacional, que no
entiendo cómo El Pi puede votar a favor cuando presentó en
su candidatura al presidente de los alquileres vacacionales,
pero bueno..., así lo han decidido, es un partido soberano...
Pero desde los años sesenta que empezó el turismo en esta
comunidad había una especie de pacto social de que nos
repartíamos el pastel del turismo; una parte muy grande
lógicamente corresponde a los hoteleros, pero había el trozo
de pastel para toda la industria complementaria, los pequeños
restaurantes, los bares, el pequeño comercio , el comercio
tradicional... Ustedes parece que lo quieren destruir. Ustedes
quieren que el trozo de la tarta cada vez sea más grande para
los mismos. 

¡Y eso lo hace la izquierda! ¿Y luego nos acusan a nosotros
de neoliberales, Sr. Ensenyat? Neoliberal, este decreto que
usted va a votar a favor. O sea, cuando mañana por la mañana
se mire al espejo al levantarse piense lo que ha votado. No
somos nosotros que votamos en contra de este decreto,
supuestamente neoliberal, es usted que vota a favor.

Y ya tenemos, para terminar, muy brevemente, un punto.
Ustedes en su exposición de motivos nos dicen que un decreto
ley lógicamente no puede modificar leyes como los
presupuestos de la comunidad autónoma de las Islas Baleares,
pero sin embargo un poco más adelante, en el mismo decreto,
modifican ustedes la Ley de presupuestos generales de
comunidad autónoma en el punto 1, el punto 2, el punto 3 de
la disposición final novena; o sea, no lo acabo de entender. Si
ustedes me dicen en el preámbulo que no pueden modificar
los presupuestos de la comunidad y me los modifican en las
disposiciones adicionales, de verdad, cada vez me cuesta más
entender a la izquierda.

Y finalmente no se preocupen los señores ecologistas,
porque todo este papel será convenientemente reciclado,
como espero que en breve podremos reciclar a este gobierno
absolutista, radical y que va en contra de todos los intereses de
los ciudadanos de Baleares.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Ara correspon la intervenció del
Grup Parlamentari Mixt, té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President, i bon dia a to thom altra
vegada. Ens reclama la Sra. Garrido altesa de mires. De fet la
presidenta -que ara és aquí present- també ho ha fet, en el torn
de preguntes orals, altesa de mires. 

La ciutadania no ens perdonarà que no siguem capaços
d’arribar a un acord, i jo pregunt: què ha fet el Govern de les
Illes Balears per acordar aquest decret llei amb MÉS per
Menorca? Vostès reclamen altesa de mires, que no han estat
bons ni per mostrar-nos el decret llei aquest abans d’aprovar-
lo? Per a vostès arribar a acords vol dir: dir amén, dir amén al
que vostès els ha donat la gana de posar a un decret llei. Jo els
deman altesa de mires! I que vostès negociïn, no només amb
MÉS per Menorca, és que vostès demanen altesa de mires a
tothom, doncs negociïn aquestes mesures que són d’interès
nacional amb tots els grups. 

El que no pot pretendre el Govern era aprovar un decret
llei que modifica totes aquelles lleis que hem vist i després
venir aquí i demanar-nos altesa de mires perquè diguem amén
i ens pleguem als desitjos, tant si ens agrada com si no ens
agrada, del Govern. Escolti, això no és altesa de mires. 

Per tant, jo el primer que els demanaria és que siguin una
mica coherents i si demanen altesa de mires, practiquin
aquesta altesa de mires. I si volen acord, practiquin la cerca
d’acords. Vostès suposo que no pensaran que un grup com el
nostre, per molt petit que sigui, acceptarà votar a favor d’un
decret llei en el qual hi ha aspectes amb els quals no està
d’acord, quan no hem tingut ni tan sols l’oportunitat de dir, bé,
escolti doncs estam disposats a..., mira, us demano que poseu
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això, us demano que poseu aquest aspecte. Ni aquesta
oportunitat hem tingut.

Nosaltres som perfectament conscients que tenim dos
diputats, som perfectament conscients que les lleis que surten
d’aquest parlament no poden ser dictades per nosaltres, perquè
només tenim dos diputats, però el que demanem és que la
nostra part de sobirania estigui en totes aquelles normes que
passen per aquí. Si no se’ns respecte això, evidentment
nosaltres no ens sentim compromesos amb donar suport a cap
norma ni amb donar resposta a cap crida d’altesa de mires que,
sincerament, brilla per la seva absència.

Això em sap greu, Sra. Garrido, però miri, quan prenia
nota, a això jo li dic fariseisme, si vol li diré amb una paraula
més planera, que és cinisme, i si encara he de ser més planer,
li diré: això és propaganda. Que vostès venguin aquí a invocar
l’acord quan ni tan sols han estat bons per mostrar-nos aquest
decret llei abans que l’aprovi el Govern, això és propaganda.
Per tant, li demano que, per favor, venguin aquí i que els
discursos siguin coherents amb el que discutim.

I el mateix li demano al vicepresident del Govern, vostè la
veritat és que ha tingut una intervenció molt lluïda, molt
florida, una mica massa poètica per al meu gust, però que no
té relació amb el que debatem en aquest decret llei, després sí
ha començat a parlar del decret lle i, però ha estat tota una
descripció d’una arcàdia feliç que vostè imagina en la qual se
suposa que aquest decret llei ens ajudarà a arribar-hi, i em sap
greu dir-li que no. És a dir, jo fins i tot puc estar-hi d’acord
amb la definició de l’arcàdia feliç, perquè jo li dic que hi ha
hagut coses que m’han agradat del seu discurs, però escolti, no
ens engany, aquest decret llei no va dirigit cap a aquesta
arcàdia feliç, no hi va dirigida i en alguns aspectes va en
direcció absolutament contrària.

Per tant, considero que el decret llei també té molt de
propagandístic. Vostès tenien la urgència d’aprovar-lo en una
determinada data i no varen tenir temps de negociar-lo ni amb
els seus aliats naturals, definició en la qual em creia inclòs, ni
amb els qui no ho són perquè són importants perquè qualsevol
norma jurídica que s’aprovi tingui el suport que toca. 

Vostè ha dit, Sr. Yllanes, en el seu discurs alguns
conceptes que a mi m’han sobtat molt, acuerdo de muchos,
acuerdo de muchos. Ara no parlo de MÉS per Menorca, no,
parlo de la petita i mitjana empresa de Mallorca, del Col·legi
d’Arquitectes, dels ecologistes..., bé, acuerdo de muchos, no,
acuerdo dels que he dit, punt. Acuerdo dels que he dit. Punt. 

Seguretat jurídica. A mi, la veritat, quan l’he sentit invocar
la seguretat jurídica, quan tenim a la carpeta un decret llei que
no ja no és el que és, és a dir, a la carpeta tenim un decret llei
que ja ha estat modificat, que s’ha hagut de publicar una
correcció d’errades amb set o vuit errades que hi havia en el
decret llei, seguretat jurídica quan s’han canviat totes aquelles
lleis d’una atacada? Perdoni, però que invoqui la seguretat
jurídica, em sap greu, però això tampoc no li puc acceptar. 

I ja el que he trobat també molt sorprenent és que ens
parlés en aquest discurs tan ensucrat que ens ha fet de lluitar
contra les externalitats negatives del turisme. Miri, jo puc
estar a favor que vostè vingui aquí i digui: els hotels s’han
d’ampliar un 15%, ara, que em vingui a dir que això ho fa
perquè vol lluitar contra les externalitats negatives del
turisme, em sap greu, però no ho puc acceptar, perquè és tot
el contrari, és tot el contrari, és potenciar les externalitats
negatives del turisme.

També en aquest acuerdo de muchos no deixen de citar els
consells insulars, la presidenta també ho fet, consells insulars,
consells insulars el federalisme interior. No, aquesta norma
ha brillat per l’absoluta ignorància del parer dels consells
insulars, i els posaré alguns exemples, els posaré alguns
exemples. 

I respecte, li he de contestar evidentment per al·lusions
gairebé a vostè, Sr. Yllanes, i també a la Sra. Garrido, del tema
del 15% i del 10%. El 10% d’ampliació es va permetre perquè
precisament sortíem d’una crisi econòmica i molts d’hotelers
no s’havien pogut beneficiar per fer la modernització, per això
es va fer, i tenia una durada limitada en el temps. És clar, si la
durada limitada l’anem reproduint, l’anem reproduint, l’anem
reproduint deixa de ser una durada limitada i l’expectativa que
cream a l’hoteler és que això durarà tota la vida. I vostès estan
en aquesta ona, que això durarà tota la vida. I, a més a més, a la
seva argumentació hi ha un sofisme absolut, un sofisme, és a
dir, un argument que té aparença de veritat i que és fals, que és
dir, ara que el turisme..., si quan el turisme anava viento en
popa permetíem un 10% ara que va tan malament com no
admetrem un 15%? Precisament, precisament perquè ara no
el necessita per a res el turisme aquest 15%, per tant, és
afavorir un consum de territori del que no hi havia cap
necessitat fer i del que, com molt bé ha dit un portaveu que
m’ha precedit, els petits no se’n beneficiaran per a res. Per
tant, don per respost tot el tema del 10 i del 15%.

