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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyors i senyores diputats, anam a començar el
ple d’avui. El primer punt de l’ordre del dia correspon al debat
de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el ple. 

I.1) Pregunta RGE núm. 9434/20, presentada pel
di putat Sr. José Luis Camps i Pons, del Grup
Parlamentari Popular, rel ati va a concepte de
transparència. 

Primera pregunta, RGE núm. 9434/20, relativa a concepte
de transparència, que formula el diputat Sr. José Luis Camps
i Pons, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Camps. 

EL SR. CAMPS I PONS: 

Gràcies, Sr. President. Bon dia, senyors i senyores
diputats. 

Sra. Castro. Hace un año ya le  recordábamos que no
actualizaban las listas de dependencia. En diciembre, el
bochornoso episodio del robo de las preguntas de la EBAP. A
mediados de enero, el escándalo de abusos de menores y la
irresponsable decisión del govern de la gent de no querer
abrir una comisión de investigación. Posible trato de favor del
conseller Mir con los borradores del decreto de territorio .
Las contradicciones del informe de investigación y negligente
gestión de la EBAP. La demora de más de seis meses en
algunos consellers en dar respuesta a la oposición.

¿Es este el concepto de transparencia que tiene como
responsable?

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Camps. 

Té la paraula la consellera d’Administracions Públiques i
Modernització. 

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

Gràcies, president. Bon dia, Sr. Camps, bon dia a
tothom. 

Se lo dije a un compañero suyo hace un mes,
aproximadamente, que me hizo una pregunta muy similar a la
suya, y creo que es que ustedes confunden permanentemente
el concepto de transparencia con el control que ustedes, como
parlamentarios, nos tienen que hacer a este gobierno. 

Este gobierno va por buen camino en transparencia, no lo
digo yo, lo dicen datos objetivos, no son interpretaciones de
estos consellers, sino que las preguntas que hemos contestado
a los ciudadanos se han multiplicado por seis en los últimos
cuatro años, por lo tanto, vamos por buen camino. 

Ustedes me preguntan también por el tema del control al
gobierno. Los partido de la oposición han presentado más de
11.000 preguntas. Entre mis compañeros y yo hemos
contestado el 75%. Siguen reprochándonos incluso que no
contestemos preguntas cuando la propia Mesa del Parlamento
había suspendido los plazos. Creo que el camino que sigue
este gobierno es el de la transparencia.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. CAMPS I PONS: 

Moltes gràcies, Sr. President. Entregaban las taquillas a
los tribunales, sin ningún tipo de control; tenían acceso a las
copias de las llaves varias personas de la propia EBAP;
disponían de croquis de la distribución de los tribunales, sin
tener ningún tipo de reparo ni cautela..., Sra. Castro: ya llevo
varias intervenciones en las que le estoy diciendo que la EBAP
no funciona ni asume el rol que tiene que asumir, las cosas van
a peor. Si fuese una consejera responsable, no hubiera
esperado a que el Partido Popular le solicitase la
comparecencia para poder dar respuesta al tema de la EBAP.
Si fuese responsable, no hubiese mentido con el informe:
usted nos dijo que lo habían entregado el 26 de mayo y está
fechado el 30 de enero. 

Nos han generado muchas dudas y, haciendo trampas, lo
único que puede pasar es que el Partido Popular no descarte
una petición de una nueva comparecencia. Y, por si esto fuese
poco, la presidenta Armengol nos mintió en sede
parlamentaria el 11 de febrero, afirmando que solicitaría más
efectivos para Fiscalía y policía en Baleares por los abusos de
menores. La sorpresa fue cuando se supo que no hizo esta
petición, por tanto, Sra. Castro, usted es una alumna aventajada
de la Sra. Armengol, desgraciadamente, por la parte mala, con
cinismo e irresponsable en transparencia. 

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gràcies president. Mire, yo soy una consellera
responsable y, por eso, el informe de la EBAP lo encargo yo
misma antes de que el Partido Popular hiciera ningún
comentario. El informe que hace el inspector, que lleva a cabo
este informe, lo hace él s in ninguna indicación política, y
usted -el único que ha mentido aquí, usted- en su propia
actitud personal, diciendo que el informe es del 30 de enero,
y no es cierto. El informe lo  firma -y usted lo tiene en su
poder- el día 26 de mayo, y ¿por qué lo firma el 26 de mayo?
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Explica dos motivos: uno, que había que revisar el informe
con la Ley de protección de datos; segundo, porque había que
garantizar la seguridad de los lugares. 

Y además, el inspector hizo muy bien, porque usted hizo
público en su tuit personal un informe al que tenía usted
acceso en su condición de diputado y que era confidencial.
Por lo tanto, usted está diciendo algo que no es cierto, y
además le voy a leer literalmente un párrafo que dice el
informe que usted ha olvidado comentar: “ El error en la
cadena de custodia de la documentación confidencial, cuyas
causas no se han podido probar, que sin duda ha distorsionado
la buena marcha del proceso, ha causado molestias a las
personas aspirantes, pero al fin y al cabo, las decisiones
tomadas suponen un ejercicio de transparencia y la decisión
más adecuada para garantizar la imparcialidad de la prueba.” 

Y esto es lo que a usted le molesta. Lo que hemos hecho
en esta situación es un ejercicio de transparencia y. además,
la decisión más adecuada para garantizar los principios de
igualdad, mérito y capacidad en los principios de oposiciones.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 

I.2) Pregunta RGE núm. 9570/20, presentada per l a
diputada Sra. María Tania Marí i  Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a sistema de classificació
per colors a les residències de les Illes Balears. 

Segona pregunta, RGE núm. 9570/20, presentada en
substitució de la pregunta RGE núm. 9432/20, relativa a
sistema de classificació per colors a les residències de les
Illes Balears, que formula la diputada Sra. María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra.
Marí. 

LA SRA. MARÍ I MARÍ: 

Gràcies, Sr. President. Bon dia, diputats i diputades. Fa uns
dies vàrem conèixer que a finals de març, en plena pandèmia
per la COVID, totes les persones majors de les residències a
Balears varen ser classificades per colors. Segons el color,
diferent atenció sanitària. 

Sra. Consellera, per quin motiu va aplicar aquest sistema
de classificació? Aquesta decisió deriva d’alguna directiva del
comandament únic que ha assumit pel vicepresident del
Govern d’Espanya?, o va ser vostè qui la va ordenar? Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. 

Sra. Diputada, la Conselleria de Salut no ordena mai als
professionals com han de fer la seva feina; tal vegada el Partit
Popular sí que té costum de fer-ho d’aquesta manera, però li
assegur que aquest govern respecta els professionals, els
admira, els encoratja a utilitzar les millors eines i a donar la
millor atenció. I així es dóna en aquestes Illes per part dels
professionals sanitaris. 

 El sistema de classificació al que fa referència es diu
“Piràmide GMA”, per als grups de morbilitat ajustada. És una
eina de valoració clínica, d’estratificació clínica que es fa
servir en totes les estratègies de cronicitat, a tot l’Estat i a la
resta del món, validada per societats científiques, per
professionals i s’utilitza des de fa ja molt de temps.

El que sí li he de dir és que les Illes Balears ha estat de les
poques comunitats autònomes que han ingressat qualsevol
persona que ho ha necessitat, també les persones que estan a
les residències, com no pot ser d’altra manera.

I vull que li quedi molt clar: aquesta eina no serveix ni per
donar un tipus d’atenció determinada ni molt manco per
discriminar un tipus d’atenció.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. La sanitat pública que vostè
representa la tenim gràcies a totes aquestes persones majors,
gràcies a la seva feina, gràcies als impostos que han pagat,
gràcies a les seves cotitzacions.

Aquestes persones a les quals el Servei de Salut ha
discriminat, etiquetat i estigmatitzat amb colors són aquelles
a les quals els ho devem tot. Un sistema de triatge que ni tan
sols va consultar amb el seu comitè de bioètica. Sempre diu
“fets i no paraules”, desgraciadament el fet és que va ordenar
a les residències que etiquetassin per colors els  majors
segons el seu estat i així traslladar-los o no a un hospital.

Com va ser tan agosarada d’oferir recursos a altres
comunitats autònomes mentre a la nostra aplicava
restriccions?

Sra. Consellera, no troba cínic que el Partit Socialista i
Podemos demanin comissions d’investigació pels protocols
aplicats a altres comunitats  mentre vostè ordena
classificacions per colors a Balears?
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Entenc que compartint cadira amb Podem vostè va
informar el Sr. Yllanes i el Sr. Iglesias. Sra. Consellera, ha
reconegut que va ordenar aquesta classificació als mitjans de
comunicació deixant a les seves... a les persones més
vulnerables que han cotitzat tota una vida i que tenen tot el dret
a ser ateses, i no només això, sinó que ha afirmat també que
tornarà aplicar aquest triatge si hi ha un rebrot. Estaven i estan
disposats a deixar els majors a la deriva. De ser el govern de
la gent a etiquetar la gent...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sra. Consellera, vostès parlen de criteris tècnics i
científics, jo li parlo de la vida de persones i famílies a les
quals no han informat i no han tengut en compte.

No vull pensar que la decisió d’aquest semàfor vengui per
la insuficiència de llits a la UCI, com va denunciar la setmana
passada SATSE...

(Remor de veus)

Li demanam que tengui com a prioritat augmentar aquestes
unitats, reforçar la resta de serveis per afrontar possibles
rebrots i que viure o morir no depengui d’un color.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Molt bé, molt bé, molt bé, ha mentit
sistemàticament. No sé quina part, Sra. Diputada, no entén. 

Jo no he ordenat absolutament res. La Conselleria de Salut
no ordena res.  Hi ha uns professionals altament qualificats
que utilitzen les eines que consideren necessàries per poder
identificar aquestes persones amb uns colors, d’una manera
visual, d’una forma ràpida per conèixer la seva situació clínica,
la seva situació cognitiva, el seu estat de dependència.

Li ho he dit i li ho repetesc, aquesta eina no serveix per
donar un tipus d’atenció o un altre.

Ja està bé, Sra. Diputada, que qüestionin contínuament la
feina que fan els nostres professionals sanitaris que s’han
deixat la pell durant tota la pandèmia i que han donat suport a
ports, aeroports, a les residències públiques, a les residències
privades on tenim dispositius muntats amb coordinació amb
els serveis socials, també amb el Consell d’Eivissa, per cert,
amb tothom, perquè s’ha fet feina de manera coordinada. I
vostès s’haurien d’alegrar que la situació d’aquesta comunitat
autònoma no sigui la situació de la Comunitat de Madrid, Sra.
Diputada, no té res a veure.

I els professionals estan molt cansats que els partits
polítics pensin que en saben més que ells.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 

I.3) Pregunta RGE núm. 9435/20, presentada pel
diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a destinació del programa de despesa
413G, accions públiques relatives a la COVID-19.

Tercera pregunta RGE núm. 9435/20, relativa a destinació
del programa de despesa 413G, accions públiques relatives a
la COVID-19, que formula el diputat Sr. Antonio Costa i Costa
del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i  senyors diputats, bon
dia, consellera. El passat 13 de maig aprovaren el Decret llei
8/2020 que es va convalidar en aquest mateix parlament dia 2
de juny.

A l’artic le  36 vostès s’atorguen, al Consell de Govern
concretament i per tant, a vostès directament i a vostè, Sra.
Consellera, i al Sr. Negueruela a la seva proposta, la potestat
de sacrificar tots els projectes -tots els projectes- del fons de
turisme sostenible finançats amb la recaptació de l’ecotaxa del
període, no només 2020, no, no, del període 2016-2020. Això
sí, fan dues excepcions: una lògica i l’altra idò no tant.

La primera excepció és que s’ha..., evidentment, o sigui, si
s’han generat compromisos jurídics a obligacions de
pagament, només faltaria que vostès sacrificassin el projecte,
però llavors diuen també que si vostès els consideren
estratègics, projectes estratègics, tampoc no se sacrificaran.
Vostès no diuen què són projectes estratègics, això sí, però
vostès s’atorguen a si mateixos la potestat de sacrificar a cop
de decret llei els projectes que estimin convenient, que els
doni la gana directament.

Vostès diran quins són els projectes estratègics i quins no
ho seran. Els municipis, els consells insulars, si hi ha
institucions que hagin col·laborat vostès no els tendran en
compte per res, o així ho diu directament el decret, vull dir,
l’article 36, no els tendran en compte per res i sacrificaran els
projectes que vostès estimin convenient.

Consensuar-ho amb la comissió de turisme sostenible que
tants d’anys havia fet feina, etc.?, res, no fa falta, això no fa
falta per a res. Consensuar-ho en aquest parlament?, faltaria
més, no fa absolutament cap falta. Vostès tenen el do de la
saviesa i, per tant, faran el que estimin convenient amb aquests
projectes de l’ecotaxa que durant quatre anys s’han aprovat,
durant tres, quatre anys s’han aprovat, i una vegada executat el
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sacrifici unilateral per la seva part es destinarà el festí a
accions publiques relatives a la COVID-19.

La pregunta és, Sra. Consellera, a quines accions, a quines
finalitats destinaran aquest fons del programa de despesa
413G creat amb la recaptació de l’ecotaxa?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. Costa. Gràcies, president, perdonau. Sr. Costa,
el programa 413G, d’accions públiques destinades a la
COVID-19, es va crear per tenir una traçabilitat..., ho vull dir
perquè crec que està confonent els termes, per poder tenir una
traçabilitat, poder retre comptes i poder explicar i poder
també tenir-ho registrat tot l’impacte pressupostari que tenia
la COVID-19 o la pandèmia sobre del pressupost amb aquesta
vocació de poder explicar a la ciutadania, poder explicar als
altres organismes, perquè hi ha unes obligacions de retre
comptes al Govern d’Espanya al Reial Decret Llei 11/2020,
i també vàrem crear nosaltres mateixos tota una sèrie de
mesures al Decret Llei 4/2020, per poder explicar quina era
la despesa que generava el programa COVID... la pandèmia
pressupostària damunt del... pressupost.

Al que vostè fa referència, que és el Decret 8/2020 i en
relació amb els projectes d’ITS, això reflecteix la voluntat que
ha explicat aquest govern cada vegada que n’ha tengut
oportunitat que és que les prioritats pressupostàries una
vegada que s’ha produït aquesta situació  d’emergència
sanitària sense precedents, s’han de revisar totes les partides
de despesa que tenim al pressupost per donar la millor
resposta a les conseqüències econòmiques de la crisi sanitària
i no n’hi ha més.

Òbviament aquests projectes que ja estan començats, que
han demostrat la seva utilitat pública, queden preservats,
aquests projectes que a la llum de les noves circumstàncies
s’hagin de replantejar es dóna la potestat de replantejar-los.

Gràcies. Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COSTA I COSTA:

Sra. Consellera, tal com té vostè costum no contesta les
preguntes, directament ens fot un rollo aquí, perdoni que li ho
digui així, però ens fot un rollo.

Vostès executaran un sacrifici definitiu de projectes i per
tant, una retallada en tota regla. Estaria bé que ho diguessin
clarament a la ciutadania, Sra. Consellera.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Costa, és difícil parlar de
retallades en un pressupost que veurà incrementades les seves
necessitats de despesa, com ja hem explicat en aquest
parlament, en més de 300 milions d’euros, d’aquests 300
milions d’euros quasi 240 milions d’euros aniran destinats a
la cobertura de la pandèmia i a garantir la seguretat sanitària
que ens permet reactivar l’economia, que són contractacions
públiques, que són compres de material, que són pagaments a
personal; tenim una part importantíssima també de creixement
de despesa de més de 30 milions que aniran destinats als
serveis socials; una renda social extraordinària; una millora
dels serveis de la dependència; tenim més de 40 milions
destinats a reactivació econòmica en aquests moments, amb
les ajudes d’ISBA, amb un pla per a autònoms, amb unes ajudes
per a autònoms que el Govern inverteix 8 milions d’euros però
que arribarà fins als 15 milions d’euros.

És difícil parlar de retallades amb un pressupost en el qual
no escatim...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

(Alguns aplaudiments)

 I.4) Pregunta RGE núm. 9433/20, presentada per la
diputada Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Llei de protecció
integral  de la infància i l’adolescència enfront de la
violència.

Quarta pregunta, RGE núm. 9433/20, relativa a Llei de
protecció integral de la infància i l’adolescència enfront de la
violència, que formula la diputada Sra. Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra.
Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Volíem saber el Govern quina
valoració fa de la llei aprovada la setmana passada sobre
protecció integral de la infància enfront de la violència.
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Bon dia a tots i a totes. La valoració
que fa el Govern d’aquest projecte de llei, que no és una llei
aprovada, és un projecte de llei, és que ens permet avançar en
temes de protecció contra la violència amb els infants i amb
els adolescents. S’ha de destacar l’obligació de qualsevol
ciutadà de presentar una denúncia si veu violència,
especialment els funcionaris; el coordinador de centres que
també serà obligatori fer-ho; l’obligació de fer capacitacions
parentals a les famílies; la modificació de determinades lleis
que permet una millor generalització de la protecció de
l’infant, i especialment que l’exploració sigui una prova
preconstituïda; i l’aclariment de to ts  uns indicadors que
permetrà que la valoració d’aquesta situació sigui més
homogènia en el conjunt de l’Estat.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Consellera, la setmana
passada, a la presentació de la lle i, a part de lloar el text
aprovat el vicepresident segon Pablo Iglesias, fent gala d’un
hipocresia descomunal, nosaltres entenem, va demanar
disculpes, perdó a les víctimes per a les quals aquesta llei
arribava tard; fins i tot va dir que l’havia afectat molt una
pel·lícula, El Bola, feia vint anys, però ni una paraula dels
menors, nins i nines, d’aquestes illes, de les Illes Balears, que
havien estat explotats sexualment els darrers quatre anys sota
la tutela de les institucions aquí a les nostres illes, nins que
encara segueixen en tractament, nins dels quals nosaltres no
ens oblidam.

Aquest avantprojecte s’havia aprovat l’any 2018, i s’ha de
dir que el Sr. Iglesias es va posar en marxa el mes de febrer, i
ho va fer senzillament per tapar la infàmia d’haver votat en
contra en el Congrés de Diputats de la comissió d’investigació
sobre l’explotació sexual dels menors tutelats pel Consell
Insular de Mallorca i pel Consell Insular de Menorca, on
governen conjuntament els partits PSOE, MÉS i Podem des de
fa cinc anys. 