Anem al moll de l’os per això, perquè he volgut
evidentment replicar els discursos tant del Govern com del
Grup Socialista. 

Nosaltres votarem en contra d’aquest decret llei
bàsicament per quatre motius: primer, perquè conté unes
mesures de gran calat polític i de molta importància simbòlica
que són a les antípodes del nostre ideari.

En segon lloc, perquè s’ha fet d’esquenes als consells
insulars, s’ha fet d’esquenes als consells insulars, el Consell
Insular de Menorca els va fer arribar 28 propostes de mesures
per incloure en aquest decret llei de les quals només hi ha una,
i parcialment en podríem afegir dues o tres més. Per tant, no
em parlin de federalisme interior.

En tercer lloc, perquè vulnera l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears en la distribució de competències, en la
distribució de competències.
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I, en quart lloc, perquè vulnera l’Estatut d’Autonomia de
les Illes Balears quant a les limitacions materials del que es
pot regular per decret llei.

Aquests són els quatre motius pels quals nosaltres votarem
en contra.

I els desgranaré tot d’una. Mesures de molta significació
política i que tenen un gran calat. Evidentment, l’increment
dels hotels un 15%, l’article 7. El fet de permetre el canvi d’ús
turístic sense cap compensació, sense cap disminució d’ús,
sense cap disminució de volum, disposició addicional primera.
Carregar-se el caràcter finalista de l’impost de turisme
sostenible , és clar que a vostès això ja els preocupava poc,
perquè ja havien decidit destinar els diners a unes coses que
no tenien a veure amb la finalitat de l’impost, però ja se’l
carreguen absolutament, i això ens passarà factura, ja ho he dit
moltes vegades, si vostès volen canviar allò a què es pot
dedicar l’impost de turisme sostenible canviïn la llei i tal
vegada fins i tot hi estarem d’acord, el que no poden fer és
carregar-se el caràcter finalista de l’impost. 

Deia que s’ha fet d’esquenes als consells insulars i ja els
he posat l’exemple, de 28 mesures que el Consell Insular de
Menorca els va proposar vostès n’han acceptat explícitament
una i, parcialment, potser en podríem posar dues o tres més,
és a dir, tres o quatre mesures a tot estirar sobre 28.

Els deia que s’ha vulnerat l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears quant a la distribució de competències perquè
aquest parlament, aquest parlament, pot legislar sobre
competències que tenen els consells insulars, però el que no
pot fer aquest parlament és arrabassar aquestes competències,
és a dir, exercir aquestes competències en lloc dels consells
insulars. Els consells  insulars tenen unes competències
pròpies reconegudes en matèria d’urbanisme, en matèria de
planificació territorial, nosaltres els podem dir als consells
insulars com han d’exercir aquestes competències, el que no
podem fer és arrabassar-los aquestes competències perquè
això va en contra de l’Estatut d’Autonomia.

I quan vostès, a l’article 6, en el procediment urbanístic
extraordinari, arrabassen les competències dels consells
insulars vulneren l’Estatut d’Autonomia. Quan a la disposició
addicional desena li donen a la declaració d’utilitat pública el
mateix valor que a la declaració d’interès general, vulneren
l’Estatut d’Autonomia, perquè vostès buiden totalment de
contingut una competència pròpia, el seu vessant executiu, que
tenen els consells insulars. 

Evidentment, quan delimiten, em sembla que qualque altre
portaveu ho ha fet, delimiten àrees recreatives, delimiten
pàrquings en sòl protegit a mans de l’IBANAT es veu, com
molt bé deia el Sr. Melià, que com que ho fa l’IBANAT hem
de suposar que estarà ben fet. No, escoltin, perdonin, això són
àrees protegides, són àrees que tenen els seus plans especials
i evidentment l’IBANAT no pot delimitar aquestes zones sense
informe previ de les administracions competents, en aquest
cas, els consells insulars. Per tant, vulnera l’Estatut
d’Autonomia i la distribució de competències. 

A part, també, consider que es vulnera l’Estatut
d’Autonomia en les limitacions materials que imposa el decret
llei. Vostès, Sra. Garrido, ha iniciat una discussió jurídica que
jo no la sostindré, entre altres coses, perquè ja l’hem posada
per escrit. El que vostè i jo puguem dir té poc interès, el que
jo vaig demanar a la Mesa és, a veure, és a dir, si un indici molt
evident de desajust amb l’Estatut d’Autonomia a veure com
l’havíem de gestionar. La Mesa en va contestar molt
correctament, això ho ha de decidir el Ple, molt bé, jo li vaig
demanar a la Mesa, doncs escolti, demanin un informe jurídic,
perquè, com que, aparentment, aquí hi ha un indici que no (...),
un informe jurídic, això és el que ja hagués anat bé. Vostè i jo
aquí realment de termes jurídics poca cosa en traurem, vostè
i jo aquí venim a parlar en termes polítics, però crec que per
prendre la nostra decisió política hagués estat molt bo
disposar d’un informe jurídic. Però s’ha optat per la
ignorància, s’ha optat pel no saber. Si vostè creu això que diu,
hagués estat a favor el seu grup que tenguéssim un informe
jurídic i aleshores jo, evidentment, amb un informe jurídic de
gent que en sap molt més que jo, diria: “miri, estava
equivocat”. Ara, de moment..., és a dir, jo he posat un indici
sobre la taula, un indici que és molt eloqüent i, de resposta, no
n’he obtinguda cap, s’ha optat per la ignorància. Cadascú amb
la seva... amb les seves... amb les seves opcions.

I també evidentment, s’ha vulnerat l’Estatut d’Autonomia,
en les limitacions materials  que imposa als decrets llei
perquè modifica un caràcter essencial d’un impost.

Per cert, Sra. Garrido, pensi que la doctrina del Tribunal
Constitucional sobre decrets llei en molts de casos fa
referència a l’article 86 de la Constitució  i el redactat del
nostre article 49 no és idèntic ni fer-s’hi prop a l’article 86 de
la Constitució, que és el que regula els decrets llei estatals.

Bé, ja he explicat per què, els motius de fons, ja hem vist
que afecten prou articles, votarem en contra d’aquest decret
llei, però tampoc no vull deixar passar per alt el com s’ha
tramitat aquest decret llei, i  ja hi he fet referència en
començar la meva intervenció. El Govern ens va comunicar un
dia que volia fer un decret llei, ens ho va explicar de viva veu
i el nostre estupor va venir quan vàrem saber que és que el
pensava aprovar al cap de 24 hores.

Llavors, la nostra resposta va ser dir: ens sap greu, som un
grup petit, som un grup modest, però no ens deixem atropellar,
o sigui, nosaltres no pensem pactar un decret llei en 24 hores
quan ni tan sols l’hem vist per escrit, perquè nosaltres... en la
nostra petitesa, en la nostra modèstia ens agrada fer les coses
seriosament, per respecte als nostres electors. 

Per tant, evidentment un decret llei d’aquesta llargada no
és pot negociar en 24 hores i nosaltres no podem assumir tots
els errors que s’han revelat que tenia aquest decret llei, perquè
evidentment s’ha fet de pressa i corrents, s’ha fet massa ràpid. 

M’ha fet gràcia el conseller Negueruela en el torn de
preguntes orals, que parlava de la qualitat amb la qual s’ha fet
aquest decret llei; bé, escolti’m, no cal que els doni la meva
opinió, els fets són al butlletí oficial, al butlletí oficial hi ha
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els fets de... de com de bé s’ha fet aquest decret llei el qual,
fins i tot políticament, l’han hagut de modificar en menys
d’una setmana.

Jo, per tant, en resum de tot els que he dit, el que els
demanaria és que s’omplin menys la boca de paraules boniques
i facin la feina ben feta, i negociïn políticament el que volen
que aquest parlament els validi. Si ho fan així i haurà altesa de
mires, però si ni tan sols vostès prediquen amb l’exemple i
tenen aquesta altesa de mires, no sé què vénen a reclamar-nos
a nosaltres.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Començam el torn de rèpliques dels
grups que han intervingut a favor, començam pel Grup Unidas
Podemos, té la paraula el Sr. López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidente. Hay una cosa muy curiosa que
realmente no se ve hasta que, bueno, uno es diputado y viene
a este parlamento y ve cómo funciona y además pregunta a los
compañeros de otras cámaras, fuera de esta comunidad
autónoma, y se da cuenta de que es así, y es que da igual
realmente el tipo de intervenciones previas o da igual el tipo
de réplicas que haya porque las decisiones ya están fijadas
antes de venir aquí, si se ha llamado, si no, si se ha negociado,
bueno, es un juego que además te asegura, por así decirlo,
hacer un trabajo previo en condiciones. Entonces, cuando lo
ves... uno hace el discurso, pero ya sabiendo el resultado final
por norma general y uno hace la contrarréplica sabiendo que
no va influir en cuanto al resultado del voto.

Se han comentado varias cuestiones como el tema de... si
algunos ponen..., han estado más incomodos, menos
incomodos, yo no sé el resto de diputados, pero en mi caso
particular, independientemente de lo que se defienda y el
momento y que se crea correcto, cuando estamos en un
momento en el que cientos de miles de vidas y de calidad de
vida de la gente y de la economía en sus viviendas está en
juego, yo siempre voy a estar incómodo, siempre, pero porque
estamos hablando aquí de cosas que afectan a más de 1 millón
de habitantes, ni más ni menos. No es por nada más.

El Partido Popular ha comentado que ni se consensua ni se
pacta nada, a ver, también es verdad que cuando uno está en la
oposición tiene que hacer el relato y el discurso, yo no puedo
hablar en nombre de un gobierno, pero yo sí que he leído en
prensa que se reunieron con Francina Armengol, que dijeron
propuestas económicas, que las han registrado en este
parlamento y yo sí que las he visto, que se ha por parte del
Partido Popular dicho en prensa que muchas de esas medidas
con un toque o con otro, pero se ven reflejadas.

Y luego comento de mi intervención, algunos artículos le
gustarán más, algunos artículos le gustarán menos, pero se ha
intentado activar la economía de la forma inmediata y cuando

se dice que no se pacta, oiga, pues sindicatos como UGT o
Comisiones lo apoyan o la CAEB, PIMEM, federación
hotelera, quiero decir, hay gente que lo apoya, otros que a lo
mejor apoyan parte parcial del decreto. Es un decreto muy
amplio, que, como es normal, no va a contentar absolutamente
a todas las partes, pero que se diga que no se ha escuchado,
siempre se ha salido diciendo que este decreto sí tiene
muchas medidas de prácticamente muchos que han llegado a
proponer..., con lo cual en este sentido sí que quiero
comentar, claro, la música gusta, la letra no, es normal,
estamos hablando de un gobierno progresista, en vuestro caso
es una formación conservadora, es normal, es oposición... o
partidos que dan apoyo al gobierno.

Voy rápido porque si no... En cuanto a VOX, Sergio yo ya
sabes que en el universo de las contradicciones políticas...
VOX además es experto, es... capaz de defenderte el interés de
los fondos buitre, el interés de los bancos y luego decir que
defiende a los pequeñitos, o sea, quiero decir, en su caso, en
el universo de las contradicciones, cuando ustedes hacen una
compilación, no les puede saltar nunca un error de Kernel
porque da igual, son capaces de meter todo en un revolutum,
mezclarlo, tirarlo y que no pase nada, y ser capaces de
defender fondos buitre y a la vez decir que se defiende a los
pequeños. Bueno, poco puedo decir ante eso, quiero decir,
bueno, es su juego político, a lo mejor lo tienen estudiado,
seguramente sí y le  sacan rédito. En esa cuestión poco me
puedo meter. 

Eso sí, normalmente a nivel estatal lo que escucho por
parte de su partido suele ser que se tiende a un modelo...,
incluso se dice explícitamente, que gustan las políticas de
Donald Trump. Lo siento, yo para España no quiero ese tipo de
políticas, con lo cual es muy complicado llegar a consensos.
Sé que aquí no se ha dicho, pero yo lo he visto por parte de sus
ponentes estatales decirlo. No es el modelo que yo quiero
para España. Creo que prácticamente nadie de esta sala lo debe
querer.

Y sin extenderme demasiado, como ha comentado..., soy
parlamentario, no pertenezco al Gobierno y al grupo MÉS per
Menorca, Pep Castells, como sabe yo sí que le considero un
aliado, como sabe por mi parte siempre va a haber negociación
pendiente, siempre va a haber una negociación y mano
extendida, hemos hablado muchas veces y sabes que es así. Si
realmente no te has sentido parte, la ponencia, pues, con toda
la razón, se explicita así. Ahora bien, creo que somos aliados
que en ningún momento MÉS per Menorca apoyará un
gobierno que no sea progresista, y yo me quedo con eso y
seguir trabajando y mejorando la coordinación.

En cuanto al Decreto en sí yo sí quiero defender que es un
decreto que mira lo inmediato  y además profundiza en la
diversificación del modelo productivo, además de la mano de
las recomendaciones de la comunidad europea. No es algo que
se hayan inventado aquí en Baleares el Gobierno, es que
vemos que es lo que recomienda la comunidad europea para ir
saliendo de esta crisis, y son eso quiero que nos quedemos.
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Es evidente que no todo el mundo va a estar contento con
absolutamente todo este decreto, pero estamos hablando de lo
inmediato, de la vida de la gente y de solventar ahora mismo
el impacto económico a causa de una crisis sanitaria que no se
ha resuelto aun, y que seguramente dentro de un mes el
escenario será completamente distinto. Hay que tener esa
cintura, cuando se habla de altura de miras, se habla de eso, y
luego que cada uno vote en consecuencia con cómo se ha
sentido o se ha dejado de sentir. 

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. López. Correspon ara el torn de rèplica
al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, gràcies, Sra. Vicepresidenta, no en farem ús, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Correspon el torn d’intervenció al Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes, té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Encara que la Sra. Garrido,
portaveu del Partit Socialista, ens digui una cosa, en realitat és
la seva opinió, i jo la puc respectar molt, però no deixa de ser
la seva opinió, i el problema és que jo puc tenir una altra
opinió, i el problema és que el decret llei hauria de ser
claríssim i no en funció de l’opinió que tengui la Sra. Garrido,
o jo mateix o el tècnic municipal de torn. I aquest és el
problema del que jo li denunciï dels edificis inadequats,
perquè si vostè va a l’article 5 és una contradicció, però
només diu que estan exceptuats els edificis fora d’ordenació.
Amb aquesta lectura què vol dir? Que els inadequats hi estan
inclosos. 

Vostès necessiten canviar aquest article i  donar llum i
donar seguretat jurídica, perquè així com està el decret llei no
ho fa. Fa falta un aclariment, perquè els edificis inadequats a
les Illes Balears són molts, no parlam de casos aïllats, són
moltíssims; són aquells edificis legals, construïts legalment
però que ja no s’adeqüen al planejament, i d’aquests n’hi ha
moltíssims, i per tant només aquest fet ja requereix la
tramitació d’aquest decret llei com a projecte de llei.

Però després em parla de les obres menors. He repassat
l’article, 145; no hi ha cap..., cap regulació que digui que això
es farà a través del reglament, no ho diu!, és directa;
l’exoneració de control administratiu de les obres menors
d’escassa quantia econòmica és directa, des del moment que

va entrar en vigor aquest decret llei. El que passa és que els
ajuntaments no tenen ni idea de quines són aquestes obres. Per
això li reclam una modificació, per donar llum i per donar
seguretat i per fixar clarament les regles d’una obra d’escassa
quantia que no té intervenció administrativa ni de llicència ni
de comunicació prèvia.

Vostès fan un joc maquiavèlic, perquè, per una banda,
defensen la declaració responsable, però, per una altra banda,
diuen: no, no, a la primera ocupació fa falta que hi hagi un
control. En què quedam? O a la declaració responsable no hi
ha control? Això és una contradicció, o hi creiem o no hi
creiem. O pensam que els  tècnics estan dotats i faran les
coses ben fetes o no hi creiem; perquè si hi creiem tant em
serveix per fer les obres com per donar la llicència de primera
ocupació. I nosaltres com que hi creiem, en els tècnics,
pensam que aquest sistema és vàlid permanentment i per a tot,
per a les obres de..., per donar la llicència -diguem-ho així-
perquè es puguin fer les obres majors, com perquè es pugui
donar la primera ocupació. Perquè, a més, no hem de perdre
de vista una cosa lògica i essencial, i és que la declaració
responsable no lliura l’ajuntament de fer el control pertinent,
i que si l’ajuntament fa les coses diligentment aquesta
verificació de la correcció de la declaració responsable
realitzada es produirà en un termini curt, breu. Ara, si els
ajuntaments continuen fent com amb les llicències i estan dos
anys a mirar-s’ho, això és un altre problema, però també hi ha
inseguretat quan l’ajuntament dóna una llicència il·legal,
també hi ha inseguretat. Inseguretat en el món de l’urbanisme
n’hi ha, malauradament; seguretat total, no n’hi ha. El que passa
és que hem de cercar l’agilitació i l’hem de cercar amb totes
les conseqüències, i no a mitges, que és el que vostès fan.

A VOX, ho he dit a la meva intervenció, no tot el decret
llei ens agrada, no ens agrada la prohibició del lloguer turístic
unifamiliar a Palma, no ens agrada; si es tramita com a
projecte de llei veurà una esmena del Grup Parlamentari d’El
Pi per eliminar aquesta moratòria d’unifamiliars a Palma, la
veurà, ho he dit clarament i evidentment ens mantendrem.