Aquí nosaltres d’aquesta llei esperam que vengui dotada,
que vengui dotada econòmicament, que pareix que tampoc no
hi està. Aquí a Balears la Llei d’atenció i els  drets de la
infància i l’adolescència aprovada el gener de 2019, segons
vostè deia aquí al Parlament, havia de servir per defensar els
drets de 216.000 menors residents a les nostres illes, però es
va oblidar de dir que no tenien aquests drets els menors
tutelats perquè no eren competència seva, Sra. Consellera. 

Des del primer moment el Govern ha tirat balons fora, ha
culpat la Policia i la Fiscalia de deixadesa, ha mentit
descaradament un vegada i una altra; la darrera, la presidenta
Francina Armengol, quan va dir aquí que havia demanat
recursos a Interior i a Justícia, i quan han arribat les
contestacions del ministeri diuen que no, que no hi havia hagut
cap petició. Aquí hem tengut el major cas d’explotació sexual
de menors tutelats de tot Espanya, sota la responsabilitat de la
presidenta Armengol, però cap dimissió i cap investigació, una
vergonya que els perseguirà sempre.

I, Sra. Santiago, no és obsessió d’aquest grup parlamentari,
no és obsessió d’aquesta diputada; és la seva nefasta gestió.
Sap vostè quantes reunions han fet de la comissió de
seguiment del protocol d’abusos sexuals entre la Direcció
General d’Infància i el Consell Insular de Mallorca des de
2017, que sabien que hi havia casos d’explotació? Cap ni una;
la primera va ser el 2020 -ho tenc aquí, després li ho
mostraré- el 2020, la primera el gener, quan havia explotat
l’escàndol. Per això i moltes coses més el nostre  grup ha
demanat la seva dimissió i seguirem fent-ho.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. És curiós que vostè necessiti que es
publiqui una llei a Madrid per parlar de l’explotació sexual
infantil; mentrestant nosaltres hem...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, per favor... L’han escoltada...

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

És curiós, insistesc, que vostè necessiti que es publiqui
una llei a Madrid per parlar d’explotació sexual infantil quan
cada setmana ha fet preguntes parlamentàries. Nosaltres,
mentre ha durat la COVID, i postCOVID i preCOVID, hem fet
feina en explotació sexual infantil.

Li he de reconèixer de la seva exposició que aquesta llei
en temes d’explotació sexual infantil no avança, i nosaltres
així ho vàrem denunciar al vicepresident del Govern a través
del secretari d’Estat, perquè l’explotació sexual infantil
necessita un treball específic. Tenim quatre protocols, quatre
plans, però el moment que en aquesta llei s’especificàs. Per
això pensam que en aquesta llei manca tot el tema de
l’explotació sexual infantil.
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Que vostès en el segle XXI considerin que perquè no hi ha
una carta de la presidenta dirigida al ministeri no s’hagin
demanat les coses com es demanen, quan hi ha entrevistes, hi
ha whatsapps, hi ha telèfons, hi ha reunions presencials, de tot
tipus...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sí que s’ha sol·licitat, Sra. Presidenta, s’ha sol·licitat a una
entrevista on hi havia el ministre i on hi havia el director
d’Interior, i es va fer per carta, no la presidenta sinó la
consellera Costa. Perquè el que vostès feien, i això ho puc
documentar, era esperar diàriament el que els deia el ministeri
corresponent de com s’havien de defensar aquí les polítiques
de dependència, d’infància; cada dia enviaven un fax del
ministeri a... en aquest cas a la Sra. Sandra Fernández, que és
la que vaig poder (...) jo, la consellera Sandra Fernández, què
és el que havien de defensar els consellers del Govern...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. El seu temps ha acabat.

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sra. Consellera.

I.5) Pregunta RGE núm. 9430/20, presentada pel
diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i G uerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures que està
adoptant l’AETIB davant el repte de la prova pilot. 

Cinquena pregunta, RGE núm. 9430/20, relativa a mesures
que està adoptant l’AETIB davant el repte de la prova pilot, que
formula el diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Diputades i diputats, bon dia. Sr.
Negueruela, ayer se inició la prueba piloto de turismo con la
llegada de los primeros turistas, un ejemplo de colaboración
público-privada que debe marcar el camino para futuros
acuerdos imprescindibles para activar nuestra economía, y la
semana que viene ya podrán venir vuelos del espacio
Schengen.

Sr. Conseller, ¿ya está hecho todo?, ¿no hace falta hacer
nada más?, porque la prueba piloto es una oportunidad para
promover nuestro know how tanto tecnológico como
turístico. ¿Qué medidas adoptará la AETIB para afrontar este
desafío? Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula el conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball.

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

Gracias, Sr. Presidente, y gracias, Sr. Pérez-Ribas, por sus
palabras. Efectivamente la prueba piloto ha demostrado, en el
ejemplo de colaboración público-privada, la excelencia de
nuestra comunidad en materia turística, y nos ha vuelto a
posicionar en toda Europa como el primer destino que abre
sus aeropuertos y por tanto de una importancia vital, le pese a
quien le pese. Hemos demostrado que volvemos a estar en el
centro, y tendremos toda esta semana para demostrar la
potencia turística que somos.

Y lo somos gracias a la colaboración público-privada; lo
somos gracias a los trabajadores y las trabajadoras del sector,
que están haciendo un esfuerzo enorme en formarse y en
adaptarse; lo somos gracias a los protocolos de seguridad que
se han establecido; lo somos gracias a las medidas que se han
establecido desde la Conselleria de Salud, de todo el trabajo
realizado por el conjunto del Govern, pero sobre todo por esa
colaboración que nos ha permitido ponerlo en marcha y que
hoy vemos en todos los medios del mundo. Creo que hoy
muchos habrán visto que desde luego ha merecido la pena, le
pese a quien le pese, incluso algunos hombres grises hoy creo
que la noticia ha sido de un gran calado y de una gran
importancia para nuestras islas. 

La AETIB ha hecho un esfuerzo enorme en precisamente
aunar esa colaboración público-privada, en trabajar
conjuntamente con el sector y en seguir trabajando en la
monitorización permanente de todos los indicadores que
necesitamos para los próximos meses. Nos hemos avanzado
y ahora tenemos que hacer un seguimiento fundamentalmente
con las empresas, que es lo que más nos han pedido, de
estrategia en cuanto a perfiles de vuelo, en cuanto a todas las
conexiones que se van a ir recuperando, para diseñar mejor las
estrategias turísticas y para que los consejos también, en
colaboración con ellos, puedan diseñar mejores estrategias de
promoción. Y a eso destinaremos todo el know how que tiene
ahora mismo la AETIB, y que se nutre fundamentalmente de
las empresas privadas y de su colaboración, igual que con los
consells, igual que con las organizaciones sindicales.

Estamos en contacto permanente, hemos hecho un trabajo
yo creo que positivo en materia de comunicación, estamos
escuchando todas las reclamaciones del sector y diseñando la
AETIB precisamente para esta nueva realidad, para esta nueva
situación, que desde luego ayer pudo comprobar todo el
mundo.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sr. Conseller, sí, pero ¿han participado las tecnológicas de
las Islas Baleares en la prueba piloto? Pues me temo que no,
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ni han participado ni han recibido ayudas directas durante esta
pandemia. ¿Y no era el mejor momento en esta situación para
probar proyectos de compra pública innovadora para que
nuestras tecnológicas pudieran presentar aplicaciones que
ahora, hoy en día, y usted lo está diciendo a nivel mundial,
podrían haberse divulgado? La verdad es que ha sido una
oportunidad perdida.

Y sobre la Agencia de Estrategia Turística de las Islas
Baleares, ¿está buscando en estos momentos otros países
emisores de turistas que tengan las mismas ratios sanitarias
que las Islas Baleares para buscar nuevos corredores seguros?,
porque realmente con la competencia feroz que tenemos de
otros destinos es imprescindible no dejar de trabajar. Una vez
localizados estos países emisores con ratios similares a los
nuestros, ¿están contactando con los touroperadores de esas
zonas?, porque este tipo de colaboración público-privada sigue
siendo imprescindible  para activar nuestra economía, y
además en teoría actualmente la AETIB dispone de más
recursos, porque ya no está supervisando los proyectos que
están financiados por el impuesto turístico sostenible, una mal
llamada ecotasa que desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos
hemos insistido que se suspenda tanto en esta temporada
como en la temporada siguiente, y que los turistas que ya nos
están visitando están teniendo que pagar. Y es inaudito que
mientras en toda Europa se vuelcan ayudas al turismo, nuestro
govern sigue manteniendo un impuesto que afecta a nuestra
competitividad, y no sólo este impuesto, también tasas y otro
tipo de impuestos de servicios que no se utilizan, por ejemplo
el canon de agua.

Sr. Conseller, ¿lo retrasamos todo hasta que aparezca el
Plan de impulso del turismo que nos tiene preparado el Sr.
Sánchez? Mejor, casi mejor, que el Sr. Conseller gestione con
eficiencia los recursos de su conselleria y saque el máximo
partido a la AETIB.

Muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula el conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball.

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

Gracias, Sr. Presidente. Le reitero el agradecimiento por
sus aportaciones. Tendremos en cuenta todo lo que ha
señalado de la compra pública innovadora. No es una
oportunidad perdida, todavía está el plan de reactivación, para
tejer esa compra pública innovadora que se tiene que realizar
por parte del Govern e impulsar nuestro Parc Bit, como ya se
ha hecho con la protección del Parc Bit y con la ampliación
del Parc Bit, con lo cual sí que estamos haciendo, y el Real
decreto ley 8 es una oportunidad precisamente para reforzar
el Parc Bit. Y también estamos trabajando con países en
nuestra misma situación, directamente con Austria, con
Luxemburgo y con otros países de nuestro entorno, que desde
luego veremos cómo comienzan a volar la semana que viene.

El sector está satisfecho con la acción del Govern. El
sector está trabajando con el Govern, tanto las organizaciones
sindicales como las empresariales, y creo que hoy...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

(Alguns aplaudiments)

I.6) Pregunta RGE núm. 9429/20, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a criteris per a l’assignació de recursos del
fons de l’ITS. 

Sisena pregunta, RGE núm. 9429/20, relativa a criteris per
a l’assignació de recursos del fons de l’ITS, que formula el
diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt.
Té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Bon dia,
Sra. Presidenta. Una de les mesures que com tots sabem recull
el Decret llei 8/2020 és la possibilitat de destinar els doblers
del fons de turisme sostenible a finalitats que no són les
previstes inicialment per a aquest impost. Perquè es faci una
idea del tipus de pregunta vull dir-li que estic convençut que
aquests doblers es dedicaran a coses necessàries i importants,
però el debat no és aquest, el debat és que tenim un impost
emblemàtic, característic d’aquesta comunitat autònoma,
l’impost turístic, que va adreçat a unes finalitats molt
concretes, que hi ha una comissió participativa que aplica uns
criteris que també són a la llei i que destina aquests doblers,
i que a més a més això fins i to t passa pel pressupost que
aprovem en aquest parlament i que al final són els
representants del poble de les Illes Balears els que decideixen
a què es dediquen aquests doblers. Per tant es democratitza el
destí dels doblers d’aquest impost.

I això ho hem substituït per una decisió discrecional de
dos consellers, que dedicaran aquests doblers a un
indeterminat interès estratègic. Jo el que li deman és quins
criteris s’aplicaran per determinar quin és aquest interès
estratègic.

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 Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells. Tal i com
contestava la consellera d’Hisenda a una de les preguntes que
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feia el Grup Parlamentari Popular que va en el sentit de la que
fa vostè , avui és obvi i evident que vivim una crisi social i
econòmica derivada d’una crisi sanitària, d’una pandèmia
mundial; per tant, un moment extraordinari i excepcional. I el
Govern de les Illes Balears, des d’aquest rigor i
responsabilitat, sabent que els recursos econòmics són
escassos, sabent que les necessitats socials i econòmiques
seran molt altes a la nostra comunitat autònoma, com estan
fent totes les administracions públiques òbviament estam
replantejant prioritats del pressupost de les Illes Balears.

Crec que és el que pertoca i el que ens pertoca fer, i ho
hem explicat públicament i clarament, i per això en el Decret
8/2020 es va prendre la decisió de repensar alguns projecte
d’ITS, alguns que no han estat començats, alguns que han
tengut una situació de baixa execució, o alguns aprovats el
2019 que ara tal vegada convé replantejar si la prioritat
segueix essent la mateixa o no, des de l’acord i des del diàleg;
també de la presa de decisió a qui pertoca prendre-la, que és
el Govern de les Illes Balears, perquè no hem d’oblidar que és
un impost autonòmic.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta, el nostre grup
polític  sempre ha posat l’alerta en el destí que donem a la
recaptació d’aquest impost finalista que és l’impost de turisme
sostenible. Li posaré un exemple: el Conservatori de Maó, que
ja hem tingut ocasió de parlar-ne moltes vegades. Aquesta
obra estava prevista ja en el pressupost de la Conselleria
d’Educació, fins i tot es va arribar a licitar i tot; després es va
passar, a l’últim pressupost, a l’ITS, a l’impost del turisme
sostenible. Això evidentment va motivar les nostres queixes,
perquè no s’ajusta aquesta inversió a la finalitat de l’impost, i
això vèiem que posava en perill que es dugués a terme aquesta
inversió. Fins i tot vam presentar una esmena perquè retornés
a la Conselleria d’Educació perquè creiem que aquesta obra
s’ha de fer.

Quan parlem de l’interès estratègic, de l’emergència que
hi ha, s’ha de tenir en compte també tot aquest historial. Ara
tenim por que inversions com aquestes perillin, que, per cert,
i si em permet la broma, un conservatori no és un hotel però
també dinamitza el sector de la construcció, també dóna feina.
Per tant quan parlem de l’interès estratègic, de fer front als
efectes de la pandèmia, són moltíssims els criteris que poden
sorgir, i per tant a nosaltres ens preocupa que una sèrie
d’obres i inversions que s’han decidit d’una forma molt
fonamentada, molt dialogada i molt consensuada es puguin
assignar a través d’uns criteris que no coneixem.

Vostè a la seva resposta no m’ha donat resposta a la
pregunta que li feia i m’agradaria que hi avencéssim: quins
criteris pensa aplicar el Govern per assignar aquests doblers?

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 Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells. A veure, jo li
puc..., supòs que vostè em feia referència a una inversió a l’illa
de Menorca, que és el que a vostè li preocupa i representa,
l’illa de Menorca, i li puc explicar que l’altre dia hi vaig ser en
visita institucional precisament a una reunió presencial amb la
presidenta Susanna Mora, la vicepresidenta Maite Salord,
també la consellera Cristina Gómez i el conseller Miquel
Company; també vaig estar reunida amb els vuit batles i
batlesses de l’illa de Menorca, precisament perquè em
comentassin aquelles prioritats i aquelles necessitats  que
tenen en inversions relacionades amb ITS o relacionades amb
pressupost ordinari del Govern de les Illes Balears.

El meu compromís i el del Govern és parlar i consensuar
totes propostes. Ara entendrà que vivim un moment
excepcional, que el nostre plantejament és que òbviament
aquelles qüestions que siguin estratègiques per a Menorca i
que venguin de les institucions de Menorca intentarem
mantenir-les. Ara, què prioritzam nosaltres? Sanitat, perquè
som davant una crisi sanitària; prioritzam educació, prioritzam
habitatge públic, prioritzam serveis socials i prioritzam tot el
que fa referència a la sostenibilitat. En base a això i a la
capacitat de diàleg i consens que sempre hem mantengut,
segur que arribarem a una bona decisió tant per a Menorca,
com per a Mallorca, com per a Eivissa, com per a Formentera.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.7) Pregunta RGE núm. 9583/20, presentada per la
diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del  Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a triatge per colors
dels usuaris de les residència enfront de la COVID-19. 

Setena pregunta, RGE núm. 9583/20, presentada en
substitució de la RGE núm. 9439/20, relativa a triatge per
colors dels usuaris de les residència enfront de la COVID-19,
que formula la diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula la Sra. Guasp.
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LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Sra. Armengol, el impacto de la
pandemia ha sido especialmente dramático para las
residencias de mayores; el 40% de los fallecidos lo han hecho
en estos centros. Residencias sin médicos, sin enfermeros,
sin material de protección, sin tests hasta finales de abril, con
un porcentaje elevadísimo de profesionales sociosanitarios
contagiados, y el Govern ha llegado tarde a intervenirlas.

Y ahora hemos conocido que el ib-salut dio la instrucción
de clasificar, de etiquetar a priori a los usuarios de las
residencias, a nuestros mayores, con el color rojo, naranja y
verde según su estado. 

Sra. Presidenta, ¿conocía este cribado, este triaje a priori
por colores ordenado por el ib-salut? Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. 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, Sra. Guasp. Crec que la
consellera de Salut ha explicat perfectament que es tracta
d’una forma d’atendre, prevista dins el món sanitari, sempre
sota criteris mèdics. Sra. Guasp, li diré una qüestió que a per
a mi és de sentit comú, en política no tot val i jugar amb la
vulnerabilitat de les persones majors i fer pors em pareix que
és increïble, Sra. Guasp...

(Alguns aplaudiments)

... li ho dic obertament com ho pens.

En la seva explicació em devia explicar què ha passat a
altres comunitats autònomes, no què ha passat a aquesta
comunitat autònoma on totes les persones majors de les
residències públiques i privades han estat ateses pel Servei de
Salut, han estat ateses amb les millors condicions, totes han
estat derivades quan ho han necessitat a un hospital, a un
centre intermedi o a un centre de salut, així ha estat, i amb
l’atenció mèdica adequada. 

Sra. Guasp, aquesta és la realitat, totes les persones de les
residències públiques i privades han tengut un prova de PCR,
cosa que no ha passat a cap altre territori de tot Espanya. Tot
el personal de les residències públiques i privades han tengut
una prova de PCR, cosa que no ha passat a cap altre territori
espanyol, Sra. Guasp. I totes les persones de les residències
privades i públiques han tengut els equips de protecció
subministrats pel Servei de Salut, cosa que no ha passat a cap
altre territori, Sra. Guasp.