Modernització turística. Crec que -i això ho dic sobretot
per als grups d’esquerres- crec que vostès no assumeixen una
política d’èxit, una política d’èxit que a més varen iniciar
vostès el 2009 i el 2010!, que ha provocat una pujada de la
categoria de molts d’establiments turístics amb una
conseqüència en els seu treballadors, perquè també cobren
més perquè hi ha més categoria en aquests establiments, per
tant, una política que ens ha situat millor i ens ha fet més
competitius, i que ha donat més rendibilitat a la nostra
principal indústria, i en lloc d’estar orgullosos i veure que això
ha de ser permanent, perquè els establiments no només fan una
obra, no només una vegada en la vida es modernitzen, es
modernitzen contínuament; per tant necessiten eines per
poder-ho fer contínuament, i no basta..., el caràcter temporal
d’aquesta normativa s’ha d’acabar, perquè vostès mateixos es
dediquen -i en això té raó el Sr. Castells- es dediquen a
ampliar-la. Però és que és bo que s’ampliï, és que el que hauria
de ser és permanent, i haurien de fer aquests jocs i aquest
equilibrisme, i creure de bon de veres que aquesta és una bona
política.
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I finalment, el diàleg. També he de donar la raó al Sr.
Castells. És clar, és que vostès ens varen anunciar el decret
llei, ens varen dir la música 24 hores abans, però quan
llegeixes la lletra petita evidentment consideres que hi ha
moltes coses a millorar i  a reformar. Per això nosaltres
insistim molt que, per esperit democràtic i per participació
política, haurien de permetre que això es tramitàs com a
projecte de llei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Correspon ara el torn de rèplica
al Partit Socialista de les Illes Balears, té la paraula la Sra.
Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Sr. Melià, per desgràcia les
lleis d’urbanisme sempre necessiten interpretacions; totes,
però les d’urbanisme especialment. I estic d’acord, estic
d’acord amb vostè que no necessitam inseguretat dins
l’urbanisme, i de vegades en tenim, i el que no podem fer és
que una bona eina, com pot ser la declaració responsable, ens
creï més inseguretat.

I compartim també la reflexió quant al control. Els
ajuntaments han de continuar, i els consells insulars en la part
que els  pertoqui, han de continuar fent control durant el
moment que es presenti la declaració responsable, però també
és necessari el control posterior.

Jo, Sr. Rodríguez, que vostè avui pràcticament hagi talat un
arbre per fer-se una foto i que després ens digui: no es
preocupin perquè ho reciclarem, no sé com qualificar-ho,
perquè em sembla brutal, però compri un carretó per dur-lo
als seus companys andalusos, que varen modificar 27 lleis fa
un mes, perquè quan hagin d’imprimir les lleis andaluses
modificades no els bastarà això, necessitaran un carretó i un
parell d’arbres.

(Alguns aplaudiments)

Sr. Costa, jo ho he repetit un parell de vegades, i apel i he
apel·lat a la responsabilitat, i apel a la responsabilitat del Partit
Popular, com a partit de govern que crec que és i que vol ser,
aquest decret té el consens dels quatre consells insulars, de la
FELIB i de la Mesa de Diàleg: CAEB, PIMEM, UGT i
Comissions Obreres. No faci així, és cert, demani’ls-ho, si no
s’ho creu, els pot cridar per telèfon i els ho pot demanar. Per
tant, ha de partir per aquí.

Vostès fa dues setmanes apareixien pràcticament com els
pares ideològics d’aquest decret llei, i de cop i volta els degué
cridar qualcú de Madrid i els va dir: eh!, que la línia no és
aquesta, que la línia és la crispació; i vostès, obedients com
són, han agafat la línia de la crispació perquè és el que fan.
Perquè del que vostè avui deia semblava que ni tan sols no està
d’acord amb la declaració responsable.

Escolta, la declaració responsable té una cosa: el partit que
va transposar la directiva europea va ser el Partit Popular, i en
la transposició va dir que els informes previs s’havien de
demanar i s’havien d’acompanyar a la declaració responsable.
Faci una mica de memòria i veurà per què es reclamen els
informes responsables. 

Res a veure amb la disposició addicional quarta que va fer
el Sr. Delgado i que el Sr. Company participava en aquell
govern, res a veure. No es poden incrementar pisos, sempre hi
vàrem estar en contra. I res a veure amb el provincianisme que
aquella disposició amollava, que si ets un gran arquitecte i ets
famós pots fer el que et doni la gana, perquè això és el que
vostès feien, aquest provincianisme que moltes vegades
practiquen.

I després, quant a pressupost, sembla mentida que hagi
estat director de pressuposts, Sr. Costa!, és que sembla
mentida, perquè sap perfectament que el decret es refereix als
reconeixements extrajudicials de crèdit. No sé si ho fa per
ignorància o per malícia, perquè les dues coses són dolentes,
sap que es refereix a això i sap precisament que la línia que es
du és la de la teoria de l’enriquiment injust.

Quant al Col·legi de Guies Turístics, el que fem és aplicar
la llei que va aprovar el Partit Popular, que deia que només hi
pot haver col·legiació obligatòria per a aquells aspectes que
defensassin drets fonamentals: advocats, arquitectes i metges
són els únics que tenen col·legiació obligatòria.

Quant a marines seques, el PIAT de Mallorca manté la
regulació de les marines seques. El que es fa en aquest cas és
dir que aquest decret va posar una línia vermella i era no entrar
dins sòl rústic. Les marines seques en aquest cas entraven dins
sòl rústic. Es manté la regulació de la disposició addicional
del PIAT, que manté com es poden regularitzar i com es poden
donar d’alta les marines seques.

Sr. Rodríguez, el que vostè parlava de subvencions,
exactament el mateix s’aprova a nivell de subvencions a totes
i cada una de les comunitats autònomes. Diferència: a les
comunitats autònomes on vostès donen suport hi voten a favor;
a les comunitats autònomes on vostès no donen suport al
govern diuen que és dolent i que va en contra absolutament de
tot. Per tant, una mica de coherència, que crec que és el que es
necessita. I avui, en escoltar el seu discurs, hi ha hagut un
moment que he pensat que el GOB li deu pagar un dinar o
qualque cosa per l’estil perquè, de veritat, m’ha deixat prou,
prou impressionada.

Sr. Castells, les meves paraules no volien cíniques de cap
de les maneres i a vostè el Govern no li va mostrar, això li ho
reconec, per ventura no li va mostrar, però sí que en va parlar
d’aquest decret; per ventura no li va mostrar el text, jo aquí
crec que no li va mostrar, però sí que en va parlar amb vostè
d’aquest decret, i no 24 hores abans.

I amb el Consell de Menorca se’n va parlar d’aquest decret,
de fet el Consell de Menorca va fer propostes i vostès formen
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part del Govern del Consell de Menorca i de fet el Consell de
Menorca ha donat suport a aquest decret. 

Vostè ens planteja que la crisi..., varen donar suport al 10%
d’increment dels hotels perquè sortíem d’una crisi, i ara que
entram a la pitjor crisi que veurem, i esper que no en vegem
d’altra, ara que hi entram, ara no? També és contradictori, el
seu argument ho és contradictori en aquest cas.

Vull dir-li, perquè veig que se m’acaba el temps, que la
Mesa li ha contestat, hi ha una nota jurídica de la lletrada del
Parlament que li diu el que jo li he dit aquí, que li diu que la
validació del decret llei serà la que entrarà o no en el fons i en
l’oportunitat del decret llei, que li diu expressament que el
decret que la Mesa del Parlament únicament pot veure si es
compleixen o no els requisits formals del decret llei, però no
hi pot entrar dins l’oportunitat del decret llei. Per tant,
demanar un informe jurídic que existeix, i vostè coneix
perfectament què és, quin és el plantejament del Tribunal
Constitucional, també en relació...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Garrido, tiene que ir terminando.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

... -acab, acab-, també en relació amb l’article 86, perquè les
sentències del Tribunal Constitucional de l’article 86 parlen
i analitzen expressament els “no podran afectar”, que és el “no
podran afectar” que diu l’article 49 del nostre Estatut
d’Autonomia.

Per tant, facem les interpretacions correctes. És cert que
aquí avui no farem un debat jurídic, que fem un debat polític,
però vostè ens ha dut aquest debat jurídic aquí. El decret llei
és totalment ajustat a dret i si hi ha algú que ha de dir que no
és ajustat a dret únicament és el Tribunal Constitucional.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Garrido. Es el turno de las
contraréplicas de los grupos que han intervenido en contra.
Por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el
Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Bé, en primer lloc, resulta
quasi insultant que vostès ens diguin que aquest decret llei ha
estat consensuat. Li ha dit el Sr. Castells, li hem dit tots els
grups de l’oposició, vostès ens varen cridar una tarda, ens
varen reunir a la Conselleria de Presidència, el Sr. Yllanes
també hi era, i ens varen dir: demà aprovarem aquest decret
llei. Ah!, bé, tal. Això és el que van fer vostès de consens amb
el principal partit de l’oposició, la tarda abans d’aprovar-lo, és

cert que llavors al dia següent no varen ser capaços d’arribar
a un acord entre els grups parlamentaris que conformen el
Govern i varen haver de retardar l’aprovació. Però el dia abans
ens varen cridar.