Per tant, no jugui amb les persones majors, no faci por. A
aquesta comunitat les persones majors, i hem intervingut
residències privades quan ha calgut, cosa que no ha passat a
cap altre territori. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA GUASP I BARRERO:

Mire, Sra. Armengol, le cuesta entender que hace ya cinco
años que capitanea esta comunidad autónoma, deje de
cuestionar, de atacar y de hacer oposición a la propia
oposición.

Mire, esta orden de cribado del ib-salut va en contra del
informe de 25 de marzo del Comité de Bioética de España
sobre la priorización de recursos sanitarios en el contexto de
la crisis de coronavirus, que tienen ustedes colgado en su
propia web. En el punto 9 dice literalmente: “la edad puede
incidir en el pronóstico clínico, pero en ningún caso puede
obviarlo, es necesario valorar las circunstancias concretas de
cada paciente sin excluir a nadie a priori”.

La consellera ha admitido que no ha consultado el Comité
de Bioética, ¿puede afirmar, Sra. Armengol, que todos los
ancianos de las residencias que lo necesitaron tuvieron una
cama en un hospital?, ¿puede descartar categóricamente que
los mayores etiquetados a priori con el color rojo no fueron
trasladados a un centro hospitalario una vez contagiados de
coronavirus?, ¿cuándo sabremos cuántos ancianos murieron en
el Hospital General, en Sant Joan de Déu y en las propias
residencias?, ¿por qué llevaron a cabo este sistema de cribado
cuando en Baleares estábamos con una ocupación del 50% en
UCI, como ha constatado la consellera?

Las familias ahora tenemos la duda si se garantizó en todo
momento a nuestros mayores el acceso a una atención
sanitaria en las mismas condiciones que las del resto de la
población. Y yo no hago demagogia con los mayores, porque
usted sabe que he tenido un familiar que ha fallecido en una
residencia y que no fue llevado a un hospital. 

Sra. Armengol, planteenos ya el plan de choque integral y
de contingencia para las residencias que le estamos exigiendo
desde Ciudadanos para evitar cualquier rebrote. Asuma y exija
responsabilidades por la mala gestión de las residencias y el
abandono a nuestros mayores.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. A veure, Sra. Guasp, el que jo no li
puc acceptar és la mala gestió i l’abandonament dels majors.
No hem abandonat ningú a aquesta comunitat autònoma, ningú.
Li ho repetiré totes les vegades que siguin necessàries. El
criteri és sanitari, no és imposat per l'ib-salut ni per la
conselleria ni molt manco per la meva persona, no serveix per
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assignar recursos aquest sistema d’identificació, Sra. Guasp,
pot entendre la realitat de com es fa sistema sanitari? Ha de
conèixer una miqueta més com es plantegen les
característiques. 

A veure, en aquesta comunitat autònoma no hem tengut
problemes d’UCI ni hem tengut problemes de crítics, Sra.
Guasp, no ha passat el mateix que a altres territoris. Per tant,
òbviament a cada persona se li ha donat el tractament
necessari i efectivament quan ha necessitat anar a un hospital
d’aguts una persona que era a la residència ha anat a un hospital
d’aguts, quan ha necessitat anar a un hospital de cures
pal·liatives ha anat, i gràcies que el PP no ha seguit governant
perquè sinó no tendríem ni Creu Roja ni Sant Joan de Déu, que
era la decisió de tancament que tenia el Partit Popular en
aquesta comunitat autònoma.

(Alguns aplaudiments)

Aquesta és la realitat. I les xifres, Sra. Guasp, les xifres,
encara que són molt doloroses perquè cada mort és
hiperdolorosa i cap mort no la podrem tornar enrere, les
xifres a aquesta comunitat autònoma són de 348 persones de
gent gran de residències que s’han vist afectades per la
COVID, un 7,7% del total ingressats, 236 han superat la
malaltia, el 70%, i altres 23 segueixen actius. Aquests són els
resultats i són bon resultats, malgrat que li dic que
evidentment cada mort és absolutament dolorosa i
absolutament impossible de tornar enrere, però la gestió dels
nostres professionals sanitaris ...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

I.8) Pregunta RGE núm. 9441/20, presentada per la
diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a garanti es sanitàries del pla pilot en matèria
turística. 

Vuitena pregunta, RGE núm. 9441/20, relativa a garanties
sanitàries del pla pilot en matèria turística, 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 diputades.
Membres dels mitjans de comunicació, que ja són aquí,
benvinguts. Sra. Presidenta, bon dia. 

Primera afirmació que li vull fer, El Pi està totalment a
favor del pla pilot turístic que va arrencar ahir. Ho deim així
d’entrada perquè no ens malinterpretin. Vaig veure ahir les
imatges i la veritat és que, presidenta, vaig tenir com un déjà
vu, perdoni la broma, però a veure si destensam aquest matí de
plenari que s’està posant molt complicat. Em va recordar

l’arribada del turista 1 milió i fins i tot aquella cançó de Chris
Wolf  de l'any 1987que cantava "Palma, Palma de Mallorca".
I si encara em permet anar una mica més enllà només faltàvem
tots nosaltres amb un collar de tela de llengües donant la
benvinguda a aquests turistes. Ho dic des del respecte i
repetim que hi estam d’acord.

La pregunta és aquesta, com duim el risc  de contagi?,
podem estar tranquils amb les garanties que ofereix el pla
pilot? Ho dic pels canvis que hi ha hagut, vostè ho sap, de
6.000 a 10.900 turistes inclosos aquells que van a segones
residències, de fer-se tests PCR en origen a no fer-se’n i en
conseqüència d’estar sis hores aïllats a no haver-hi d’estar. Ara
el protocol és presa de temperatura -si ho he entès bé-,
ompliment d’un formulari i posterior control via telefònica.
Podem estar segurs? És una pregunta sense més intenció, Sra.
Presidenta, és una oportunitat per llançar un missatge de
confiança, sobretot a aquells que estan més neguitosos.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. 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, Sra. Pons. A la seva
pregunta de si podem estar segurs i si és un pla pilot segur, sí,
ho és. És un pla pilot que neix d’un acord publicoprivat, neix
de la CAEB, de les federacions hoteleres, dels sindicats
majoritaris d’aquestes illes, també de la PIMEM, està pactat
amb el Govern de les Illes Balears, pactat amb els quatre
consells insulars i, per tant, òbviament amb el Govern
d’Espanya amb els criteris  sanitaris que ens ha marcat el
Ministeri de Sanitat.

Sra. Pons, permeti’m que li digui que jo no ridiculitzaria la
nostra comunitat autònoma. Nosaltres som una comunitat
autònoma molt potent i molt forta i ahir ens varen presentar al
món com la primera destinació segura de tot Espanya oberta
a nivell internacional. Em pareix que la falta de respecte als
treballadors i treballadores de l’hostaleria i la falta de respecte
als empresaris hotelers no hi cap en aquest parlament. Ho hem
passat molt malament, ho estam passant molt malament...

(Alguns aplaudiments)

... i necessitam reactivar la nostra economia. 

Jo aquí he sentit molts de discursos de tothom dient que
no començaríem, que no reactivaríem l’economia, que la gent
no podria fer feina. Bé, idò, començam, amb prou feines, sí,
i gràcies a la labor incansable de treballadors, de treballadores,
de sindicats, d’empresaris, d’empresàries, d’agents socials i
econòmics i de to tes les institucions públiques. Esper que
vostès també se n’alegrin.

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta, torn a repetir la
meva primera frase, El Pi està totalment a favor del pla pilot
turístic que va arrencar ahir, i he volgut fer una broma que vull
retirar perquè si vostè es pensa que amb això que jo he dit vull
ridiculitzar el sector o la feina que s’ha fet a aquesta
comunitat, no, i de fet continuaré amb el meu relat. No tornaré
a fer bromes perquè veig que no està el pati per a això, però de
ridiculitzar res i vostè ho sap perfectament, amb tot el suport
que li hem vengut donant fins al moment. Li volia treure un
somriure, però veig que no és el dia.

Sra. Presidenta, hi ha persones que, com dèiem, es troben
en un neguit, i ho podem comprendre, reiter el nostre suport
-ho torn a dir- al pla pilot i desig que tot vagi
extraordinàriament bé, perquè hi ha d’anar bé, perquè volem
que vagi bé, perquè sé que es fa feina perquè així sigui, perquè
nosaltres donam suport que tot vagi bé, i vostè ho sap
perfectament. Sobretot per un motiu, per molts podria dir,
però només en diré un, perquè aquest no és un pla pilot, com
vostè sap això és un pla decisori perquè si no va bé podem
perdre la temporada. És a dir, si ara resulta que no anàs bé,
Déu no ho vulgui, no ho vulguin tots els càlculs que han fet, no
ho vulguin las garanties sanitàries, no ho vulgui el que ha dit el
Ministeri de Sanitat, la temporada pot veure’s seriosament
perjudicada.

Presidenta, és cert també que el tant per cent de turistes
que vendran, 10.900 aquesta setmana, és molt petit, però la
pregunta també és, sap quants n’arribaran a venir aquesta
temporada que ja neix molt tocada? Presidenta, què diu als
habitants de Menorca, Eivissa i  Formentera que se senten
actors secundaris o figurants en aquest pla pilot, per ser
generosos?, ja sé que els ha dit que no és així, que el pla pilot
és per a tots, però m’agradaria que els donés aquest suport que
segurament necessiten...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. 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. A veure, Sra. Pons, ahir
començàvem el pla pilot per a les Illes Balears, després que
diumenge el president del Govern d’Espanya anunciés una
molt bona notícia per a les Illes Balears i crec que per a tota
Espanya, que dia 21 de juny, tal i com havíem sol·licitat des
del Govern de les Illes Balears, s’obrin les fronteres no només

a la mobilitat estatal, sinó també a la mobilitat internacional.
Per tant, òbviament el pla pilot de les Illes Balears, que és de
15 dies, comptabilitzarà amb ja l’obertura de fronteres a partir
de dia 21. 

Què ens permet això? Que durant aquesta setmana, on
arriben 6 vols a Mallorca i 1 a Eivissa, amb un total de 1.500
turistes alemanys a la nostra comunitat autònoma, amb un
corredor segur, turistes que sanitàriament estan al mateix
nivell que nosaltres i per tant, per això se li diu corredor segur
entre Alemanya i les Illes Balears, ens permet que puguem
testar tots els protocols sanitaris, els protocols de seguretat
que s’han fet en els allotjaments turístics, com en espais
públics que tenim a les Illes Balears. Cada dos dies farem una
reunió amb els ministeris sobretot de Sanitat i de Turisme, per
explicar-los també les novetats que veim i poder corregir tot
allò que vegem possible per a dia 21 amb l’obertura nacional
i internacional.

Per tant, ens permet ser els primers que ho provam, ens
permet col·locar-nos a nivell internacional com una
destinació segura que obre la primera en destinació
internacional de tot Espanya, serveix per a tota la comunitat
autònoma, perquè tots els hotelers de les Illes Balears, de
Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i Formentera podran gaudir
de les qüestions que haguem pogut testar durant aquesta
setmana. I òbviament a partir de dia 21 hi haurà turistes a
Mallorca, Menorca, Eivissa i a Formentera, com és ben lògic
i ben normal. Però crec que avui basta mirar els mitjans
internacionals per entendre que Balears s’ha posicionat on li
pertoca, en el centre del món.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

I.9) Pregunta RGE núm. 9440/20, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a despesa
pública. 

Novena pregunta, RGE núm. 9440/20, relativa a despesa
pública 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, ¿cree que su
gobierno gestiona eficientemente el gasto público? Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Té la paraula la presidenta del
Govern.
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LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Campos, per aquesta
pregunta. El Govern sempre marca els seus pressuposts i les
seves prioritats polítiques en base a allò que creim que és
l’interès general i, a més, basat en el projecte de pacte de
govern que vàrem signar i que com vostè sap té un suport molt
majoritari de la societat de les Illes Balears.

Per tant, intentam complir amb aquesta norma de
transparència, de rendició de comptes i d’invertir els recursos
públics en les prioritats que necessita la gent, sí.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Usted me habla de que siguen criterio de transparencia,
eficiencia. Yo creo que usted vive en un mundo irreal,
inexistente, creo que debe ser en los países catalanes, esos
que usted y sus socios defienden. Mire qué gestión del gasto
público, según su propio relato. 

El 12 de mayo le pregunté si pensaba seguir despilfarrando
los más de 60 millones anuales en presupuesto ideológico, me
dijo que sí. El 19 de mayo le pregunté si pensaba eliminar
alguno de los 56 chiringuitos públicos, me dijo que no. El 2 de
junio le indiqué que Baleares no necesitaba un gobierno tan
extenso, me contesto que los médicos eran muy importantes,
asombroso. La semana pasada dio a conocer que cuenta usted
con 209 cargos políticos que nos cuestan al año 12 millones
de euros en sueldos y me dijo que todos eran muy necesarios,
incluídos los jefes de los jefes de los gabinetes de sus
consejerías. 

Entre medias, en plena pandemia, nos enteramos de que
paga comisiones a abogados socialistas que de repente se
convierten en expertos importadores chinos, a quienes
encarga compras por valor de 6 millones de euros. Yo sólo
espero que el plan de maquillaje turístico, este que le ha
chafado Sánchez, no nos haya costado alguna intermediación,
porque sólo 10.900 turistas alemanes y sin prueba sanitaria
alguna, pues no es buen negocio.

Mire, yo le propuse centrar todo el esfuerzo de la
administración en mantener el tejido productivo y
empresarial, y usted ha decidido centrar todo su esfuerzo en
cientos de cargos políticos y en subvenciones a sus colegas.
Sra. Armengol, Abraham Lincoln definió la democracia como
el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo. Usted,
con su desorbitado gasto inútil  ha conseguido invertir esa
definición, porque su gobierno es el gobierno de los enemigos

del pueblo, -no suspire tanto, Sra. Armengol-, es el gobierno
de los enemigos del pueblo, sin el pueblo y contra el pueblo. 

Sí, Sra. Armengol sí, por mucho que suspire, cada euro que
usted malbarata en organismos innecesarios, subvenciones
electoralistas y enchufados parásitos, cada euro que usted les
quita a los ciudadanos de Baleares y que se podría emplear en
educación, sanidad y ayudas a los más vulnerables, la
convierten a usted en enemiga del pueblo.

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. Tal vegada és d’avorriment, Sr.
Campos, perquè duim tres setmanes amb la mateixa pregunta
i clar, si no hi ha una mica més de...

(Alguns aplaudiments)

El seu sou, allò que cobra el seu grup parlamentari no li
dóna per fer una miqueta més d’investigació i oposició al
Govern de les Illes Balears, Sr. Campos, és una mica avorrit el
plantejament que em fa cada setmana. 

Què li puc dir jo? Que aquest govern que té la gran
oportunitat de fer dues legislatures seguides d’un govern
progressista a les Illes Balears, ja vàrem començar la passada
legislatura amb un treball intens de retorn dels drets i les
llibertats dels ciutadans i ciutadanes, de manteniment de
l’estat del benestar, de millora de tots els serveis públics, per
això es varen contractar 1.400 professors a la nostra
comunitat autònoma, que vostè critica habitualment, es varen
contractar 1.000 professionals sanitaris més, que ara han estat
cabdals a l’hora de tenir una crisi com la de la COVID-19. Es
varen tirar endavant iniciatives i inversions en temes
residencials, en temes de places de dependència, es va fer una
renta bàsica molt important per a la nostra comunitat
autònoma. I en aquesta legislatura hem seguit amb la mateixa
tònica.

És veritat que hem tengut l’enorme desgràcia a nivell
mundial de tenir aquesta pandèmia lligada al virus de la
COVID-19. I què hem fet davant d’això? Posar per davant
l’interès general, posar per davant els  recursos públics per
atendre les persones, sobretot allà on es gasta el pressupost,
Sr. Campos, i hauria de saber comptar, són 40 milions que ja
hem invertit en temes sanitaris que no estaven en el pressupost
de l’any 2020 i pensam arribar fins als 200. Hem posat en
circulació a l’ISBA 125 milions d’euros per ajudar els
autònoms de la nostra comunitat autònoma. Hem augmentat la
renda social garantida a la nostra comunitat autònoma amb
més de 12 milions d’euros durant el mes de maig. I, per cert,
la setmana passada vàrem tenir una notícia a tot Espanya, que
es va aprovar un ingrés mínim vital, que donarà justícia social
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a tot Espanya. Justament el seu partit es va abstenir, Sr.
Campos...

(Alguns aplaudiments)

Ni tan sols en aquest moment sap estar devora els més
vulnerables. 

I on posarem els recursos? En el pacte per a la reactivació
econòmica. Esperam qualque proposta sensata de la seva part.
Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.10) Pregunta RGE núm. 9436/20, presentada pel
diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a quantia que rebrà la
nostra comunitat autònoma del fons de reconstrucció
autonòmic. 

Desena pregunta RGE núm. 9436/20, relativa a quantia que
rebrà la nostra comunitat autònoma del fons de reconstrucció
autonòmic que formula el diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá
del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, si es
confirma l’anunciat pel president Sánchez, avui s’aprovarà el
repartiment d’aquests 16.000 milions d’euros destinats a
neutralitzar o afrontar la crisi sanitària econòmica i social.

Davant això, quina quantia rebrà la comunitat autònoma de
les Illes Balears o quina ha previst vostè que hauríem de rebre.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Company.
Vostè sap que des de les Illes Balears i des del principi de
l’estat d’alarma i en les negociacions que s’han pogut mantenir
durant totes les setmanes amb el Govern d’Espanya, hem
plantejat una qüestió que per a nosaltres era bàsica en termes
de finançament autonòmic. Primer de tot que hi havia d’haver
un fons no reemborsable per a les comunitats autònomes que
no era suficient, com vostè sap al principi la idea del Govern
d’Espanya era avançar el sistema de finançament autonòmic,
com permetre-nos endeutar més i aquestes dues coses són
positives, necessitam també que ens permetin aquest
endeutament a llarg termini, igual que seguim reclamant que

el 0,2% de dèficit és insuficient per a les comunitats
autònomes, però nosaltres defensàvem que hi havia d’haver un
fons no reemborsable a les comunitats autònomes. 

Hem aconseguit que hi hagi aquest fons no reemborsable,
són 16.000 milions d’euros, és una quantitat molt important
per a les comunitats autònomes, però nosaltres seguim dient
que és insuficient perquè, entre altres coses, per exemple, la
caiguda d’ingressos a la nostra comunitat serà molt major del
que s’hagi pogut invertir en termes sanitaris.