Dos. Al Consell Insular d’Eivissa li vàrem enviar, e l
president i portaveu del Partit Popular, li va enviar el decret...,
un esborrany que hi havia perquè no en tenien ni idea.
Pràcticament cap de les mesures que va proposar el Consell
Insular d’Eivissa, tres crec, les han posades vostès en el decret
llei, de tota la resta, res. El Sr. Castells els ho ha dit, un
consell insular que hauria d’estar en principi alineat amb
vostès, ni se’n va assabentar. I ara ens vénen a dir que vostès
han consensuat? Vostès l’únic que han fet és aprovar a cop de
decret llei el que els ha donat la gana, ens han posat damunt la
taula un plat de llenties i ens deixen l’opció de votar-hi a favor
o en contra. Punt, això és el que han fet vostès.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

I, efectivament, Sra. Garrido, té vostè tota la raó, aquest
decret llei saben vostès perfectament que l’única forma és
tombar-lo via votant-hi en contra, que és el que farà el Partit
Popular, o directament dur-lo al Tribunal Constitucional.
Efectivament, és l’única possibilitat que ens donen de
consens, aquest és el consens que vostès practiquen en aquesta
cambra, i és un menyspreu constant i absolut, constant i
absolut a aquest parlament, a aquesta cambra. Vostès des de
l’executiu governen com els dóna la gana,...

(Remor de veus)

... duen els decrets lleis a convalidar a aquesta cambra, ni un
decret llei el tramiten com a projecte de llei. Per tant, l’única
conclusió és: el consens que vostès, el pacte que vostès
anuncien i, eh!, altesa de mires als partits de l’oposició  és
simplement un eslògan i una propaganda, una publicitat, però
res més que això, res més que això, ha de quedar ben clar.

Dos, vostès aproven un conjunt de modificacions
normatives que ni estan vinculades a la COVID ni són urgents
ni són d’extraordinària necessitat, és així de senzill. Set
disposicions addicionals..., ja he perdut el compte directament
de disposicions finals, 17 crec recordar que n’hi ha, 41
articles, 1 macro decret llei i, eh!, vostès aproven les mesures
que els dóna la gana, les posen dins el decret llei, no pacten
res i aproven les mesures que els dóna la gana. Aquesta és la
realitat.

Els dic una cosa, seria insultant que avui votassin vostès en
contra de la tramitació com a projecte de llei d’aquest macro
decret llei, que és el que pretenen fer, però seria insultant que
ho fessin.

En segon lloc, vostès ens plantegen un conjunt de mesures
d’impuls de l’activitat econòmica i l’agilitació administrativa,
vostès s’agiliten administrativament a vostès, això sí, això sí,
l’administració l’agiliten, per exemple, amb el reconeixement
extrajudicial de crèdit, sí, que passarà a ser a l’ib-salut la
norma habitual de contractació, i l’excepció serà tramitar un
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expedient d’acord amb la Llei de contractes. Això és el que
passarà, i ho sap perfectament, Sra. Garrido, no em vengui a
donar explicacions, Sra. Garrido. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible i remor de veus)

Tres, i tan important com l’altre que he dit, es constata de
l’aprovació d’aquest decret llei i del decret llei que van
aprovar una setmana després que vostès no tenen projecte per
a aquestes illes. Vostès ens diuen que, impulsarem l’activitat
econòmica, i el Sr. Negueruela ha fet uns càlculs
grandiloqüents, no sé quants de mils de milions d’euros. I de
què ens parla? Com ho ha estimat això? S’ho han inventat? Si
hi havia gent que fins i  to t pensava a un moment donat que
vostès eren que posaven..., no, deuen posar partides
pressupostàries, hi havia gent que pensava, fins i tot de la
població en general, i resulta que no, resulta que és inversió
privada que vostès han estimat no sabem com. Bé, jo ja li dic,
s’ho han inventat directament i no saben d’on surt. Què ens
estan dient?

Per afrontar-se a una crisi econòmica i social com la que
haurem de patir, o ja patim, es requereixen governs que
tenguin les idees ben clares, ben clares, és necessari marcar-
se un objectiu clar. A dia d’avui no pot ser altre que superar de
la millor manera possible la crisi econòmica i social a
aquestes illes i implementar les polítiques econòmiques que
ens permetin assolir aquest objectiu de sortir del forat, perquè
aquest ha de ser l’únic objectiu que tenguem ara. Vostès tenen
multitud d’objectius, un dia pugen, l’altre dia baixen, en fi,
multitud d’objectius, però l’únic objectiu que han de tenir en
aquestes illes és sortir d’aquesta crisi econòmica i social.

I, Sra. Armengol, que el seu govern ni té rumb, ni té idees,
ni té capacitat per afrontar-se a aquesta crisi econòmica.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. És el torn de contrarèplica del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, té la paraula el Sr.
Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Vicepresidente. El portavoz, el señor
portavoz de Podemos nos ha dicho que aquí veníamos todos
con el discurso aprendido de casa. Hombre, entenderá usted
que para analizar un decreto ley evidentemente nos lo tenemos
que haber leído, cosa que ustedes no han hecho, porque, si no,
no entiendo que voten a favor, pero nosotros sí nos lo hemos
leído.

No obstante lo cual, creo que, y más el diputado que les
habla, siempre suele hacer sus intervenciones teniendo en
cuenta las intervenciones previas y las réplicas, siempre.
Porque yo, que me declaro católico, creo en los milagros y
tengo la ingenuidad de pensar que ustedes tienen consciencia,
que en el fondo de ustedes, más allá del diputado, del político,

yo creo que dentro de ustedes les tiene que quedar algo de
consciencia, y como creo que les ha de quedar algo de
consciencia, pienso que alguno de ustedes en un momento
dado puede cambiar el dedo de sitio y votar de acuerdo a su
consciencia, a sus principios ideológicos, porque si lo
hicieran hoy votarían no, hoy votarían no, y no es una llamada
a la rebelión, lo digo porque luego nos acusarán de querer dar
golpes o  cosas por el estilo, es una llamada a votar en
consciencia, que es lo que la izquierda debería hacer hoy.

Porque, Sra. Garrido, a ver, yo creo que tiene usted algo
equivocado, nosotros no gobernamos en Andalucía, no
gobernamos en Andalucía, no gobernamos en Madrid, no
gobernamos en Murcia, no gobernamos...

(Remor de veus)

... en ninguna comunidad autónoma, en ninguna, nosotros
hemos dejado claro en todas aquellas comunidades donde
dimos, en su momento, nuestro voto para la investidura de
gobiernos de progreso y de cambio, de progreso y de cambio,
que, una vez habíamos ejercido ese voto de investidura,
pasábamos a la oposición, y así se hace en Madrid, así se hace
en Murcia, así se hace en Andalucía. Con lo cual el Gobierno
de Andalucía corresponde al Partido Popular en coalición con
sus nuevos socios de Ciudadanos, no a VOX.

Y hay que decir, en honor a la verdad, que Andalucía,
desgraciadamente ahora la cosa ha cambiado con la COVID,
pero que los números de Andalucía cantan y que Andalucía va
cada vez mejor desde que ustedes han dejado de meter las
manos en los bolsillos de los andaluces.

Y luego, también me han dicho que nosotros apoyamos a
Trump, que nosotros, nuestro modelo es el modelo
económico de Trump; pues mire, si es hasta el momento que
se declaró esta triste pandemia, pues si el modelo de Trump
era cifras del paro de entre el 3 y el 4% y 120 meses
consecutivos de crecimiento económico, pues sí me apunto
a la política del Sr. Trump; porque no hay política más social
que el empleo, esa es la política más social, la creación de
empleo. Ustedes no lo entienden, ustedes se creen que todo
se arregla con la paguita.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Lo que dignifica a un trabajador es trabajar y, en caso de no
poder trabajar por circunstancias extraordinarias, en caso de
no poder trabajar por circunstancias extraordinarias ahí es
donde tienen que entrar los poderes públicos, por supuesto, a
ayudarle, porque no podemos permitir que en este país nadie
muera de hambre, nadie no pueda dar de comer a sus hijos.
Pero las políticas tienen que ir directamente enfocadas a la
creación de empleo, porque la gente lo que quiere es trabajar,
trabajar dignamente, ganarse bien la vida, honradamente, y
sacar adelante a su familia; esto es lo que quiere la gent y esto
es lo que ustedes no entienden.
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Nos dicen que se han admirado de nuestra consciencia
ecológica, es que nosotros tenemos consciencia ecológica
pero de la de verdad, pero de la de verdad...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -Sra. Garrido-, de la que se demuestra andando y votando,
porque si usted hoy vota a favor de este decreto no me venga
a mí con más consciencias ecológicas, porque para mejorar un
hotel no hace falta incrementar un 15% su edificabilidad, no
hace falta para hacer mejores habitaciones, mejores
aparcamientos o mejores jardines no importa aumentarlo,
porque aquí el nuevo lema, supongo, ustedes antes decían: qui
estima Mallorca no la destrueix; ahora será: el que estima
Mallorca no la destruye más de un 15%, será una cuestión de
porcentajes.