Avui efectivament, es debat en el Consell de Ministres el
reial decret sobre aquest fons dels 16.000 milions d’euros,
amb els criteris tècnics que estan plantejats i que vostè sap i
li he explicat aquí en diferents ocasions en el Parlament, que
des del Govern de les Illes Balears hem fet tot un seguit
d’apreciacions que han estat acceptades per part de la ministra
d’Hisenda, la Sra. María Jesús Montero, que fan referència a
tenir més en compte per exemple la població, tenir més en
compte totes les PCR revisades, no només les que donen
negatiu, tot un seguit de criteris que beneficiaran sens dubte,
el repartiment 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:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Bé, Sra. Armengol,
efectivament, vostè ha lluitat això i n’hi ha hagut d’altres del
Partit Popular que ho han lluitat molt més que vostè, sobretot
el que intervé en el tercer lloc a cada una de les reunions que
tenen vostès.

Però, miri, durant molts anys Balears ha contribuït, ha
contribuït activament que Espanya tengués més fons, i ara és
el moment que el Govern d’Espanya també ens doni a Balears
el necessari per poder afrontar aquesta crisi, perquè és ben
just i perquè serem la comunitat autònoma que la patirem més.

Però el curiós és que no m’ha contestat la pregunta, com
fa amb la resta de la gent que li demana: vostè quina quantitat
ha calculat que hauríem de rebre en aquesta comunitat
autònoma, Sra. Armengol? O no l’ha calculada? Jo crec que sí
que la deu haver calculada, perquè si no seria una
irresponsabilitat. De fet, li assegur que si governàs el Partit
Popular a Madrid vostè ja tendria calculada i hauria fet una
roda de premsa, con todos los honores, per reclamar-la al
govern del Partit Popular.

I per què és necessària aqueixa quantitat, Sra. Armengol?
Doncs, és necessària per fer front a aqueixa crisi del
coronavirus, i també per tapar aquell forat que vostè ja
arrossegava des de l’any 2019 i de la seva gestió d’aquests
darrers anys. Li he de recordar que abans que arribàs el
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coronavirus vostè va passar de créixer un 4% a créixer un 1%;
vostè, Sra. Armengol, a l’any 2019 no hi havia coronavirus i
vostè va gastar o tenia un forat de 400 milions d’euros, que la
seva consellera va haver de bloquejar els pressuposts i va haver
de començar a fer retallades a l’any 2019, bé,
reprogramacions, perquè vostè aquest llenguatge sí que
l’empra.

Sra. Armengol, és del tot necessari que vostè posi damunt
la taula, per respecte a tots els ciutadans de les Illes Balears,
quina és la quantitat que hauríem de rebre. Jo ja li dic, miri, si
vol emprar una cosa que no ens és gaire favorable, que és la
taxa que s’empra per al sistema de finançament, doncs ens
toquen 401,6 milions d’euros. Si hagués aconseguit que es fes
en relació amb els danys que realment tenim aquí, haguessin
estat 899 milions d’euros els que rebríem a la comunitat
autònoma de les Illes Balears. Però, per descomptat, 400
milions d’euros, més una correcció pels danys, passaríem a
450.

El Partit Popular la vol ajudar a defensar aqueixa quantitat,
que és la que necessita Balears, i jo li deman que no tengui por
a desgastar-se davant Madrid, que no tengui por a Sánchez, que
realment sigui allà on ha de ser, que defensi els interessos de
les Illes Balears i que no acoti el cap, com fa sempre que hi ha
coses d’aquestes, i després, fins i tot, intenti justificar-ho.

Miri, el que vostè demana a la resta, estigui a l’alçada del
que ha d’estar com a presidenta d’aqueixa comunitat
autònoma.

I ara li he de dir una cosa, avui l’he notada molt nerviosa en
contestar a tota l’oposició, no deu anar tan bé com volen pintar
pels diaris, vostè està molt nerviosa i contesta amb una
prepotència, normal en vostè, però també amb massa nervis.
Jo voldria que no fos perquè el que s’acosta realment és
gravíssim.

Nosaltres, el Partit Popular, estarem devora vostè, Sra.
Armengol,...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

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. A veure,
vostè, per moltes vegades que digui una cosa que no és veritat
no es convertirà mai en veritat, no és veritat això que li dic?

Diu, segueix dient que hem tancat amb 400 milions de
forat, que la seva il·lusió. No, Sr. Company, hem tancat amb
168 i si llevam l’IVA són 120, aquesta és la realitat del que ha
passat amb els comptes públics, que l’esquerra gestiona millor
que la dreta.

(Alguns aplaudiments)

I davant una situació de crisi econòmica ho hem enfocat
absolutament diferent. Se’n recorda vostè quan eren a la
passada crisi econòmica, el que varen fer: decidir que els
treballadors se’n anassin al carrer, que no cobrassin, cap
prestació pública, que es retallassin tots els serveis públics. El
Govern d’Espanya, el Govern de les Illes Balears, en un
moment de crisi econòmica, ha decidit absolutament el
contrari, protegir treballadors i empreses mitjançant els
ERTO, suport als autònoms, suport a les petites i mitjanes
empreses, estímul de l’activitat econòmica, això és el que fem
des del Govern de les Illes Balears, li agradarà més o li
agradarà manco.

Jo el veig nerviós a vostè, no em deixa parlar, escolti,
escolti.

El fons no reemborsable, hi ha 9.000 milions destinats a
sanitat, 2.000 milions d’euros destinats a educació, 4.200 a
caiguda d’ingressos i 800 a transport urbà i a transport
terrestre. Això es reparteix sota criteris tècnic, per suplir el
que s’ha invertit o el que s’ha deixat de rebre pel tema de la
COVID-19. Per tant, aquest repartiment tècnic avui es farà a
través del reial decret en el Consell de Ministres; nosaltres,
des de les Illes Balears hem defensat allò que afecta la nostra
comunitat autònoma i que el criteri de població sigui molt alt.

I, Sr. Company, li garantesc que de la primera proposta a la
que hi ha avui, Balears en sortirà millorant, i si vostès, en el
Congrés dels Diputats, fan una esmena perquè millorin encara
les Illes Balears, benvinguda sigui. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Ara, abans de passar al
segon punt de l’ordre del dia, aturam un moment per
condicionar la sala.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyors diputats  i  senyores diputades, si els
sembla bé reprenem el plenari.

(Remor de veus)

II. Debat i votació sobre la validaci ó o la derogació
del Decret Llei 9/2020, de 25 de maig, de mesures urgents
de protecció del territori de les Illes Balears (escrit
RGE núm. 8986/20, del Govern de les Illes Balears).

EL SR. PRESIDENT:

Passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i la votació sobre la validació o derogació del decret llei
9/2020, de 25 de maig, de mesures urgents de protecció del
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territori de les Illes Balears, escrit RGE núm. 8986/20 del
Govern de les Illes Balears.

Correspon ara una 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 conseller Mir de Medi
Ambient.

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

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Molt bon dia, senyores
i senyors diputats. Les Illes Balears seran sostenibles o no
seran i aquest no és un eslògan, sinó que és una realitat. 

Crec que la majoria dels que som avui aquí en aquesta
cambra, encara que alguns ho admetin només en la intimitat o
amb boca petita, i també per tant, la majoria de la nostra
societat, aquella que representam, és conscient de la fragilitat
de les nostres illes. Som un territori privilegiat, sí, però
limitat i amb uns recursos naturals finits. 

Aquesta realitat és amplament holística ja que inclou des
de la terra que cultiven els nostres pagesos, l’aigua que
contenen els nostres aqüífers, els nostres boscos i la seva
biodiversitat o la posidònia que manté la vida i la transparència
de les nostres aigües. 

En definitiva, tot això i més és el que ens ha fet ser una
destinació turística de primer nivell i que si ho perdem, com
ja ha començat a succeir, suposarà també la pèrdua de la nostra
principal font d’economia.

L’actual model ens ha donat molt, però sens dubte també
ha deixat conseqüències negatives. La turistificació ha fet
progressivament que altres activitats econòmiques i
productives hagin perdut pes i ens ha fet a l’hora una societat
més vulnerable des del prisma econòmic, però també social i
ambiental, i ho hem vist i ho estam vivint amb la crisi sanitària
de la COVID-19 i tots els efectes derivats. De fet, però, la
crisi sanitària no ens ha de fer oblidar en cap moment que
encara vivim en una crisi climàtica i  ecològica d’escala
planetària que no deixa d’incrementar la recurrència i la
virulència dels seus efectes.

I, senyores i senyors diputats, convindrem que les Illes
Balears no en són cap excepció, tanmateix des de fa dècades
hi ha notables estudis internacionals que situen la
Mediterrània com a uns dels punts calents on els efectes del
canvi climàtic seran més virulents.

En el cas concret de les Balears si feim una retrospectiva
a curt termini dels darrers cinc anys veurem que a més
d’incendis forestals hem experimentat períodes de les pitjors
sequeres mai registrades, greus inundacions, torrentades mai
patides en aquesta comunitat autònoma, caps de fibló de
virulències extremes o tempestes marítimes amb efectes
devastadors com fa pocs mesos va constatar la tempesta
Glòria.

Davant aquesta situació, diputades i diputats, no sols basta
parlar i declarar de manera institucionalitzada l’emergència
climàtica, sinó que cal aplicar noves receptes i prendre
mesures valentes i decidides que ajudin d’una manera tàcita i
efectiva a canviar certes tendències acumulades en aquestes
illes, tot protegint els seus recursos naturals i paisatgístics,
però també protegint-nos a nosaltres mateixos posant límits
al nostre model territorial no sols des del punt de vista
quantitatiu, sinó també des del vessant qualitatiu.

Si bé les mesures de caire econòmic, social i laboral han
estat i són ara una prioritat d’aquest govern per tal de revertir
amb la màxima celeritat possible el trasbals generat per la
COVID-19, la urgència d’actuar amb fermesa envers
l’emergència ecològica i climàtica també és cabdal i urgent.

Sovint queda palès, i cada cop d’una forma més recurrent,
que la manca de planificació i ordenació territorial
especialment en sol rústic o la presència de zones residencials
en àrees amb risc d’inundacions o d’incendis forestals, entre
d’altres, són aspectes que sense més demora cal abordar amb
serietat i convicció.

Al llarg de la darrera dècada hem vist com els usos
impropis al sòl rústic, amb especial èmfasi el residencial i el
turístic, han incrementat exponencialment. Certament les
conseqüències fisionòmiques i paisatgístiques han estat
severes i han canviat de forma accelerada els patrons rurals i
agropecuaris per l’aflorament de xalets i piscines i tot amb una
sèrie de derivades que sens dubte tenen els  seus efectes
negatius sobre la sostenibilitat del país: un major ús del
vehicle privat i, per tant, un increment d’emissions també de
caràcter difús, abastament d’aigua subterrània a partir de pous
privats que incrementen la pressió sobre els nostres aqüífers,
falta de connexió a qualsevol xarxa de clavegueram que
interfereix conseqüències sobre la qualitat i la quantitat dels
nostres recursos hídrics que expulsen els pagesos del camp
d’aquestes illes i incrementen l’encariment de l’habitatge i del
sòl a conseqüència de la seva persistent especulació.

Amb aquest escenari, senyores i senyors diputats,
convindran amb mi que no podem esperar més per actuar ni
com a govern ni tampoc com a societat a la qual vostès
representen per establir  les bases d’un nou model per a les
Illes Balears que ens faci no mantenir, sinó millorar el que
tenim, per a nosaltres, per al futur i  per a aquells que ens
visiten.

Amb aquesta voluntat, una vegada identificats els
problemes, neix el Decret llei 9/2020, de mesures urgents de
protecció del territori de les Illes Balears, que avui els deman
que validin amb l’objectiu d’iniciar e l viratge cap a un nou
model territorial que albiri cap a unes illes més sostenibles i
resilients de cara al futur; un model menys expansiu i, per tant,
que redefineixi i elimini creixements potencials latents no
desenvolupats a partir de la desclassificació de sòls urbans no
consolidats i sòls urbanitzables; un model que tengui la nítida
que tengui la nítida voluntat de preservar el sòl rústic, i així
recuperar la seva finalitat agropecuària i protegir-lo dels usos
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impropis que s’hi han establert els darrers anys com en són,
com deia abans, el residencial o el turístic. 

Cal recordar que el marc dels instruments d’ordenació
territorial de les Illes Balears el constitueixen les directrius
d’ordenació territorial, les DOT, aprovades el 1999, i que
preveien un horitzó temporal de deu anys. En el termini de
vigència de les DOT s’ha incrementat l’extensió ocupada per
àrees urbanitzades però no s’han exhaurit els percentatges de
creixement residencial turístic o mixt que aquestes preveien,
d’entre el 10 i el 12%, encara, segons l’illa. 

No obstant això, la població a les Illes Balears des de 1999
ha crescut en un 40%, arribant al 70% en el cas de l’illa
d’Eivissa. Aquesta contradicció, entre creixement real i
formal, posa en evidència la gran quantitat de sòl no
transformat que es trobava classificat com a sòl urbà,
urbanitzable o apte per a la urbanització, en planejaments
municipals urbanístics. Part d’aquests planejaments
urbanístics encara són vigents, i a la seva empara es poden dur
a terme creixements urbanístics que no computen formalment
als efectes dels percentatges establerts per les DOT, però que
tenen impacte real sobre el territori i els seus recursos. 

Transcorreguts més de vint anys des de l’aprovació de les
DOT, una reflexió al respecte esdevé necessària i inajornable
amb l’objectiu d’incrementar la protecció del sòl rústic de les
Illes Balears i protegir-ne la seva activitat agropecuària,
contenir el desplegament urbanístic d’aquell sòl no adaptat a
les limitacions establertes en els instruments d’ordenació
territorial vigents, introduir mesures d’integració paisatgística
i ambiental relatives a la recuperació i la conservació de les
finques rústiques, o bé establir mesures d’estalvi d’aigua amb
vista a la pressió a la qual es veuen sotmesos els recursos
hídrics i que afecten la seva quantitat i la seva qualitat. 

Així és, doncs, que avui els deman la confiança i la
responsabilitat en el vot per marcar un punt d’inflexió real
envers el nostre model territorial. Els deman que validin un
decret llei que, des de la màxima convicció, aposta per establir
mesures de contenció  i regulació, d’una manera integral,
afectant, de fet, els tres tipus de sòl: el sòl urbà no consolidat
-el que coneixem com “falsos urbans”-, els sòls urbanitzables
i el sòl rústic. 

Pel que fa al sòl urbà sense urbanització consolidada, se
suspenen en forma de moratòria totes les tramitacions i
aprovacions de plans de desenvolupament, així com
l’atorgament de tota classe d’autoritzacions i llicències
urbanístiques en aquestes àrees. I això, per què? Doncs perquè
la LUIB donava un any als ajuntaments per adaptar-s’hi, i,
esgotats àmpliament els terminis, cal fer-la complir. De
manera més explícita: la Llei 12/2017, de 29 de desembre,
d’urbanisme de les Illes Balears, a la seva disposició
transitòria 11a, donava el termini d’un any als ajuntaments
perquè conferissin una nova classificació als seus “falsos
urbans” com a sòl urbà consolidat, urbanitzable o sòl rústic.
Passat l’esmentat termini, sense que la majoria de municipis
hagin iniciat aquesta adaptació, s’encomana als consells
insulars que, abans de dia 31 de desembre de l’any 2021, la

dugui a terme a través de modificacions puntuals dels seus
respectius plans territorials insulars, sempre que en aquests
terrenys hi concorrin totes aquestes circumstàncies: que al
planejament general municipal on s’ha previst, no estigui
adaptat íntegrament al corresponent pla territorial insular; que,
per poder disposar de tots els serveis urbanístics bàsics, s’hagi
de dur a terme una actuació de transformació urbanística i que,
a aquests efectes, els terrenys hagin estat inclosos en la
delimitació del corresponent àmbit o unitat d’actuació; que no
s’hagi iniciat l’execució material de l’actuació de
transformació urbanística; que no estiguin envoltats, en més
de dos terços del seu perímetre, per sòls que tenguin la
condició d’urbans per haver estat completament urbanitzats, o
bé que ja hagin vençut qualssevol dels terminis que, a efectes
de legitimar o fer efectiva l’actuació  de transformació
urbanística, estiguin prevists en els instruments de
planejament, en la delimitació de l’àmbit d’actuació o en el
projecte d’urbanització, i que el venciment no sigui imputable
a l’administració. 

En cas que els consells insulars no duguin a terme aquesta
tasca, el Govern exercirà aquesta competència de manera
subsidiària, abans de finalitzar l’any 2022. Mentrestant, i
d’acord amb el que els comentava al principi d’aquest article,
se  suspenen les tramitacions i aprovacions dels plans de
desenvolupament i  d’instruments de gestió, així com
l’atorgament de to ta classe d’autoritzacions i llicències
urbanístiques en aquestes àrees, fins a 31 de desembre de
l’any 2022, o fins a l’aprovació definitiva de les adaptacions
dels plans territorials insulars. 

Pel que fa als sòls urbanitzables, es reclassifiquen
automàticament com a sòl rústic; aquells sòls urbanitzables no
programats -els que es coneixen com SUNP, com per
exemple és el cas de Son Puigdorfila, a Palma- amb vigència
superior a vuit anys, que no haguessin aprovat inicialment el
programa d’actuació urbanística amb anterioritat a l’entrada en
vigor de la LUIB; els sòls urbanitzables programats, en el cas
que el pla general no s’hagi adaptat al pla territorial insular,
que no s’hagin començat les obres i que ja hagin passat tots els
terminis establerts, i tot això sempre que la no-execució de
l’actuació no sigui imputable a l’administració. 

No es veuran afectats en aquests efectes per aquest article
els que estiguin inclosos a convenis urbanístics signats, a
l’empara dels quals s’hagi obtingut sòl per a la construcció
d’equipaments, com habitatges de protecció oficial o altres
règims de protecció pública; els que estiguin tramitant el seu
pla parcial o projecte d’urbanització en aquests moments; i els
que no hagin iniciat l’execució material de l’actuació de
transformació urbanística per causes imputables a
l’administració. 

És important dir que les administracions competents -
ajuntaments i consells insulars- podran exercir amb tota
plenitud la seva potestat de planejament, redefinint l’ordenació
dels terrenys afectats conforme a la classificació i la
qualificació que, en el seu cas, resulti escaient i oportuna.
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També és important recordar que les reclassificacions de
sòls urbanitzables, conforme amb el que preveu el decret llei,
no donen lloc a indemnització, d’acord amb el que estableix la
legislació estatal.

En definitiva, ...

(Remor de veus)

..., tal i com han pogut escoltar, els sòls urbans i urbanitzables,
afectats per aquest decret llei es tradueixen en sòls no
transformats, que han vençut tots els terminis habilitants que
tenien per poder desenvolupar-se i que, a dia d’avui, encara
mantenen un estat completament rural.

Per altra banda, el decret llei actua sobre el sòl rústic, amb
un objectiu clar, recuperar la legitimitat agropecuària i
protegir-lo dels usos impropis que l’han anat colonitzant al
llarg de les darreres dècades. En primera instància, es
prohibeixen nous habitatges unifamiliars aïllats, tret que es
trobin vinculats a explotacions agropecuàries, inclosos dins
les àrees de prevenció de riscs, les APR; és a dir, zones amb
alt risc d’inundacions, esllavissades, incendis i erosió. Els
darrers fenòmens meteorològics extrems que hem patit els
darrers anys i que, segons l’ampli consens de la comunitat
científica, esdevindran de cada vegada més habituals, fan
palesa la urgent necessitat d’adaptar el territori a l’emergència
climàtica i sobretot tenir un model territorial més segur i més
resilient.

Perquè, senyores i senyors diputats, lamentar pèrdues,
qualsevol sigui la seva naturalesa, és una realitat tossuda i
persistent, aquest govern ho té clar, esper que avui vostès
també, amb el seu vot, li tenguin.

En segon lloc, es redueixen els paràmetres edificatoris
d’aquelles zones on, segons normativa, estigui permès
construir habitatges unifamiliars. Es rebaixa a gairebé la
meitat de 1.500 m3 a 900 m3 el volum màxim del conjunt de
l’edificació en qualsevol categoria de sòl rústic.

Es rebaixa la superfície construïble màxima, que passa del
3% a l’1%, en el cas de terrenys dins la Xarxa Natura 2000 i
sòl rústic protegit que sigui Àrea Rural d’Interès Paisatgístic,
i l’1,5% a la resta de categories de sòl rústic.

El percentatge màxim de la parcel·la que es pot ocupar per
a l’edificació i la resta d’elements també es disminueix del
4% a l’1,5%, en el cas de sòls dins Xarxa Natura 2000 o ARIP
i del 2% a la resta de categories de sòl rústic.

Es limita a una el nombre de piscines per finca i se
n’especifica el volum màxim, que queda fixat en 60 m3.
S’estableix l’obligatorietat de la recollida i recuperació
d’aigües pluvials per a nous projectes de construcció.

I s’estableixen mesures d’integració paisatgística i
ambiental per a noves construccions o per a projectes de
reforma integral, com són, per exemple, mantenir la massa
boscosa en condicions que minimitzin l’expansió d’incendis

i en zones agrícoles mantenir l’explotació agrària existent.
Recuperar i mantenir tots els elements de valor etnogràfic o
cultural existents a la finca, com és el cas dels marges. Reduir
la contaminació lumínica o bé que els  tancaments de les
finques i edificacions només es podran fer amb acabats
tradicionals o bé amb tanques cinegètiques.

Del capítol referent al sòl rústic, s’eximeix Eivissa i
Formentera atès que aquestes illes han modificat els seus
respectius plans territorials fa manco de dos anys i que en
algunes qüestions, com en el cas d’Eivissa, van més enllà de
les pautes marcades pel decret lle i, com per exemple la
prohibició de construir dins espais de la Xarxa Natura 2000.

En el decret llei no s’apliquen els  sòls urbans i
urbanitzables programats o aptes per a la urbanització, així
classificats per instruments de planejament general que, en el
moment de l’entrada en vigor d’aquest decret llei, per tant, dia
25 de maig, estiguessin tramitant la seva adaptació al
corresponent pla territorial insular i a les limitacions de
creixement establertes per les directrius d’ordenació
territorial. Tampoc a les sol·licituds de llicència urbanística
d’edificacions en sòl rústic  que comptessin amb la
documentació completa que ha de contenir legalment la
sol·licitud.

Finalment, el decret llei modifica l’article 6 del Decret
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, en eliminar el fet que les marines seques
puguin ubicar-se en sòl rústic, i només es manté aquesta
casuística excepcional per als punts verds, en aquells casos en
què no hi hagi una altra alternativa.

Senyores i senyors diputats, la situació en la qual ens
trobam inserits ens ha de fer prendre mesures excepcionals
per poder fer front a tots els reptes que tenim com a societat
i sobretot poder albirar unes millors illes per a les
generacions futures que venen. Sens dubte, aquest decret llei
és una de les normes territorials més ambicioses i
proteccionistes que s’han fet en aquesta comunitat autònoma
al llarg de les darreres dècades, si ho suman a totes les
iniciatives que, en matèria de protecció ambiental, s’han pres
per part d’aquest govern des de l’any 2015, queda nítidament
palès com aquesta és sens dubte una de les línies d’acció
política estructurals.

Amb tot, i en termes quantitatius, i pel que fa als  sòls
potencialment transformables, aquest decret llei protegirà 400
hectàrees de sòls urbanitzables, 200 hectàrees de sòls urbans
no consolidats i això per a una població potencial de 50.000
persones. A més, i pel que fa al sòl rústic, amb 51.760
hectàrees a Mallorca i 20.177 hectàrees a Menorca,
classificades com a APR, queda prohibit, per disposició legal,
edificar nous habitatges unifamiliars aïllats.

Cert és, també, que, d’acord amb alguns planejaments
territorials o urbanístics part d’aquestes hectàrees ja
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comptaven amb aquesta prohibició, en són exemples el cas de
l’illa de Menorca, en la qual el seu pla territorial insular ja no
admet nous habitatges en sòl rústic; o bé l’illa de Mallorca la
qual, d’acord amb el seu planejament territorial, aquestes
construccions ja estaven prohibides en zones sota la categoria
d’ARIP boscosos.

Sigui com vulgui, amb el present decret llei s’incrementarà
en un 15% el total del sòl rústic  protegit a aquest efecte,
sense tenir en compte aquell que té la catalogació d’ANEI o
d’ANP, que, d’acord amb la Llei 1/1991, la LEN, també
contempla aquesta prohibició.

Amb tot, aquest govern és conscient que la crisi de la
COVID-19 no és únicament sanitària, sinó també econòmica,
social i laboral. En aquest sentit, s’han pres un seguit de
mesures temporals i acotades a sòls urbans consolidats per tal
de reactivar, de la manera més ràpida possible, l’economia i
derivar també en una millor situació social i laboral per a la
ciutadania del país.

D’altra banda, i aprofitant l’avinentesa d’aquest debat, vull
aclarir alguns vaticinis catastrofistes, sobretot de la dreta, que,
amb un alt caire de demagògia, donen a entendre que aquestes
mesures ens empobriran, encariran el preu del sòl o faran
perdre valor patrimonial als pagesos. Envers aquestes
falsedats, algunes consideracions: la desclassificació o
suspensió d’aquests sòls no crea sòl rústic protegit, si algun
espai és adequat o part d’aquest es podrà recuperar i fer-ho,
això sí, d’acord amb les necessitats socials i les exigències
ambientals que ens calen i que el planejament antic no tenia.

(Remor de veus)

L’abundància de sòl urbanitzable mai no ha abaratit el preu,
mai, el que cal és intervenció pública i, de fet, aquest decret
llei la facilita, el vertader motiu de l’encariment, senyores i
senyors diputats, ha estat i és l’especulació; la vocació  del
rústic mai no ha estat la d’acollir habitatges, i molt manco en
zones de risc. Altra cosa és, tal i com ha quedat demostrat, que
vostès és el que volen i voldran sempre.

Quant als sòls urbans i urbanitzables, es tracta de terrenys
que ara per ara no eren solars, sinó que es tractava de terrenys
no transformats amb una evident fisonomia rural. Per tant, en
parlar de solars sens dubte, i sabent que és el que alguns partits
cerquen, dóna peu a confusió i a una mala interpretació de la
norma. A més, l’encariment del preu dels habitatges en els
darrers anys no ha tengut res a veure amb la falta de sòl, sinó
amb la destinació d’habitatges a usos impropis del sòl rústic,
com per exemple el turístic i, com deia abans, l’especulació.

El patrimoni dels pagesos no es veurà afectat, i ho dic així,
de manera taxativa, de fet, si llegeixen bé el decret llei veuran
que les seves prescripcions no afecten les activitats ni les
edificacions agropecuàries, l’únic que es pretén, això sí, és
que el sòl rústic no serveixi per especular amb altres usos que,
de fet, el que generen és un desplaçament de l’activitat
agroramadera.

Endemés, i arran també d’algunes manifestacions que han
transcendit aquests darrers dies de part de la bancada de la
dreta, afegir alguns aclariments complementaris. En primer
lloc, vull dir que el Govern també és competent en territori, de
fet s’han de fixar que hi ha una Conselleria de Medi Ambient
i Territori, amb una direcció general específica sobre la
temàtica, altra cosa és que vostès es confonguin amb
urbanisme, suposo que de manera deliberada; el Govern de la
comunitat autònoma és el competent per a l’elaboració de les
DOT com a instrument superior i bàsic  de l’ordenació
territorial de les Illes Balears. El decret llei és una primera
passa de cara a aquesta direcció.

A banda del punt anterior, em sorprèn també escoltar com
es pot dir que arran d’una norma general i basada en
casuístiques i no en topònims, com la que es debat avui en
aquest parlament, s’usurpin les competències de consells
insulars i d’ajuntaments. En tot cas, aquesta afirmació es
podria entendre millor si avui parlàssim d’una llei feta a la
carta, passant per sobre dels mecanismes d’ordenació general.
Però, senyores i senyors diputats, tot i que a alguns ja els
agradaria que aquestes afirmacions fossin certes, aquest no és
el cas.

Atès tot l’anterior, i des de la convicció i la certesa que
aquestes illes ho necessiten, la iniciativa que avui es debat en
aquesta cambra segueix reforçant la línia política que aquest
govern ha dut en moltes de les seves iniciatives, a més, d’una
manera transversal: no oblidem la Llei de residus, la Llei de
canvi climàtic, el decret per a la conservació de la posidònia,
o la protecció de les més de 100.000 hectàrees tant terrestres
com marines.

Avui esper que aquesta cambra ens acompany per sumar
una nova passa en ferm amb l’objectiu de seguir caminant cap
a unes illes més resilients i sobiranes ecològicament. Per tot,
i pel compromís que ens deu, us deman el suport i el vot a
favor d’aquesta iniciativa, que l’estima cap a les nostres illes
no ens faci defallir de protegir-les.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara correspon demanar-los,
per ordenar el debat, els grups parlamentaris que volen
intervenir en un torn a favor, en contra o si només volen fixar
posició.

El Grup Parlamentari Popular?

EL SR. COSTA I COSTA:

En contra.

EL SR. PRESIDENT:

El Grup Parlamentari VOX?
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EL SR. CAMPOS I ASENSI:

En contra.

EL SR. PRESIDENT:

El Grup Parlamentari Ciudadanos.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

En contra.

EL SR. PRESIDENT:

El Grup Parlamentari El Pi?

EL SR. MELIÀ I QUES:

En contra.

EL SR. PRESIDENT:

El Grup Parlamentari Unidas Podemos?

LA SRA. MAYOR I ABAD:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

El Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

A favor, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Tur, del Grup Mixt?

LA SRA. TUR I RIBAS:

Bon dia, a favor, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Grup Parlamentari Socialista?

LA SRA. CANO I JUAN:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, començam les intervencions pel grups parlamentaris
en torn a favor i, en primer lloc, intervendrà el Grup
Parlamentari Unidas Podemos, té la paraula la Sra. Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. El Grup
Parlamentari Unides Podem entenem que els  objectius del
Decret 9/2020 són principalment quatre: el primer,
desclassificar els terrenys urbanitzables, aquest creixement
natural del poble que, de vegades, convida al creixement
poblacional sense límit, i és una cosa sobre la qual ja tocava
dir prou.

El segon, desclassificar treballant des dels ajuntaments i
des dels consells els falsos urbans que no s’han desenvolupat
i que, per tant, no té cap sentit que el planejament continuï
vigent com a tal.

En tercer lloc, es prohibeix la construcció a les APR, que
són les Àrees de Prevenció de Riscs, en zones d’erosió, en
zones de lliscaments, en zona d’incendis, en zones
d’inundacions. Quin sentit té construir en aquesta mena de
terrenys?

I el quart, són mesures d’estalvi d’aigua o mesures
d’integració paisatgística i de manteniment de característiques
agroramaderes a les zones.

Hi ha qui entén que només es pot protegir el territori
mantenint-lo si es disposa d’una casa en ANEI i qui també
pensa que si és per a un ús turístic, millor encara, que es
tendrà més cura de l’entorn. Doncs no és veritat, el territori,
el medi ambient es protegeix amb l’agricultura, des de la
pagesia i des de la ramaderia.

Per al Grup Parlamentari Unides Podem pensem que la
base de l’agricultura és la terra, per això és una bona notícia
aquest decret llei de protecció de territori, la pagesia
necessita créixer per a així poder viure del seu treball i del seu
producte, a la vegada que es protegeix la biodiversitat del
territori.

Vivim en una situació d’excepcionalitat provocada per la
crisi sanitària de la COVID-19, i aquesta situació que ens
planteja la nostra fragilitat com a éssers i com a espècie a
l’ecosistema global, ha de moure’ns a la reflexió sobre les
maneres de vida i de producció anteriors al sorgiment de la
pandèmia; maneres de vida i de producció basats en el dogma
del creixement continu, sense tenir en compte la finitud dels
recursos, siguin aquests l’energia, l’aigua, l’agro o el mateix
territori.

Per això, necessitem la protecció del territori, el territori
és allò on fem l’activitat humana, però no és un lloc buit que
espera la nostra intervenció, és un lloc ja ocupat on
desenvolupa la vida a través de les innumerables relacions
biòtiques que s’estableixen en els ecosistemes, és el lloc on
l’activitat humana ha entès aquest delicat equilibri entre éssers
vius i ha introduït pràctiques respectuoses amb el mitjà, amb
l’objectiu de mantenir i d’intercanviar els fluixos de matèria
i d’energia necessàries per conservar els recursos naturals
sense malgastar-los, i poder, així, a través del temps, mantenir
aquesta relació simbiòtica d’ajuda mútua.
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És ben sabut que avui en dia, la societat balear exigeix una
notable preocupació pel medi ambient, el canvi climàtic,
aquesta inquietud està especialment justificada ja que en els
darrers trenta anys les illes han sofert una profunda i ràpida
transformació i han estat objecte d’una important explotació
del territori que ha propiciat unes urbanitzacions massives,
descontrolades i agressives. Malgrat la riquesa natural encara
existent a Mallorca, així com a la resta d’illes a l’arxipèlag
balear, ha sofert gradualment una degradació mediambiental
que ha limitat considerablement les possibilitats d’un
desenvolupament sostenible i harmònic del seu territori.

Per això necessitem la protecció del territori i per això
hem d’impedir la construcció en rústic, que es propagui com
a una taca d’oli que ho envaeix tot; hem d’impedir que les Illes
es converteixin en gegantesques urbanitzacions demandants
d’accessos, d’energia, d’aigua i de tota mena de serveis
urbanístics que augmenta una despesa pública que hauria de
centrar-se en les persones que habiten de forma continuada a
l’arxipèlag i no en els visitants ocasionals que, si bé és cert
que generen ingressos, també impactes ambientals i
paisatgístics. Seria hora ja de començar a parlar d’una
compatibilitat ambiental on les partides del deure i de l’haver
s’introduïssin quantificant aquelles altres que tenen a veure
amb la pèrdua o esgotament de recursos, amb la contaminació
de sòls, aire i mar; amb la banalització dels paisatges; amb la
pèrdua del risc patrimoni agrari; també del cultural.

El model de consum sense seny del territori en els últims
anys ha permès la construcció de milers de grans habitatges,
amb volums edificats notables, amb piscines de grans
grandàries, en un mitjà aliè a aquestes pràctiques de
característiques urbanes les conseqüències de les quals ha
estat la progressiva pèrdua de sòl utilitzable per a l’activitat
agroramadera, perdent-se milers de llocs de feina i posant en
greu risc la possibilitat de treballar en altres alternatives més
concordes a aquest mitjà.

Aquesta mateixa ocupació descontrolada redueix la
capacitat regenerativa del sòl, així com es produeix una
gradual pèrdua de biodiversitat, elements fonamentals de
l’equilibri ecosistèmic. Així mateix, aquestes actuacions,
basades en el rendiment a curt termini del capital, incideixen
negativament en el paisatge, una de les banderes amb les quals
paradoxalment s’ha donat suport al sector turístic a Balears,
sense entendre que el paisatge no és una imatge o una
fotografia amb un enquadrament afortunat, sinó una plasmació
física de la interrelació entre el mitjà abiòtic, el biòtic i
l’antròpic, que ha de ser ben estudiat per comprendre’l i
permetre la seva lenta evolució sense canvis bruscs que el
desnaturalitzin.

Necessitem la protecció del territori, per això donarem
suport al decret presentat per la Conselleria de Medi Ambient
en entendre que aquest té en compte tots aquests arguments
exposats. No obstant això, hem de seguir treballant en la
protecció del territori de les Illes Balears. 

Ens hagués agradat no deixar fora l’illa d’Eivissa de les
previsions al capítol 3, tal com es reflecteix a la disposició

addicional única, creim que deslligar una illa de les
obligacions conjuntes no ajuda la cohesió territorial i obre la
porta en canvi a futures excepcionalitats que en matèria de
territori caldria evitar costi el que costi. 

Creim que el sòl rústic no ha de ser edificable, conservar
les seves característiques agràries i paisatgístiques manté les
seves possibilitats econòmiques tradicionals, però també obre
altres sectors que poden ser complementaris, en termes
d’ocupació un territori obert en els  plantejaments, nous
projectes en el món agrari que poden servir d’atracció  a
aquelles persones que en el medi urbà no troben una
oportunitat laboral. 

Un territori conservat, peculiar, divers i viu té molt més
valor afegit en termes biològics i econòmics que un altre
banalitzat per a transformacions estandarditzades i
condicionada per una especulació ferotge. 