En definitiva, de verdad, yo sigo esperando el milagro, sigo
esperando el milagro de que ustedes vengan aquí, nos cuenten
la verdad, podríamos hablar de... ustedes hablan de consenso,
de lo que dice la CAEB, de su siguiente decreto que viene a
modificar éste, podríamos leer el informe del Colegio de
Arquitectos, que es demoledor, pero no les voy a aburrir, no
les voy a aburrir, simplemente, decir, Sr. Yllanes, este decreto
ley está lleno de trucos y de falsedades, una de las cuales ha
dicho usted en la tribuna cuando ha dicho que no se ampliaría
la altura de los hoteles ni un centímetro. Léase usted el
decreto donde pone que no se ampliará ni un centímetro a no
ser que se coloquen aparatos de aire acondicionado,
ascensores, nivelación de cubiertas, etc. O sea, sí se
aumentará la altura, más de un centímetro, incluso algunos
metros, Sr. Yllanes. Pero léase usted lo que va a votar.

Muchas gracias, Sra. Vicepresidenta.

(Se sent de fons el Sr. Vicepresident i conseller de
Transició Energètica i Sectors Productius que diu: “O
energías renovables, c laro  que sí, claro que sí” i remor de
veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. Corresponde ahora el turno
de réplica... -¡Por favor, señores diputados, por favor,
silencio!-, corresponde el turno de contraréplica al Grupo
Mixt, tiene la palabra el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, miri, continuant amb el tema
que discutíem, el tema de les energies renovables i l’estalvi
d’aigua, jo vaig al que diu el Sr. Melià, projectes que suposin
estalvi d’aigua i eficiència energètica, un litre d’aigua? Mil
litres d’aigua? Això no ho diu el decret llei, és summament
vaga en aquest aspecte, de manera que a un municipi serà una
cosa, a un altre  en serà una altra, ja ho veurem, cadascú
interpretarà aquesta norma com vulgui.

Això passa també en un aspecte molt important, tornant al
tema del 15%, aquí s’hi barreja la falta de seguretat jurídica i

s’evidencia la precipitació en fer la norma, quan vostès van
afegir, després de la sessió, de la reunió del Govern, perquè
aquest decret llei no és que no ens el mostressin abans, és que
quan vostès ja l’havien passat per la taula del Consell de
Govern el van continuar modificant. El tema del 15%: els
consells insulars podran modificar això; és clar, com que ho
van afegir a última hora, precipitadament, a corre-cuita; ah, i
com? I quan podran modificar? Perquè aquest decret llei està
en vigor, ara, a to tes les Illes Balears es pot presentar un
projecte d’ampliació de fins al 15%, perquè els consells
insulars no saben ni com han d’integrar aquesta clàusula de la
reducció del 15%, no ho saben.

Per tant, falta de seguretat jurídic per mor de la
precipitació en l’elaboració d’aquesta norma. Em sap greu,
però a nosaltres en això no ens hi trobaran.

Sr. López, nosaltres venim aquí a negociar, a arribar a
acords, si ens estenen la mà
ens hi trobaran, si vostès tiren milles i ens ignoren, després no
ens poden demanar compromís amb les seves polítiques, això
em sembla que és tan evident que no cal discutir-ho més.

De la mateixa manera que vostès han tractat MÉS per
Menorca i segons veig, ara que aquí dins hem fet com a una
mena de teràpia col·lectiva tots els grups, igual al Consell
Insular de Menorca, escoltin, deixin de dir que aquesta norma
es fa amb l’acord del Consell Insular de Menorca, això és
absolutament fals. Els membres integrants del consistori del
Consell Insular de Menorca han vist el text d’aquest decret llei
igual que jo, quan ha sortit publicat en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears, una altra cosa és que, com que vostès tenen
uns taifes allà que són del seu partit, els diuen amén a to t,
però, per començar els tres consellers de MÉS per Menorca,
i segons sembla, perquè ho vaig veure per televisió, la
consellera de Podem, hi estan en contra. Per tant, és que a mi
em sembla mentida que vostès venguin aquí i s’atreveixin a
continuar dient que el Consell Insular de Menorca està a favor
d’això, quan ni tan sols la majoria de l’equip de govern hi està
a favor, és a dir, quatre consellers, els tres de MÉS per
Menorca i la de Podem hi estan en contra, i vostès venen aquí
i, bé, suposo que amb la idea aquella d’una mentida repetida
mil vegades acabarà essent veritat, continuen dient que el
Consell Insular de Menorca hi està d’acord.

No, no, la Sra. Presidenta devia cridar a files als seus taifes
de les illes on en té i els dugué dir: hi esteu d’acord, sí o sí?
Hoooome! Francina..., la gent d’aquí del consell no ho té clar!
D’acord, gràcies. Llavors ens venen aquí i diuen que el consell
insular hi està a favor, igual que diuen que hi ha tota aquesta
societat civil, tan àmplia, que hi està a favor.

I per acabar, Sra. Garrido, vostè ha dit una cosa en què té
tota la raó, tota la raó, i, a més a més, és que jo accepto les
lliçons dels que en saben més que jo, jo tenc un informe de la
lletrada -ara no és aquí- que em diu: no, escolti, nosaltres no
podem entrar en això, hi ha d’entrar el Ple. El Ple, com vostè
ha dit molt bé, amb la validació és qui decidirà sobre
l’oportunitat i això. I jo ho accepto, jo accepto les lliçons dels
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que en saben més que jo, i llavors què faig jo? Dic: ah,
perfecte, d’acord, en el Ple decidirem.

Com que jo tenc una sospita que em sembla prou raonable,
crec que estaria bé que els diputats, perquè poguéssim exercir
el nostre vot amb consciència, tinguéssim un informe jurídic
sobre si concretament la disposició addicional novena, em
sembla que és, s’ajusta a l’article 49 de l’Estatut, una consulta
així de simple. I no ho dic per demanar, ho dic perquè, a veure,
és que literalment semblen contradictòries, és un indici prou
sòlid, seria tan fàcil... aquesta jurisprudència del Tribunal
Constitucional que vostè ha citat que s’hagués posat a un
informe jurídic, i aquests dubtes s’haguessin dissipat.
Malauradament, com deia, s’ha optat per la ignorància, per
l’obscurantisme, no, aquí no es fa cap informe. A veure, si
tenim uns serveis jurídics que cada vegada que tenim un
projecte de llei ens preparen un dossier, dossier legislatiu,
amb totes les... amb lleis d’altres comunitats autònomes, amb
lleis estatals, amb jurisprudència del Tribunal Constitucional,
home!, doncs, escolti, a mi no em sembla tan extemporani, ni
tan insòlit que un grup parlamentari digui: home, doncs estaria
bé tenir l’opinió dels serveis jurídics de la cambra, que aquesta
és una de les seves funcions, perquè ens il·lustrin, ens
instrueixin sobre si, tal com sospita el Sr. Castells, aquest
article d’aquesta disposició addicional novena, està d’acord
amb l’article 49 de l’Estatut o no.

Com que això no s’ha volgut fer, doncs ens trobam en
aquest punt. Vostè em diu: això ja ho decidirà el Tribunal
Constitucional; és clar, és que en aquesta comunitat autònoma
tenim un problema, tenim un problema i és que tenim una
composició complexa, amb uns consells insulars, tenim una
distribució de competències i no tenim un control
d’”estatutarietat” de les nostres normes, i  aquest és un
problema, perquè, evidentment, al Tribunal Constitucional,
malauradament, doncs tots aquests problemes li queden molt
enfora.

Per tant, insisteix, i acabo, Sra. Presidenta, nosaltres venim
aquí a arribar a acords, si volen acords amb MÉS per Menorca
ja sabem on som.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Corresponde ahora el turno
de fijación de posición al grupo que no ha intervenido ni a
favor ni en contra, el Grupo Parlamentario Ciudadanos.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, vicepresidenta, diputades i diputats, bon dia.
Duem ja un parell d’hores tractant la validació d’aquest decret
llei i jo, escoltant tots els portaveus, voldria fer un parell de
matisos. El primer, al portaveu d’Unides Podem, quan ha dit
que en altres parlaments es podia modificar el vot en el
moment del debat, en aquest cas, manifestar-li que fem plens
reduïts, per mor de la pandèmia de la COVID-19 i, és clar, la
major part dels diputats que ara no són aquí, voten

telemàticament, per tant ja venim aquí amb el vot ja fet de
casa, perquè aquí poca cosa podem modificar quan la majoria
dels diputats ja han emès el seu vot.

També voldria dir un altre assumpte que s’ha parlat aquí, i
és vera, quan es parla de consens, nosaltres també vam anar a
una reunió a la qual ens va convocar el Govern, 24 hores abans
del Consell de Govern que aprovava aquest decret llei, i és
vera que ens varen dir pinzellades de com havia d’anar aquest
decret llei, però no el vàrem tenir sencer; però no només
nosaltres, evidentment, vàrem fer consultes a la societat civil,
a les patronals i evidentment tothom va rebre el decret en el
moment que es va publicar en el BOIB, que va ser, em sembla,
dissabte, quatre dies després d’haver-se aprovat en Consell de
Govern. Per tant, el consens va ser només notificar quatre
pinzellades del que havia de ser aquest decret llei.