Entenem per què és aquest decret, és una passa endavant,
però caldrà complementar en un futur pròxim una normativa
relacionada amb el paisatge i la biodiversitat que doni noves
oportunitats a la conservació del territori de les Illes així com
a mesures d’impuls de l’activitat econòmica en el medi rural
centrant en la mateixa producció agroramadera que doni noves
oportunitats així com no-protagonisme als seus habitants.

Entenem també que aquest decret desclassifica els falsos
urbans i permetrà la recuperació de la terra de la ciutadania
perquè es posa totalment a disposició d’ella. A part que sí que
es podrà construir hospitals, escoles, parcs, estam convençuts
que aquest decret farà que s’implantin més polítiques
sostenibles locals. Així mateix, estam convençuts que
recuperarem el patrimoni de tots i totes. Les Illes estan molt
construïdes. No dic cap mentida en afirmar que qualsevol
membre d’aquesta cambra quan va cap a casa seva veu pisos,
locals, terrenys buits, visquin on visquin, visquin al camp,
visquin a un poble o visquin a la ciutat. 

Creim que és possible que es puguin fer més polítiques de
recuperació i rehabilitació de les cases i dels terrenys, això
donaria feina a aquests petits autònoms, com són electricistes,
fusters, jardiners, etc., construint així que el patrimoni
construït és el patrimoni de tots, consolidant-lo.

El Grup Parlamentari d’Unides Podem, com no podria ser
d’una altra manera, votarà sí al Decret llei 9/2020. Per a
nosaltres qualsevol mesura de protecció del territori és una
mesura urgent i vital per a la ciutadania d’aquestes illes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Ara correspon al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca. Té la paraula el Sr. Ferrà.
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EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputades.
Durant aquestes darreres setmanes la protecció del territori,
arran del decret llei que avui debatem, ha estat protagonista a
molts de debats i a molts de mitjans. 

Totes i tots coneixement, més o menys, les mesures que
incorpora aquesta norma, i avui el conseller ens ha explicat
amb molt de detall cada article d’aquest decret llei. 

Jo, Sr. Conseller, li vull donar l’enhorabona per la valentia
d’aquesta iniciativa per una qüestió molt senzilla, no és fàcil
fer-se les preguntes correctes. Sovint els governants tenen
moltes precaucions a donar respostes que són presents a la
nostra societat perquè la resposta malgrat pareixi evident, a la
pràctica no ho és gens.

Preguntes com, la capacitat poblacional és il·limitada a les
Illes?, podem ignorar la problemàtica de l’habitatge com a
governants?, l’habitatge i altres activitats humanes s’han de
desenvolupar de forma ordenada?, el sòl urbà quin ús ha de
tenir?, i el rústic?, és una opció ignorar els recursos naturals
com l’aigua?, la qüestió de l’agricultura i la ramaderia és
realment important per a la nostra terra?

A la vida d’un governant, de qualsevol, del color que sigui,
les preguntes i les respostes determinen gran part de la seva
acció política. 

Al llarg de la història s’han pres decisions importants
sotmeses moltes vegades a la crítica, però eren respostes
necessàries pensant a llarg termini, pensant més enllà de
quatre anys. I no em referesc només a intencions de cara a un
futur ni a polítiques cosmètiques, que en diuen, sinó a
respostes concretes amb mesures per al present pensant què
es necessari per al futur. 

Possiblement tots estarem d’acord que les Illes Balears és
un espai físic amb uns límits poblacions i amb uns recursos
limitats i que amb el ritme de creixement que duim, tard o
prest, segurament podrem arribar a un punt de col·lapse. Uns
opinaran que ja hem assolit el límit, d’altres pensaran que no
i d’altres opinaran una posició intermèdia, però no estam tots
d’acord que hi ha un límit. Jo crec que sí. Tots podem dir
científicament que vivim a un espai, a un territori limitat,
limitat i clarament limitat.

Aquest decret llei de mesures urgents per a la protecció
del territori és la resposta als que pensam que és
imprescindible per al bé comú, és important, per al bé comú,
preservar el territori per disposar de sòl per principalment
l’activitat econòmica del sector agrari i ramader i que cal
reservar aquest sòl no sols per a la realitat d’avui sinó també
per a la de demà. Perquè és imprescindible disposar d’aquest
sòl si volem incrementar les quotes de sobirania alimentària
que avui, segons el sector, no arriben ni al 10%. Avui en dia el
sector primari només podria abastir quasi un 10% de la
població de les Illes Balears, i aquesta és una qüestió que crec
que és cabdal com a govern donar-hi una resposta, una

resposta que ha de ser articulada per la Conselleria
d’Agricultura, tenim la consellera que ens acompanya avui,
però també transversalment per la resta de consellers d’aquest
govern.

Per tant, una resposta clara, amb cara i ulls, a una
degradació progressiva també de la fisonomia del nostre
camp, un tret cultural característic i també de la biodiversitat
que existeix en el món rural, una biodiversitat que ja també ha
tengut actuacions de protecció a la passada legislatura amb la
figura de les ZEPA.

Aquest decret també és una resposta al creixement en el
sòl urbà. Hem parlat molt de rústic, però també cal parlar del
sòl urbà ordenant el seu creixement i concentrant-lo en els
paràmetres de les DOT de l’any 99. 

Vostè, Sr. Conseller, vostè i el seu equip i vostè i el
Govern de les Illes Balears, mostren determinació i valentia
per impulsar aquesta norma i la mostren perquè s’han posat
unes ulleres gens còmodes, de fet bastant incòmodes, les que
ens permeten veure un problema de present, però sobretot de
futur i actuar en conseqüència avui, i no en bones intencions
sinó amb mesures que van a l’arrel del problema. I això no és
fàcil.

Durant aquestes setmanes els distints grups parlamentaris
de l’arc progressista del Parlament hem estat treballant per tal
de garantir l’aprovació del Decret llei 9, una norma que sense
cap dubte és de les més proteccionistes dels darrers vint anys
i que juntament amb la LEN i amb els distints PTI insulars i les
DOT conformen un corpus normatiu per a la protecció  del
territori de les nostres illes. Moltes normes, per cert,
aprovades en temps de Partit Popular.

Per què és tan important el Decret llei 9? A grans trets, per
a nosaltres, per a MÉS per Mallorca, quatre aspectes
importants. Primer, perquè resol les contradiccions existents
de creixement en sòl urbà marcat avui per les DOT i figures
urbanístiques anteriors, una contradicció marcada per un
creixement formal de les DOT i un real amb l’acumulació de
sòl classificat com a urbà, urbanitzable o apte per a les
urbanitzacions en planejaments municipals. Concretament
aquest decret llei actua sobre el sòl urbà en urbanitzacions no
consolidades, generant una moratòria fins a 31 de desembre
de 2021, per tal que tots els consells insulars puguin alterar
els planejaments, amb modificacions puntuals del PTI. En sòl
urbanitzable, automàticament classificats com a rústic comú.
Per tant, ordena el creixement urbà i el limita al previst a les
DOT, que és l’instrument que va acordar aquesta comunitat ja
fa més de 20 anys, retornant a la qualificació del rústic, les
parcel·les subjectes a aquestes figures.

En segon lloc, important, prohibeix la nova construcció de
les APR, el conseller ja ho ha explicat, per incendis,
inundacions, esllavissades i erosió i en els darrers anys hem
tengut la sort, la sort, una part de sort i una part de bona
actuació i una actuació per part de les administracions, de no
haver tengut un gran incendi forestal, com sí que hem tengut
en altres ocasions, que posen en risc el patrimoni i la vida de
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les persones. Però sí que hem patit per exemple altres
calamitats, altres desastres naturals, com les inundacions. I el
debat social i científic que ha exposat el conseller aquí damunt
la taula, tots en som coneixedors, la construcció desmesurada
en zones de risc  d’inundacions a partir sobretot dels anys
cinquanta i  seixanta, no varen tenir una resposta de
l’administració fins a l’any 80, fins a l’any 80 l’Estat que va
ser l’impulsor de la primera norma per posar límits a la
construcció en zones amb risc d’inundació, fins a aquell
moment hem viscut un creixement totalment descontrolat. I a
partir d’aquí s’ha començat a ordenar, però així i tot, així i tot,
amb deficiències. I quaranta anys després arriba aquesta norma
que crec que contribuirà i ajudarà que, el conseller ha fet
referència al canvi climàtic, jo vull fer referència al canvi
climàtic, però també al clima mediterrani que és evidentment
molt propici que es donin aquestes situacions de fortes
pluges, inundacions i a vegades amb conseqüències
desastroses per a les persones.

En tercer lloc, posar límit a la construcció en rústic comú,
reduint el volum de les edificacions. 

I en quart lloc, la protecció del paisatge rural, amb mesures
molt concretes. El decret és molt concret, per tal de preservar
el paisatgisme característic del camp, del qual ens sentim molt
orgullosos i forma part de la nostra fisonomia pròpia i és un
valor afegit a aquesta terra. Una mesura que juntament amb la
Llei agrària, la Llei de camins i les distintes ajudes que dóna
la Conselleria d’Agricultura, que també contemplen qüestions
paisatgístiques, garanteixen la imatge de l’entorn rústic
adequat per al nostre futur.

En resum, una mesura que era urgent i imprescindible per
donar compliment a tot un seguit d’objectius, protegir el
territori, ordenar el creixement urbà dins l’espai de les DOT,
posar en valor el sòl rústic i evitar-ne el consum desmesurat
dels darrers anys, posar fre a l’especulació en lloguer de
vacances, reduir el consum d’aigua -no hem d’oblidar que
aquest decret també limita una pràctica de proliferació de
piscines en el sòl rústic durant els darrers anys-, limitant-lo en
nombre, metres quadrats i metres cúbics; posant eines per
garantir la producció del sector primari i incrementar les
quotes de sobirania alimentària. És que és molt clar, si hem
d’apostar i jo crec que hi estam tots d’acord, tenim un model
de sector primari amb moltes dificultats des de fa molts
d’anys, per tant, hi hem d’apostar i crec que aquest decret
contribueix a donar una resposta per facilitar que aquestes
quotes de sobirania alimentària es puguin incrementar durant
els propers anys. També evita situacions de perill  per a les
persones i en redueix els efectes devastadors i protegeix i
posa en valor el paisatge rural.

Aquesta norma, per tant, dóna continuïtat a la resposta del
Govern de les Illes Balears a un full de ruta que MÉS per
Mallorca defensa, un full de ruta en defensa del medi ambient
i de la protecció del territori iniciat ja fa anys i, entre moltes
accions i moltes polítiques, crec que el full de ruta és clar, la
declaració del Parc Natural d’Es Trenc-Salobrar de Campos,
l’ampliació del Parc Nacional de Cabrera, la Llei de residus,

la Llei de canvi climàtic, el Decret de posidònia, la Llei
agrària, ampliació de les reserves marines, ZEPA, etc.

Un decret llei que malgrat hi hagi una imatge de forta
crítica, sobretot generada per la dreta, també compta amb
amplis suports, Unió de Pagesos, el GOB, la PIME, s’han
pronunciat a favor, a favor d’aquest decret, igual que altres
col·lectius i malgrat això hi ha hagut la crítica i la crítica. Una
crítica crec que raonada, discutible, que segurament està
representada en aquest arc parlamentari i que la sentirem, i
després hi ha hagut un altre tipus de crítica, una crítica que no
aporta res, una crítica que simplement al·lega que aquest
decret disminueix el patrimoni de la gent; no parla de
l’especulació, podem discutir, després discutirem durant
aquest plenari, durant aquest debat del decret llei quin valor ha
de tenir el sòl rústic, el del bloquet o el que doni una activitat
agrària? Clar, i anam a l’essència, el del bloquet o el de
l’activitat agrària? És així.

Per tant, aquest al final és el tema central del debat i
tendrem temps perquè tots tendrem intervencions i tenim
torns de rèplica i contrarèplica. Per tant, aquest al final és el
fet, quin valor li volem donar, quin valor li donam o quin
model d’agricultura volem per a la nostra terra, quin model
volem, un model subvencionat in aeternum, in aeternum,
sense cap alternativa, sense cap alternativa ni una que acabarà
com altres sectors, que han viscut únicament subvencionats i
al cap de 10, 15, 20, 30 anys acaben en no-res. I el camí del
sector agrari, si no s’hi intervé, si no s’hi ajuda, si no s’hi dóna
suport per part de l’administració, acabarà en no-res, acabarà
en no-res com altres sectors que hem vist com han acabat, que
han viscut subvencionats molts d’anys com el sector miner, i
no pot ser, el sector alimentari és una qüestió estratègica de
país, la necessitam, no hi podem renunciar, no és substituïble.
Perdre el sector primari és perdre i quedar to talment
dependents d’altres territoris i per a nosaltres és una qüestió
estratègica de país.

Per tant, des de MÉS per Mallorca, Sr. Conseller,
evidentment tendrà tot el suport a aquest decret llei.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrà. Ara correspon el torn al Grup
Parlamentari Mixt, Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom, diputades,
diputats i a la resta d’assistents en aquest ple. Bé, per part de
la coalició que represent, nosaltres ja hem avançat que donam
suport a aquest decret llei i esperam que es pugui
desenvolupar convenientment des del moment de la seva
aprovació el dia d’avui. En tot cas volem posar de relleu una
sèrie d’aspectes.
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En primer lloc el fet que el nostre territori, les Illes
Balears, fruit de l’especulació i de polítiques molt canviants
pel que fa a l’ordenació territorial, hem viscut durant dècades
com el sòl rústic ha estat pervertit sistemàticament, ja sigui
per les polítiques autonòmiques, per les polítiques insulars i
per les polítiques locals, donant-li un ús molt llunyà del que
hauria de tenir amb tracte preferent, que és precisament fer
possible el manteniment de l’activitat rural i el manteniment
de l’activitat agrària, però també evidentment el manteniment
del paisatge i dels béns patrimonials, materials i immaterials
que van lligats al manteniment d’aquesta activitat. 

(...) el resultat ha estat ben evident i tots el coneixem, és
a dir, la proliferació de construccions, sobretot habitatges
unifamiliars, per a usos absolutament diferents i oposats a
aquells que són propis d’aquest tipus de sòl i en moltes
ocasions a més lamentablement per fer possible l’activitat
turística en detriment de l’activitat residencial. Jo crec que
aquesta és una qüestió que s’ha de posar damunt la taula,
perquè molt sovint veim infinitat d’habitatges que s’estan
llogant turísticament i que llevat d’un parell de mesos a l’any
estan buits i estan allà plantats en sòl rústic, sense que
obeeixen a cap criteri coherent amb aquest tipus de sòl, com
he dit anteriorment.

Per altra banda és cert que, escoltant les intervencions del
conseller, en aquest cas del Sr. Mir, però també en aquest cas
les del diputat Ferrà, han fet un repàs crec que prou interessant
de com ha evolucionat aquest ús del sòl rústic i com també ha
evolucionat la política del Govern els darrers anys per fer
possible que la seva protecció sigui cada vegada major. En
aquest cas vull posar de relleu que crec que és positiu que
s’hagi fet escoltant els consells insulars, també atenent  les
característiques i situacions individuals de cada territori
insular perquè no són les mateixes, i evidentment posant
l’accent en el que ha de ser genuïnament l’ús d’aquest sòl, (...)

(Mal funcionament del so)

... sentit comú, perquè s’ha d’excloure qualsevol edificació en
zones que ja ens ha demostrat la història en repetides ocasions
que no són zones construïbles, és a dir, no són zones aptes per
fer-hi edificacions.

Què aconseguim amb aquest decret des del nostre punt de
vista? Primer, augmentar la disponibilitat de sòl rústic per a
aquells usos propis, és a dir, per a l’ús agrícola, per a l’ús
ramader; posar coherència en la construcció de nous
habitatges unifamiliars en aquest tipus de sòl, que no diem que
no hagi d’existir, evidentment, però ha d’obeir a unes
condicions molt particulars, i aquest decret ho permetrà, i
permetrà (...)

(Mal funcionament del so)

...; i a més també pensam que dóna la seguretat jurídica
necessària perquè tots (...)

(Mal funcionament del so)

... que es produeixin en aquest moment de l’aprovació del
decret quedin recollits  i no es vegi ningú desemparat
jurídicament, independentment de quin sigui el cas que es
trobi a l’hora de promoure una construcció.

Evidentment, també hi ha la part de la biodiversitat, que
nosaltres consideram fonamental. El paisatge és la
biodiversitat d’aquest espai, que és un bé del nostre patrimoni
natural, del nostre patrimoni cultural, i també, molt important,
és un bé turístic, i m’agradaria apel·lar aquí a les persones, els
diputats i les diputades i als grups que són escèptics respecte
d’aquesta qüestió, perquè sé sobradament que en privat, tot i
que aquí cadascú farà el seu discurs, però en privat tothom, els
59 diputats i diputades estic segura que coincidim que el sòl
rústic de per sí és un dels grans valors turístics o com a bé
turístic de les nostres illes, i això és el que ens enriqueix (...)

(Mal funcionament del so)

... com a destinació turística, i per tant ho hem de protegir i ho
hem de cuidar i ho hem de posar en valor.

Dit tot això tampoc no entraré a analitzar cada cas. Crec
que aquí ja s’han detallat les possibilitats que ofereix aquest
decret llei en cadascun dels seus articles, i crec que només em
pertoca dir per què li donam suport i perquè consideram que
serà bo per a les nostres illes, i evidentment és cert que és una
més de les passes que ha fet aquest govern, i que nosaltres
celebram, i al qual felicitam, en pro de la defensa del territori,
els hàbitats i els espais protegits de les Illes Balears. 

No obstant això permetin-me també, en un darrer apunt, fer
un element... o traslladar aquí en aquesta cambra un element de
crítica, i és que crec que ha arribat el moment, si em
permeten, de donar un toc d’atenció al Govern, i demanar-los
que... deixin ja la pràctica d’aprovació de decrets llei quan no
sigui estrictíssimament necessari, i tornin vostès a la senda de
l’aprovació de les proposicions de llei, perquè..., i dels
projectes de llei, perquè aquest tipus de procediment debilita
els drets dels grups parlamentaris a l’hora de fer aportacions
a les diferents normes que es pretenen impulsar per part del
Govern, i crec que també debilita el sistema parlamentari i el
sistema democràtic que ens empara a l’hora d’impulsar canvis
en aquesta cambra. Els pregaria i els encomanaria que deixin
ja de governar a cop de decret llei, i que les iniciatives que
s’hagin compromès a desenvolupar les tramitin com pertoca,
i per tant només deixant la fórmula del decret llei en aquells
casos que són absolutament imprescindibles i justificats.
Aquest no és el cas, des del nostre punt de vista, igual que
tampoc no ho era el cas del decret de mesures urgents i basta
veure com ha acabat. Per tant aquest és el meu punt de crítica
o el nostre punt de crítica per aquesta manera de fer en
matèria legislativa.