Un decret llei que, tal i com està redactat, des del Grup
Parlamentari Ciutadans, considerem que no ajudarà per a res
a impulsar l’activitat econòmica de les nostres illes. A més a
més, és un decret llei que evidencia que la nostra presidenta
doncs està lligada de mans i peus amb els seus socis, i que té
poca capacitat per fer propostes realment serioses i rigoroses
d’impuls de l’activitat econòmica.

Però, és clar, els nostres autònoms, els nostres
treballadors i les nostres empreses necessiten que ja ens
posem a fer feina, no poden esperar, avui sortien les dades,
74.669 aturats i 150.000 treballadors que es troben a ERTO.
Aquests ciutadans de les nostres illes necessiten que els seus
representants en el Parlament, que som tots nosaltres, els del
Govern i els de l’oposició , plantegen mesures serioses i
rigoroses per impulsar l’activitat econòmica i que puguin
reincorporar-se a la seva feina. Per tant, no podem votar a
favor, però tampoc votarem en contra, perquè volem participar
de la millora d’aquest text; volem que el decret de mesures
d’impuls de l’activitat econòmica sigui un decret que no tengui
paraules i propostes buides de contingut. 

Volem esmenar el text i volem millorar-lo, per millorar la
proposta d’impuls a les reformes i ampliacions dels
establiments turístics i que sigui viable; per millorar la
proposta dels canvis d’ús d’edificis obsolets en zones madures
i que sigui viable; per impulsar la col·laboració
publicoprivada, però no només en els sectors que tracta aquest
decret, que són el turisme i la construcció, sinó a tots els
sectors; per proposar mesures que, d’una manera eficaç,
simplifiquin i agilitin la gestió en la tramitació urbanística i en
la tramitació de les llicències d’obres; i evidentment aportar
millores que ajudin a la simplificació administrativa, que és la
segona part del títol d’aquest reial decret que evidentment té
poquíssimes mesures de simplificació administrativa, té
mesures d’agilitació administrativa, perquè considerem que
una declaració responsable és agilitar el procés, però no
simplifica en cap moment tot el procés de gestió urbanística.

Bé, m’he informat que fins avui hem tengut decrets lleis
que per mor de la pandèmia servien per salvar vides i salvar
situacions personals de persones que havien quedat sense
poder tenir feina, i ara aquest és el primer decret, i esperem
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que en vinguin més, perquè si aquesta és la seva proposta
d’impuls de l’activitat econòmica, estam astorats, que venguin
ja decrets i solucions perquè la gent salvi els llocs de feina.

Nosaltres, com a oposició responsable, evidentment
seguirem vigilants i tot el tema de la crisi sanitària fent
propostes, perquè la salut considerem que és bàsic que es
recuperi a nivell balear per poder promocionar-nos com a
destí segur, i, com saben, hem fet moltíssimes propostes en
aquest aspecte, però ara començarem la feina per recuperar i
salvar llocs de feina.

Ara que toca salvar llocs de feina, em sap greu, i es veu en
aquest decret, que la ideologia estigui per sobre de
l’eficiència de les mesures que proposa el Govern que vostè
presideix, Sra. Armengol, passa aquí a les Illes Balears i veiem
que també passa en el Govern central. Hem vist, astorats, el
pacte PSOE-Unidas Podemos i Bildu per derogar la reforma
laboral, i aquí a les Balears té un símil aquest pacte, que és el
Decret 9/2020, recentment redactat, que podrien denominar-
los el decret MÉS, que només s’ha redactat per acomplir les
seves ànsies de decreixement. També decreixement, com
veiem, amb aquestes propostes de nacionalitzar la NISSAN a
Barcelona.

Per què no votem a favor de la validació d’aquest decret
llei avui? Un decret llei que, com hem dit i com va dir el
general Prim a les Corts, el 1870, “aplaudo la música, pero
no la letra”; per què no el votem? Votem, en primer lloc, per
un aspecte formal, perquè evidentment, i s’ha comentat aquí,
és un calaix de sastre per incorporar desenes i desenes de
mesures que realment no tenen res a veure amb la COVID-19
i amb els efectes que provoca econòmicament, i això
considerem que és pervertir l’activitat legislativa d’aquest
parlament.

I ja n’hi ha prou de vella política! I, en teoria, Podem, qui
havia entrat en el Govern per evitar aquestes situacions, doncs
veiem que s’apunta a la casta i aprofita decrets lleis per
incorporar coses que no tenen res a veure.

Segon motiu pel qual no estem d’acord, doncs perquè es
prenen mesures que afecten dos sectors bàsics per a la nostra
economia, com són el turisme i la construcció, i es prenen
mesures sense haver consultat ni amb experts, ni amb el
sector; de fet, ho he comentat abans, em consta que el sector
es va assabentar d’aquest decret llei a través del BOIB.
Nosaltres, com a Ciutadans, el grup parlamentari, vàrem
proposar, ja des de l’inici de la crisi, que es creessin meses de
treball amb experts del sector, amb agents socials i amb
representants de totes les forces polítiques per treure mesures
que realment siguin rigoroses per a realment impulsar
l’activitat econòmica.

Amb el tercer punt que no estem d’acord és la
simplificació administrativa, ho posa al títol, però processos
de simplificació administrativa pocs, en tot cas, agilitació
administrativa. I realment, el que dificulta que hi hagi
agilitació és la Llei d’urbanisme, que no ve de l’època
franquista, com ha dit el representant de MÉS, això ve de la

vostra llei, de la Llei d’urbanisme que va fer el Govern balear
a la legislatura passada, que és una llei que va aconseguir
l’estrany efecte que si fins abans de la llei es torbava un any en
aconseguir una llicència d’obres, després de la llei quasi s’ha
duplicat. I a més a més, moltes coses, com s’ha comentat,
sense garanties i sense seguretat jurídica.

La declaració responsable pot ser una bona eina, pot ser
una bona eina, però, és clar, si tot el procés de gestió
urbanística i de seguiment i de control urbanístic dintre dels
ajuntaments i del consell, doncs no donés peu a
interpretacions, i s’ha comentat durant aquest debat, les
interpretacions que poden ocasionar, que és si un establiment
hoteler, que té uns mesos molt concrets per fer una obra,
perquè ja té reserves de cara a la temporada que ve, enmig de
l’obra qualsevol tècnic municipal presenta modificacions, idò
ja no pot complir els terminis, i aquests efectes econòmics
afecten l’hotel, els tècnics que han redactat el projecte, i
també en general als treballadors i a tota la població.

Col·laboració publicoprivada. Quina oportunitat perduda
d’impulsar la col·laboració publicoprivada. No es fa cas a la
proposta que presenten els constructors de, a canvi de cessió
de sòl, construir habitatge protegit o de preus assequibles. Sí
que és vera que presenten col·laboracions amb col·legis
professionals per tramitacions urbanístiques, i veiem amb
bons ulls la certificació de verificació documental que poden
presentar els col·legis professionals d’arquitectes o
d’aparelladors, però considerem que això s’ha de desenvolupar
molt més. Per això també demanem que es tramiti com a
projecte de llei. 

A més la gran contradicció que significa que col·laboren
amb els col·legis professionals d’arquitectes, però en canvi es
volen carregar el Col·legi Professional de Guies Turístics,
que al final està format per uns 200 treballadors que són guies
experts, amb estudis, amb idiomes, i que mostren el nostre
patrimoni i la nostra història d’una manera rigorosa. I espero
que no sigui aquest el motiu del tancament d’aquest col·legi
electoral, que fan i expliquen la història de manera rigorosa i
no amb històries canviades de la nostra història.

I, Sr. Conseller, li ho demano un altre  pic: hem
d’aprofundir molt més en la col·laboració publicoprivada si
volem impulsar l’economia. 

El cinquè, la transparència. Ens trobem amb falta de
transparència per comprar material sanitari. Ja tenim
l’experiència de les mascaretes fake de l’històric socialista
Juan Manuel Lafuente. Falta de transparència en els fons que
ara es recaptaran de l’impost de turisme sostenible, els que hi
ha ara i els que hi havia en projectes que no s’han iniciat,
perquè vostès s’han carregat, la Comissió de Turisme
Sostenible, que eren els que vetllaven perquè tot el procés de
projectes i  de seguiment de projectes es fes d’una manera
transparent. Es carreguen...

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pérez-Ribas, vagi acabant, per favor.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Es carreguen la Comissió d’Impuls de Turisme Sostenible
però en canvi permeten que hi hagi una altra comissió per
avaluar si els canvis d’usos són viables o no. Podrien haver
mantingut la mateixa comissió per a aquest punt.