I res més a dir. Moltes gràcies.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. 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,
dins el món de la gestió del territori hi ha una preocupació
constant: com avançar en termes de desenvolupament i
benestar col·lectiu i fer-ho en consonància amb el consum
racional dels recursos naturals i del territori, des del punt de
vista de la seva conservació i preservació per a generacions
futures.

Els darrers anys el desafiament d’harmonitzar conservació
ambiental i territorial amb creixement econòmic ha tingut la
resposta contundent i ferma per part de to ts i cada un dels
organismes públics internacionals, nacionals i, per
descomptat, de la nostra comunitat autònoma, que han acceptat
aquest desafiament i l’afronten en primera instància amb la
consecució dels objectius de desenvolupament sostenible
2030, aterrant-los a la nostra realitat insular amb multitud
d’actuacions, i entre elles, una de les més destacades, la
conservació ambiental i territorial de les nostres illes.

De fet l’objectiu 8 fixa com a horitzó un creixement
econòmic ajustat a les circumstàncies de cada lloc, i per tant,
a Balears, ajustat a la nostra realitat insular. És necessari
treballar en un model territorial, econòmic i social que eviti
els processos que puguin contribuir al col·lapse o a la
degradació del nostre territori, impulsant la competitivitat
sostenible de les Illes Balears, basada en un creixement
econòmic inclusiu, en l’ús eficient dels recursos, la protecció
ambiental, la lluita contra el canvi climàtic i l’equilibri
territorial. No podem plantejar el futur de Balears sense
prioritzar la seva sostenibilitat.

Aquesta harmonització entre conservació ambiental i
territorial i creixement econòmic té respostes molt
discrepants. Depenent de l’espai que s’ocupi a l’arc
parlamentari la resposta serà una o la contrària. 

La resposta de la dreta serà la que fa setmanes que
escoltam, la que començarem a escoltar en uns minuts, basada
en un tremendisme sobreactuat; per a ells aquest equilibri
consisteix a consumir els recursos naturals i territorials com
si disposàssim de tres mons seguits, i fer-ho cercant una
rendibilitat econòmica immediata amb una visió a curt termini.
La darrera vegada que el PP va governar aquesta comunitat
autònoma les polítiques territorials de lluita contra la crisi
econòmica varen consistir, entre  d’altres, a legalitzar
edificacions il·legals a sòl rústic o a legalitzar urbanitzacions
il·legals en sòl rústic, el que varen anomenar assentaments en
medi rural. Perquè, senyors del PP, vostès també varen fer un
decret llei sobre mesures de territori en un moment de crisi
econòmica, no sé si se’n recorden, el 2/2012, i a sobre li
varen posar el nom de mesures urgents per a l’ordenació
urbanística sostenible; sí, sí, sostenible. 

La resposta de l’esquerra és la que hem pogut escoltar fins
ara, és la resposta que aposta per preservar el patrimoni
ambiental i territorial de Balears, que aposta per fer un
consum responsable dels recursos naturals. 

Estam davant una de les qüestions politicoideològiques
que més distingeixen dreta i esquerra, i avui en tendrem una
bona prova.

Des del Partit Socialista sabem quin és el model, i
entenem que hem estat capaços de trobar el punt d’equilibri
concret entre creixement econòmic i sostenibilitat ambiental
i territorial; l’equilibri entre les mesures d’impuls a la
inversió, tan necessàries en el moment de crisi econòmica que
vivim, i les mesures de preservació del territori i el paisatge,
tan necessàries per preservar la nostra identitat i la nostra
economia de futur.

El Decret 8/2020 planteja una aposta pel desenvolupament
econòmic que es fixa en la completació dels sòls urbans amb
actuacions de modernització, rehabilitació i restauració
d’edificacions ja existents; demostra que és totalment
compatible l’impuls de la construcció i la inversió en
infraestructures turístiques amb el consum zero de territori.
Aquesta aposta es completa amb el Decret 9/2020, que posa
encara més èmfasi en aquesta necessitat de completar l’espai
urbà ja consolidat i  les edificacions existents, enfront del
desenvolupament de nous sòls encara no transformats
urbanísticament.

Creixem, creixerem, però amb seny i responsabilitat, i
sense inflar una bombolla immobiliària, que va ser el que va
passar amb la darrera crisi.

El Decret llei de mesures urgents de protecció del
territori a les Illes Balears basa la seva actuació en sols urbans
sense urbanització consolidada, falsos urbans; en sòls
urbanitzables i en sòl rústic, per una banda per protegir de
l’edificació les APR i, per l’altra, per impulsar mesures
d’integració paisatgística i estalvi d’aigua. Per tant podem
afirmar que posam en marxa un decret llei valent, amb
solucions concretes a problemes territorials que tenen les
nostres illes i que vénen de molt lluny, i es planteja com una
aposta per la seguretat jurídica en el desenvolupament..., sí,
seguretat jurídica en el desenvolupament o en la protecció de
sòls que des de fa molts d’anys era impossible desenvolupar,
com els falsos urbans o els urbanitzables, o sòls que de
manera urgent necessitaven una protecció, com les APR.

Pel que fa als sòls urbanitzables, i seguint amb el camí que
ja va iniciar la LUIB amb els municipis que no estaven adaptats
a les DOT, ara es desclassifiquen aquells sòls urbanitzables
que no estaven en fase de transformació, ni material ni
administrativa, d’aquells municipis no adaptats al seu pla
territorial, és a dir, d’aquells municipis que com a mínim no
han fet adaptació des de fa quinze, setze o desset anys, segons
l’illa en què es troben, però tractant-se de sòls que vénen de
planejaments dels anys noranta. Es va una revisió de
creixement per tal de racionalitzar el creixement urbanístic
residencial, turístic o mixt. A pesar de tot això es deixa la
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porta oberta a una nova classificació si en la revisió  del
planejament municipal s’entén necessari recuperar aquests
sòls urbanitzables.

Pel que fa al sòl rústic, s’ajusta l’ordenació i l’ús del sòl a
la seva funció estructural, i s’adopten mesures de protecció.
Així es prenen tres mesures concretes: mesures per combatre
la sequera; mesures paisatgístiques que pretenen preservar el
patrimoni paisatgístic singular, divers i fràgil de les nostres
illes; i mesures que no permeten l’edificació d’habitatges
unifamiliars a zones de risc, les APR: inundacions, incendis,
esllavissaments, erosió. D’aquesta manera es protegeixen
aquestes zones no sols pensant en el risc que pot suposar per
al medi ambient, sinó també pensant en el risc que pot suposar
per a les persones.

Alhora es pretén no minvar les possibilitats d’edificació
d’una parcel·la en sòl rústic, sempre que no es faci a la zona
delimitada com a APR; en aquests casos no s’aplica la Llei del
sòl rústic, que obliga a detreure de la parcel·la la part
proporcional de la zona afectada per la inedificabilitat, sinó
que la parcel·la afectada parcialment per APR a efecte de
còmput tant de parcel·la mínima com de paràmetres
edificatoris computarà com si aquesta APR fos sòl rústic. És
a dir, es dóna seguretat i protecció als ciutadans i al nostre
medi ambient, i al mateix temps no es minven les possibilitats
edificatòries de la parcel·la.

La resta de les afirmacions tremendistes que hem escoltat
aquests dies al Partit Popular i a la resta de la dreta no són més
que exageracions i invencions per tal d’augmentar el clima de
crispació en què estan instal·lats i volen continuar estant
instal·lats. La paraula clau, la pregunta clau aquí és: vol la dreta
que es pugui construir en una zona que té perill d’inundacions,
i que per tant corre perill la vida de les persones?, o vol la
dreta que es pugui construir a una zona que té perill que et
caigui una roca damunt la casa, també amb perill per a la vida
de les persones? 

(Remor de veus)

O vol la dreta que es pugui construir en una zona boscosa,
amb perill que prenguem foc? Perquè tenim molt poca
memòria, tenim molt poca memòria històrica. Tenim molt
poca memòria; tenen molt poca memòria.

(Continua la remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

A veure, senyors diputats , un poc de respecte per la
persona que té l’ús de la seva intervenció. No passin pena que
tots tendran el seu moment i la seva intervenció. Moltes
gràcies.

Continuï, Sra. Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Tranquils, senyors diputats. Gràcies, Sr. President. 

És això el que volen? Perquè si no és això el que volen la
resta de les seves afirmacions és disfressar, disfressar que en
realitat volen que es pugui construir dins una zona d’APR, per
tant dins una zona perillosa, amb un risc. Això és el que vostès
volen al final, perquè si no, ja els ho he explicat fa una estona,
les possibilitats edificatòries de la parcel·la són exactament
les mateixes que abans de dia 25 de maig.

Pel que fa als sòls urbans sense urbanització consolidada,
és a dir, e ls  falsos urbans, s’ha d’explicar que la LUIB, a la
seva disposició transitòria onzena, va establir un règim
concret sobre els falsos urbans, donant un any als ajuntaments
per tal que conferissin una nova ordenació d’aquells terrenys,
mantenint la condició de sòl urbà, passant a urbanitzable o
passant a sòl rústic. Cap ajuntament de les Illes Balears, a
excepció de Valldemossa per un petit sector, i a excepció de
Ses Salines per un altre petit sector, que a sobre li va ser
denegat, no han iniciat aquell mandat que els va donar la LUIB. 

La disposició transitòria onzena de la LUIB pretenia posar
ordre i sentit  comú a un desgavell de regulació que havia
deixat el Sr. Company, i ens sap greu que no sigui avui aquí per
escoltar, i que havia fet amb el seu decret 2/2012 de què els
parlava fa una estona, i que obligava tots els falsos urbans a
desenvolupar-se en un termini de dos anys, des de febrer de
2012, i si no ho feien els transformava directament en sòl
urbanitzable. Els dos anys varen passar i cap ajuntament no va
fer aquella..., ni cap particular no va fer aquella regulació que
el Sr. Company va pretendre que es fes. Per tant els sòls varen
quedar directament ordenats com a urbanitzables, i era igual si
tenien 2.000 m2 o 100.000 m2, en aquell moment varen quedar
com a urbanitzables, per tant en uns llimbs urbanístics molt
complicats, que després a sobre va agreujar molt més amb la
disposició addicional sisena de la Llei del sòl dient que ara
eren urbans.

Parlam de sòls que tenen el nom d’urbà, però que en
realitat no ho són, i per tant parlam de sòls que no es poden
desenvolupar sense fer operacions urbanístiques que passen
moltes vegades, la majoria de les vegades, per modificacions
del planejament. Aquestes modificacions del planejament no
les varen fer els ajuntaments en el termini que els va donar el
Sr. Company, ni tampoc en el termini que els va donar la
LUIB. Per tant ara s’encomana als consells insulars que siguin
ells els que facin les modificacions del planejament amb
l’objectiu de donar als propietaris d’aquests sòls, d’una vegada
per totes, i després -alguns- de més de trenta anys, una
solució. Els consells tenen un any i mig per fer-ho. Si no ho
haurà de fer el Govern en un any més per donar aquesta
solució.

El Sr. Company, quan va dur al Parlament del Decret
2/2012, va dir textualment: “No es permetrà ja més la pràctica
de transformar sòl rural en urbà sense passar per la
classificació d’urbanitzable. És important remarcar que
aquesta nova regulació ha de fer desaparèixer aquells
anomenats falsos urbans, és a dir, aquelles tanques de conreu,
d’ametllerar, etc., que estan pintades sobre el planejament amb
carrers, però que realment no hi són”. Ara pensen el mateix?,
o no pensen el mateix, ara?, perquè ara vostès no gestionen la
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crisi i la gestionen uns altres. Això és el que ens passa
normalment.

El que hem sentit aquests dies per part de la dreta i
sobretot per part del Partit Popular és que amb aquest decret
i amb la regulació dels falsos urbans poc més que duríem a la
fallida a totes les empreses de construcció o d’electricitat
d’aquestes illes. Fals, totalment fals; com no va passar en
aquell moment tampoc no passarà ara. Tenguin per segur que
si en aquests moments hi ha algun fals urbà que està en
tramitació o que està en execució, o que està dins un període
de programació que els instruments de planejament li  han
donat, per tant que està en disposició d’un any, any i mig, dos,
de poder-se executar i poder començar a construir, allò que
els explicaven fa una estona, que no eren solars maldament
vostès vulguin fer veure que són solars, tenguin per segur que
aquests no estan afectats pel decret llei. Basta que llegeixin
l’article de manera completa i se n’adonaran que no estan
afectats pel decret llei.

Per tant poden estar tranquils, perquè aquests dies els he
vist bastant preocupats per aquest tema, i poden estar tranquils
que amb aquesta regulació a la fi posarem ordre al desgavell
que va muntar el Sr. Company amb el seu decret 2/2012.

Hem de ser capaços de veure aquesta regulació com una
oportunitat per regular de manera clara i ràpida una de les
qüestions més complexes dels planejaments de molts de
municipis; el problema és que la dreta, en lloc de veure una
oportunitat, fa el que fa sempre, crispació i enfrontament, no
fa res més. Aquest decret dóna una resposta valenta i clara a la
manca de seguretat jurídica que va provocar aquell decret
2/2012 i que encara arrossegam. La regulació que faran els
consells insulars donarà l’oportunitat a molts de petits
propietaris de desenvolupar i poder edificar molts de sòls que
fins ara era pràcticament impossible que desenvolupassin.

Fa dues setmanes, amb la convalidació del Decret 8/2020,
vàrem tenir l’oportunitat de parlar de diversificació del model
econòmic de Balears i de com aquell decret feia passes en la
direcció d’aquella diversificació amb mesures destinades a
l’economia del coneixement, de les energies renovables o del
tercer sector, però també dèiem que era necessari incentivar
la inversió en aquells àmbits que de manera immediata eren
capaços d’activar l’economia, com la construcció o el
turisme.

Aquella reflexió és totalment compatible amb el decret
que avui aprovam. S’han de fer passes decidides cap a la
diversificació econòmica i el Decret 9/2020 és una eina més
d’aquest camí i a més cerca protegir el paisatge de Balears
perquè la diversificació també passa per un model territorial
i turístic sostenible.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Garrido. Ara començam el torn
d’intervencions dels grups parlamentaris en torn en contra,
començam pel Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, president. Bon dia a tots, diputades i diputats, bon
dia també a vostè, conseller de Medi Ambient, Sr. Mir, Sr.
Miquel Mir, i jo vull començar d’una manera... que no en feia
comptes, li he de dir, Sra. Garrido, que qui té la memòria curta
és vostè. 

Vostè els anys 2015, 2016, 2017 i 2018 ha estat la
consellera de Territori del Consell de Mallorca, no ens digui
que som nosaltres els que tenim la memòria curta, que vostè
ha estat la que més informes favorables ha firmat de llicències
de construcció d’habitatges en sòl rústic, APR d’inundabilitat,
d’incendis, d’erosió o d'esllavissament. No ens vengui a dir a
nosaltres que tenim la memòria curta. Això és un insult a la
intel·ligència dels ciutadans.

(Remor de veus)

Dit això, vull començar amb un missatge...

(Continua la remor de veus)

...molt clar, el Partit Popular està en contra d’aquesta norma,
en conseqüència el Partit Popular votarà en contra d’aquesta
norma que es diu “de protecció de territori”, però no només
això, per ser clars davant els ciutadans: el Partit Popular ja
anuncia avui que immediatament que tenguem els vots
necessaris suficients el Partit Popular tirarà enrere, derogarà
aquesta norma que es diu “de protecció de territori”, però que
millor es podria dir “de destrucció de milers de llocs de feina
al sector de la construcció”.

I la derogarem senzillament perquè és un desbarat, un
desbarat jurídic i econòmic que respon només al xantatge de
MÉS per Mallorca, de la Conselleria de Medi Ambient i d’un
centenar d’ecologistes, d’un centenar comptat d’ecologistes
radicals, d’un xantatge que han fet a la presidenta Armengol a
conseqüència de l’aprovació en setmanes anteriors del Decret
8/2020, un xantatge, per cert, al qual tota una presidenta de
govern d’una de les comunitats autònomes més importants ha
accedit perquè per seure en aquesta cadira ha de menester els
vots de MÉS per Mallorca, tot i saber de les conseqüències
nefastes que tendrà per als ciutadans de les Illes Balears.

Aquest decret és un atac a la propietat privada. Amb
l’aprovació d’aquest decret en aquests moments la presidenta
Armengol que no és aquí i, per tant, no li interessa saber quins
són els arguments i ja ha votat per internet està espoliant el
valor del patrimoni de molts de ciutadans de les Illes Balears.

Amb aquest decret aturen activitat econòmica en els
moments que més activitat econòmica hauríem de menester.
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Aquest decret empitjora encara més els dos problemes que
possiblement eren els més importants abans de la crisi del
coronavirus: l’atur i l’accés a l’habitatge. 

Aquest decret és un atac a l’autonomia municipal. Aquest
decret reduirà els ingressos dels ajuntaments en els moments
en què més els haurien de menester per poder fer polítiques
socials a favor dels ciutadans. 

Aquest decret, per molt que vostè, Sra. Garrido, digui que
no, provocarà que els ajuntaments hagin de pagar
indemnitzacions milionàries, els haurien de pagar vostès, els
diputats que votareu a favor, amb els doblers de les vostres
butxaques.

Aquest decret causarà conseqüències jurídiques molt
importants i si tot l’anterior fos poc aquest decret empobreix
també un sector que estava en crisi ja des de feia molts d’anys.

I ara els diré una cosa en veu alta, que és la crítica que fan
els consellers del Partit Socialista perquè tenen informació i
la fan baix, baix i no s’atreviran a fer-la en veu alta, conseller,
li fan a vostè, són plenament conscients els consellers del
PSOE que aquest decret té una inconsistència jurídica
important, que té visos d’inconstitucionalitat i que serà tombat
en altres instàncies. 