I bé, no em queda temps, però sí que voldria esmentar
l’esperpèntic cas de l’article 6, l’article interruptus, que en
aquest decret es refereix que en sòl rústic es podran fer
activitats de marines seques, i una setmana després es tira
enrere per pressions d’un dels socis de govern. Això
evidentment no és una ajuda per impulsar l’economia d’un dels
nostres sectors econòmics, com és el nàutic, que hauria
d’impulsar-se una vegada finalitzi la crisi sanitària de la
COVID-19.

I no vull acabar...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

... acab ja la intervenció posant de manifest que una vegada
més el model de decreixement...

EL SR. PRESIDENT:

Li hauré de llevar la paraula.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

... i el model de nacionalització total d’Unidas Podemos no
impulsaran la nostra economia.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, senyors, un cop finalitzat el debat, els he de comunicar
que observ que hi ha tres persones que són aquí dins el
Parlament que, en funció de l’acord de la Mesa i de la Junta de
Portaveus, on vàrem establir  entre tots com s’havien de
realitzar els plenaris, la participació per videoconferència i el
vot telemàtic, hi ha tres persones, la Sra. Guasp, la Sra. Ribas
i el Sr. Campos, que no haurien de ser a la sala, per tant els
demanaria que surtin de la sala.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

En virtut de l’article 82 vull fer ús de la meva paraula.

EL SR. PRESIDENT:

És que vostè no hauria de ser aquí, eh!, no sé si n’és
conscient d’això.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Però li deman que...

EL SR. PRESIDENT:

És a dir, hi ha un acord...

LA SRA. GUASP I BARRERO:

... que de conformitat amb l’article 82...

EL SR. PRESIDENT:

... hi ha un acord de la Mesa i de la Junta de Portaveus...

LA SRA. GUASP I BARRERO:

... pugui fer ús...

EL SR. PRESIDENT:

Té un minut.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Un minut. Idò, al·leg l’article 14, que és el dret d’un
diputat a fer ús del seu dret al vot, que sempre un acord de la
Mesa no té validesa, o no tiene valor reglamentario en este
caso. Por tanto el artículo 14 prevalecería en mi derecho a
voto presencial. 

Presidente, le ruego hacer uso de mi derecho al voto
solamente.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Guasp, l’acord de Mesa i de la Junta de Portaveus que
vàrem prendre, conjuntament tots, és el que està vigent, hem
decidit coses que fins ara no havíem decidit i les hem
decidides perquè hi ha un estat d’alarma, perquè hi havia uns
problemes de connectivitat, etc. Vostè sap, com el Sr. Campos
i la Sra. Ribas, que als seus grups parlamentaris els
corresponia una representació presencial aquí en el ple
reduïda.

Vàrem habilitar el vot telemàtic, vostès haurien d’haver
exercit el vot telemàtic.

Per tant, els torn pregar que s’absentin de la sala de plens
perquè hem de procedir a la votació.
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EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sr. Presidente, pido la palabra en observancia al artículo
82...

EL SR. PRESIDENT:

Té un minut, Sr. Campos

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

... y en aplicación de los artículos 14 y 18.

A los diputados de este grupo, a la Sra. Idoia Ribas y yo, se
nos ha invalidado el voto telemático por haberse presentado
fuera de plazo, en base a un acuerdo de la Mesa, el que
establecía el voto telemático. Según indica el artículo 14 del
Reglamento, los diputados tenemos el derecho a asistir con
voto a las sesiones del pleno, y el artículo 18, además, indica
que los diputados tendremos el deber de asistir a las sesiones
del pleno del Parlamento.

La votación telemática es una prerrogativa que han
concedido, por medio de estos acuerdos, en estas situaciones
excepcionales, que no tiene valor reglamentario, y que, de
ninguna manera, puede prohibir el voto presencial de un
diputado que está aquí, además cumpliendo, mi compañera
Idoia Ribas, mi compañera Guasp y el resto de diputados, con
todas las medidas de seguridad que ha adoptado el Ministerio
de Sanidad.

Es más, el mismo acuerdo establece que el voto
telemático, aunque lo hayamos emitido, se puede votar
presencialmente, anulándose en ese caso el que se hubiera
enviado. Además, estamos en un..., vamos, todo el mundo lo
puede ver, en este pleno se respetan completamente las
distancias, es más, hay el mismo número de diputados en
aquella bancada que en esta, hay más diputados incluso del
Partido Socialista y de Podemos que en esta y, por si eso
fuera poco, también existe la resolución de la Presidencia,
reguladora del procedimiento de la votación telemática,
aprobada en marzo de 2011, donde se indica claramente, en su
artículo 7, apartado 5...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

... que el diputado está autorizado a emitir el voto telemático,
pero también presencial, incluso en el caso de que lo haya
hecho.

Por tanto,...

EL SR. PRESIDENT:

Bé, moltes gràcies, Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

..., nos asiste -sí, sí, y termino- nos asiste el derecho a votar
presencialmente y vamos a ejercer nuestro derecho
fundamental que es ejercer el voto.

EL SR. PRESIDENT:

Miri, Sr. Campos, tots sabem el que passa, tots sabem que
es va prendre un acord de Mesa i de Junta de Portaveus, vostès
varen decidir, vostès també, quines persones podien ser en el
plenari i com es feia el vot telemàtic. Vostès no han votat en
funció de les condicions que vostès mateixos varen decidir.

Jo els torn pregar que surtin del plenari.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdoni, Sr. President, li demano la paraula...

EL SR. PRESIDENT:

No té la paraula, Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

No, perdoni, jo li demano d’acord amb l’article 33, que
permet que si un diputat discrepa de l’actuació del president
pot demanar l’observança del Reglament.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, però a veure, Sr. Castells, Sr. Castells, eh, hem acordat
una cosa i jo estic demanant si volen sortir o no volen sortir.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí, però jo discrepo de la seva actuació, perquè crec que no
s’ajusta al Reglament, i tinc dret a demanar la paraula.

EL SR. PRESIDENT:

Té un minut, Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Escolti’m, jo crec que el
que està passant és gravíssim, és a dir que es negui a uns
diputats electes exercir el seu vot presencial, amb l’excusa
d’uns acords purament organitzatius, i es vulneri l’essència de
la representació parlamentària, que ve donada pel vot popular,
em sembla sincerament, Sr. President, que han de reconsiderar
aquesta decisió, perquè sortirem a les notícies.

Això em sembla gravíssim, jo no puc estar-hi d’acord, i
crec que hauria d’aplicar l’article 14 del Reglament i permetre
als diputats exercir el seu dret inalienable al vot.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Si els senyors diputats no volen
sortir, suspenem la sessió per una estona, que ja convocarem
a la Mesa.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyors i senyores diputats, reprenem la
sessió.

Els vull comunicar que, per acord de la Mesa, i en
aplicació de l’article 14 del Reglament, es deixarà votar als
senyors diputats Campos, Ribas i la Sra. Guasp, perquè emetin
el seu vot presencial.

Per tant, el president demana si el Ple valida o no el decret
debatut. Passam a votar. Votam.

El resultat de la votació són 32 vots a afirmatius, 22
negatius i 5 abstencions. Per tant, el decret llei queda validat.

Com que diversos grups han demanat que es desitjava
tramitar com a un projecte de llei, en aquest cas sol·licitam
que sigui sotmès a consideració del plenari.

Per tant, passam a votar ara si es tramita com a un projecte
de llei. Votam.

El resultat de la votació són 30 vots afirmatius, 29 en
contra i cap abstenció.

Sense haver-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

(Alguns aplaudiments)

 



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Il les Balears. Palma


	I.1) Pregunta RGE núm. 8784/20, presentada pel diputat Sr. Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures de suport al turisme a Menorca.
	I.2) Pregunta RGE núm. 8794/20, presentada per la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport a l’educació especial.
	I.3) Pregunta RGE núm. 8796/20, presentada pel diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a efectes del Decret Llei 9/2020, sobre economia i els llocs de treball a les Illes Balears.
	 I.4) Pregunta RGE núm. 8955/20, presentada per la diputada Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a condició en què es troba el centre de salut de Pere Garau de Palma.
	I.5) Pregunta RGE núm. 8797/20, presentada pel diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a restriccions de circulació per als vehicles diesel de cara al 2025.
	I.6) Pregunta RGE núm. 8786/20, presentada pel diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a coherència entre el Decret Llei 8/2020 i els objectius d’economia verda del Pla autonòmic de reactivació i transformació econòmica.
	I.7) Pregunta RGE núm. 8793/20, presentada per la diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a necessitat urgent d’un pla transversal de conciliació per ajudar les famílies de Balears a conciliar vida familiar i laboral davant la fase 3.
	I.8) Pregunta RGE núm. 8792/20, presentada per la diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a gestió per part del Govern de la crisi provocada per la COVID-19.
	I.9) Pregunta RGE núm. 8799/20, presentada pel diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a reducció de càrrecs polítics.
	I.10) Pregunta RGE núm. 8798/20, presentada pel diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reactivació de l’economia prevista pel Govern.
	II. Debat i votació sobre la validació o la derogació del Decret Llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID- 19 (escrit RGE núm. 8711/20 del Govern de les Illes Balears, complementat amb l'escrit RGE núm. 8963/20).