Per començar envaeix competències d’altres
administracions com són els consells insulars o per exemple
els ajuntaments sobretot quant a ordenament urbanístic, però
és que no només és això, totes les justificacions d’aquest
decret, fins i tot de la urgència d’aquest decret, són falses per
si mateixes.

Justifiquen bàsicament aquest decret en tres coses: el
coronavirus, e l lloguer turístic i el risc dels habitatges en
zones APR. El coronavirus podria justificar moltes coses, fins
i tot el coronavirus podria justificar moltes excepcions, però
totes elles contràries als objectius que assolirà aquest decret:
més atur i un augment del preu de l’habitatge i paralització de
l’activitat econòmica. Per tant, el coronavirus no podria ser
una justificació per a aquest decret.

L’altra justificació, el lloguer turístic , diuen que és
necessari aturar la construcció d’habitatges en sòl rústic
perquè el lloguer turístic està provocant un allau de
sol·licituds de llicència. Molts de vostès -jo no ho era-, però
molts de vostès eren diputats d’aquest parlament en l’anterior
legislatura. A l’any 2017 varen aprovar una modificació de la
Llei turística que precisament prohibia el lloguer turístic
d’habitatges nous construïdes dins zones de risc i
condicionava a una antiguitat de cinc anys el lloguer turístic
als habitatges nous que es construïssin dins sòl rústic comú.
Per tant, en aquests moments, i no només en aquests
moments, sinó que des de l’any 2007 cap habitatge no es
construeix en sòl rústic amb l’objectiu de destinar-la al
lloguer turístic. Aquests arguments són falsos de per si.

I el tercer, el risc dels habitatges dins zones de risc, dins
APR d’inundabilitat, d’incendis, d’erosió i d'esllavissament es

contradiu amb l’articulat. Jo ja li ho vaig explicar a la
consellera d’Agricultura la setmana passada. Jo el conec a
vostè , conseller, i també conec la consellera, no em puc
creure que si de veritat creuen que hi hagi un risc vostès
puguin posar en risc la vida i el patrimoni dels pagesos. No
m’ho puc creure de cap manera perquè no és així, no és així;
i mentre es justifiquen a l’exposició de motius amb aquesta
excusa permeten expressament l’habitatge per als pagesos en
zones APR.

Per tant, hem de deduir que això no és un argument, que
això és una excusa i fins aquí les falses justificacions que
podrien derivar en problemes jurídics per a aquest decret, però
per a mi el més important són els problemes econòmics, les
causes econòmiques que tendrà sobretot per a les famílies i
per a les persones de les Illes Balears.

Si haguessin fet una enquesta abans del coronavirus o
durant el coronavirus als ciutadans de les Illes Balears
possiblement la resolució o el que haguessin dit els ciutadans
és que els problemes més greus eren l’atur i l’accés a
l’habitatge. Aquest decret els empitjora a tots dos, a tots dos,
l’atur, consellera, diputada Garrido, quantes llicències
informaven favorablement cada any durant els darrers anys?,
a raó de més de 500 en sòl rústic cada any. 

Al conseller de Treball tampoc no li interessa i se n’ha
anat, però ell perfectament sap que la construcció d’un
habitatge en sòl rústic dura entre un any i un any i mig i empra
almenys deu persones, picapedrers, ferrers, electricistes,
fustes, llanterners, guixaires, pintors, també arquitectes,
aparelladors..., facin una multiplicació. Si limiten la
construcció en sòl rústic comú i prohibeixen la construcció
en sol rústic protegit estan condemnant a l’atur més de 5.000
persones. Podem dir sense por a equivocar-nos que el
coronavirus ha enviat a l’atur milers de persones del sector
turístic i que el decret d’Armengol està enviant a mig termini
a l’atur milers de persones del sector de la construcció.

L’altre problema que encara empitjorau, i què haguessin dit
els ciutadans de les Illes Balears? dificultau encara més
l’accés a l’habitatge. Quin era el problema principal per als
ciutadans de les Illes Balears a l’hora d’accedir a un habitatge?
El preu. Quin és el component més important del preu de
l’habitatge? El preu del sòl. Què passarà a mig termini si
desclassificam sòls urbans i urbanitzables? Que a mig termini
hi haurà menys sòls urbans disponibles. Què passa si hi ha
menys sòl urbà disponible? Que el poc sòl urbà disponible que
hi haurà s’encarirà. Què passa si e l sòl urbà disponible
s’encareix? És un peix que es mossega la cua, que l’habitatge
serà encara més car. És que és de fenòmens, si P igual a Q, és
que aquestes polítiques són de fenòmens. Anau en contra de
les persones i altres casuístiques.

Molts de joves..., aquesta es produeix sobretot a la part
forana. Molts de joves que es volien ajuntar amb la seva
parella i tenir un fill, què és el primer que han de menester?,
una casa. I què volien arreglar?, la casa dins el poble, dins el
poble, no en rústic o arreglar una caseta que tenien amb les
seves famílies o fer-se una casa nova dins el poble. Com
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avalen el finançament davant el banc? Idò moltes de vegades
amb el patrimoni en sòl rústic que havien lluitat fent feina de
sol a sol ells i les seves famílies. I no el volien per fer-se
l’habitatge, però almanco volien que aquells terrenys
tenguessin un valor perquè amb això anaven al banc, el bancs
els deixava doblers i es podien arreglar la casa dins el poble i,
per tant, començar un projecte de vida en comú.

Aquestes il·lusions també us les carregau, no només anau
contra les persones, anau en contra de les institucions, atacau
l’autonomia municipal i vostès ho saben bé.

Per què no deixen que siguin els regidors i els batlles,
elegits democràticament pels seus pobles i que a més tenen
les competències, que siguin ells que decideixin quins fins
volen que tenguin els  sòls del seu poble? També els sòls
rústics. 

També reduireu d’una manera molt important els ingressos
per llicències. Si limitau la construcció en sòl rústic i
prohibiu expressament la construcció en sòl rústic protegit, jo
conec una sèrie d’ajuntaments que quedaran sense una de les
seves fons principals d’ingressos just en el moment que més
doblers han de menester els ajuntaments precisament per dur
a terme polítiques socials i per estar al costat dels seus
ciutadans i dels seus veïnats que més malament ho estan
passant, perquè arran de la crisi del coronavirus han quedat a
l’atur.

Indemnitzacions. Vostès diuen que no. Per a mi el darrer
pic que la Sra. Garrido va dir que una decisió seva no duria
indemnitzacions va ser quan va decidir rescatar el túnel de
Sóller, i per a mi li han tombat fa un parell de setmanes en els
jutjats  i  això ens costarà un pico de més de 20 milions
d’euros. No depèn del que vostès diguin, que hi hagi o no hi
hagi indemnitzacions, depèn després de resolucions judicials.
Però és que no s’ha convalidat aquest decret i des de les
patronals, des dels col·legis de professionals fins i tot de
sindicats, d’ajuntaments ja ens fan arribar un caramull de
casuístiques que duran problemes tècnics i jurídics als
ajuntaments, no només indemnitzacions. 

Què passa amb els administrats que ja han pagat com a urbà
contribucions de sòls que ara deixareu com a rústics?, una.
Dues, què passarà amb aquelles persones humils que es
construïen casa seva a poc a poc, pròrroga a pròrroga, ja han
arribat a la darrera pròrroga i ara haurien de demanar una
llicència nova? Tenen un grau (...) de la casa que ara amb els
paràmetres nous possiblement no podran...

(Se sent la veu electrònica del sistema de
videoconferència)

Què ha estat? 

(Remor de veus i algunes rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Disculpi, Sr. Sagreras, problemes tècnics, no intencionats.
Pot continuar.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

No passa res, president. Tercera, què passa amb aquelles
casuístiques de modificacions en el transcurs de les obres?
Quarta, quan entra en vigor aquest decret?, què passa amb les
llicències que varen entrar abans de la publicació dilluns
migdia?, i les que varen entrar diumenge?, i les que varen
entrar dissabte? 

Jo li diré què passa. De moment els ajuntaments hauran de
tornar les taxes que ja varen pagar els administrats,
conseqüència quarta. Però és que la cinquena és més greu,
possiblement els ajuntaments -i jo esper que d’això se’n faci
càrrec almenys el Govern maldament que qui se n’hauria de
fer càrrec sou els diputats que voteu a favor d’aquest decret-,
els ajuntaments hauran de pagar les despeses en què hagin
incorregut els administrats per demanar aquestes llicències,
per exemple els honoraris dels arquitectes. El seu ajuntament,
vostè que és de Felanitx, Sra. Garrido, vaig llegir en el diari
que li varen entrar més de deu sol·licituds de llicències.
L'escaig i la broma li costarà centenars, centenars de mils
d’euros. 

No només això, quant a urbanitzables i falsos urbans,
sisena. Quan el propietari no té cap culpa que l’ajuntament no
hagi aconseguir tramitar el pla general perquè davant el
consell és gairebé impossible. 

Setena, què passarà quan l’administrat fa anys que intenta
transformar el sòl, però es troba en espera in aeternum
d’informes d’altres administracions, per exemple de
carreteres o de recursos hídrics? De carreteres vostè sap què
es torbaven a tramitar un informe.

O vuitena, quan l’administrat vol dur a terme la
urbanització dels terrenys, però es troba que l’ajuntament l’ha
ficat dins una unitat d’actuació i per tant no depèn només de la
seva voluntat. 

Vuit casuístiques amb problemes jurídics els he explicat
jo aquí, segurament demà n’hi haurà vuit més perquè, clar, la
gent a mesura que va llegint el decret van caient aquestes
casuístiques. 

I torn a així com acabava al principi, els pagesos. Em sap
molt de greu, i avui no ha estat el primer pic, sentir
insinuacions de diputats de l’esquerra que als pagesos els
aniria més bé que les terres valguessin poc, que les terres
valguessin poc. Jo crec que vosaltres no coneixeu l’agricultura
ni sou conscients de com funciona l’agricultura a les Illes
Balears. Us ho he dit altres vegades, és veritat que els pagesos
molts conreen a ca el veïnat, a propietats que no són seves,
moltes vegades ells es queden la subvenció o la producció i el
propietari senzillament està content perquè la terra li queda
conrada i li queda arreglada. Normalment no s’han de pagar
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lloguers o en tot cas no s’han de pagar lloguers molts alts,
però no només això, e ls  pagesos de les Illes Balears són
exemplars i han fet feina tota la vida de sol a sol i tenen
propietats seves. Ja els he hagut de dir, i perdonin l’expressió,
beneïts no n’hi ha cap d’un de pagès a les Illes Balears.

Per tant, no insinuïn que s’estimen més que allò seu valgui
poc doblers. No hi ha ningú que faci feina per tornar més
pobre. Com s’atreveixen a dir això dels pagesos de les Illes
Balears? És que em pareix una falta de respecte. 

Vaig acabant, president, no sé si em queda més temps. El
Partit Popular, ja els ho he anunciat, votarà en contra d’aquest
decret, votarà en contra d’aquest decret que augmentarà l’atur,
augmentarà el preu de l’habitatge, paralitzarà activitat
econòmica quan més activitat econòmica hauríem de
menester, empitjorarà el problema de l’habitatge, va contra
l’autonomia municipal, reduirà els ingressos dels ajuntaments
i els condemnarà a haver de pagar multimilionàries
indemnitzacions.

Per tot això i per més que anirem observant aquests dies,
el Partit Popular no només votarà en contra sinó que es
compromet davant dels ciutadans de les Illes Balears a tirar
enrere, a derogar aquesta norma immediatament que tenguem
els vots necessaris suficients. I això serà més prest que tard.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. Ara correspon la intervenció del
Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Pérez-
Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Vull començar parlant de xifres, perquè
darrere de cadascuna hi ha una persona, una realitat, un somni
truncat i famílies que no saben com fer front a les factures.
Tenim 70.000 aturats, 150.000 treballadors adherits a ERTO,
20.000 empreses afectades i milers i milers d’autònoms sense
facturar. Vivim una situació econòmica a les nostres illes
dramàtica, la comunitat autònoma amb el major creixement de
l’atur.

Si des del Grup Parlamentari Ciutadans ja considerem que
les mesures d’impuls a l’activitat econòmica s’han de
consensuar tant amb els agents socials com amb les forces
polítiques, com escoltar les recomanacions dels experts, com
possibilitar la col·laboració publicoprivada, encara més això
a polítiques d’impuls a l’activitat econòmica encara més amb
propostes de decreixement han de ser encara així més
consensuades.

I ara en parlarem, però abans vull manifestar que ens deixa
gelats que per premsa ens assabentem que la Sra. Armengol,
la nostra presidenta, la presidenta de tots els ciutadans de les
Illes Balears, vol pactar les mesures d’impuls de l’activitat
econòmica de les nostres illes, és a dir, les esmenes del

Decret 8/2020, d’impuls a l’activitat econòmica, amb MÉS
per Menorca i amb el representant d’Esquerra Unida de
Podem. Amb tot el respecte per aquestes formacions
polítiques, no seria més lògic consensuar les mesures segons
les recomanacions dels experts de cada sector afectat? 

Per aquest motiu hem demanat la compareixença i que
venguin al Parlament el Col·legi d’Arquitectes, el Col·legi de
Guies Turístics de Balears, les comissions de construcció i
turisme de la CAEB i la Confederació PIME de les Illes
Balears, perquè és amb aquests sectors amb els quals s’han de
pactar les mesures d’impuls de l’activitat econòmica. I una
vegada pactades amb aquests sectors, després sí, evidentment,
pactar amb MÉS per Menorca, amb Unides Podem i amb la
resta dels partits que formen part d’aquest parlament. En
aquest moment sí, però no sense deixar de banda realment els
agents econòmics que estan més interessats que ningú amb
aquestes mesures d’impuls a l’activitat econòmica.

I ara sí, parlem del decret d’avui que pretén validar el
Govern, el Decret 9/2020, de mesures urgents de protecció
del territori, un decret que, com he comentat, és clarament de
decreixement econòmic, un decret que posa en la diana el
sector de la construcció i el patrimoni. I, és veritat, per molt
que ho diguin i que ho neguin, el patrimoni de molts dels
nostres ciutadans, molts d’ells a més pagesos. 

Un sector de la construcció que està patint les
conseqüències de la crisi i que a més a més de patir les
conseqüències de la crisi, pateix les conseqüències del
desgavell urbanístic de les nostres illes. Un desgavell generat
per les seves lleis fracassades, com la Llei d’urbanisme, que
ha aconseguit que la mitjana de temps per aconseguir una
llicència d’obres ara actualment sigui de 18 mesos, i això ho
diu el sector. 

Això sí que és urgent per solucionar, això sí que requeriria
un decret llei de mesures urgents, perquè els decrets llei són
per a això, per regular qüestions de caràcter d’urgència i el que
s’ha de fer amb aquesta situació econòmica que estem patint
aquests dies, és fer decrets llei que impulsin l’activitat
econòmica. Regular l’urbanisme d’aquestes illes perquè la
gestió sigui àgil i que la gestió sigui amb seguretat jurídica.
Aquest seria el decret llei que votaríem a favor. Però aquest
decret llei que ens du avui el Govern per validar és una altra
oportunitat perduda per donar-li una volta al sector de
l’urbanisme i donar-li una volta imprescindible i urgent, una
volta que no veurem. 

Però no, la Sra. Armengol, per pressions li cedeix
l’urbanisme de les Illes Balears a MÉS per Mallorca, perquè
puguin aplicar les seves ideologies de decreixement en
l’urbanisme de les nostres illes i parlo d’urbanisme, no de
territori, perquè clar, què considerarà el conseller Pons ara
que veu que des de MÉS estan incorporant mesures
urbanístiques dintre de les seves propostes? Insisteixo, si per
a les mesures d’impuls a l’activitat econòmica s’ha de tenir en
compte, s’han d’escoltar les recomanacions dels experts i
fomentar la col·laboració publicoprivada, per legislar mesures
de decreixement encara més.
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Un decret que, com ja s’ha comentat aquí, té molts mals
noms i un decret que nosaltres li diem el decret MÉS d’impuls
al decreixement. Amb una exposició de motius que només ha
aconseguit redactar una línia per justificar la urgència, aquesta
línia diu: “aquestes mesures s’han d’escometre sense
dilacions, per la qual cosa s’ha de fer ús de la figura del decret
llei”. Senyors diputats, aquesta és una justificació d’urgència
seriosa, amb una pandèmia que provocarà la caiguda del 30%
del nostre PIB? Des de Ciutadans pensem que no.

Bé i entrem en detall en aquest decret llei. Necessitaven
una justificació per escometre una aturada de processos que
actualment estan en curs de gestió urbanística, que segurament
alguns estaven destinats a construcció d’habitatge assequible,
aquest habitatge assequible que vostès sembla ser que no volen
ni veure, perquè durant aquesta legislatura tots els partits del
pacte han votat sempre en contra de les mesures per impulsar
la construcció d’habitatge assequible, la darrera vegada la
setmana passada amb una intervenció del Sr. Costa. La
justificació que donen del decret la troben que hi ha municipis
que no han complert el termini previst en l’apartat quatre de la
disposició transitòria onzena de la Llei 12/2007, del 29 de
desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, Llei d’urbanisme.
Per tant, articulen un decret de decreixement perquè els
municipis no han complert un termini d’adaptació dels seus
planejaments. 

Senyors diputats, això és jugar brut. La pregunta és, per què
no han complert aquest termini? Pot ser que les lleis
urbanístiques no ajudin que els municipis es puguin adaptar en
el termini requerit? Pot ser que el consell i el Govern hagin
mirat a una altra banda quan els municipis demanaven ajuda? I
en aquest decret el Govern hi posa un ultimàtum, s’ha
d’arreglar tot abans del 31 de desembre de 2022 i totes les
actuacions urbanístiques en curs afectades queden suspeses
fins a aquesta data, desembre de 2022, article 2.7. 

No digui que no, el mateix conseller ha dit que hi ha una
moratòria i és necessari aturar-ho tot? I el que és pitjor
encara, un pic el sòl hagi passat a sòl rústic, què en fem? Què
en fem, d’un sòl rústic envoltat d’una zona urbana? Això sí que
realment és un problema i aquí sí que segurament el Sr. Pons
hi tendria alguna cosa a dir.

Els consells insulars veuen amb bons ulls aquesta
intromissió en les seves competències Sr. Mir? Els
ajuntaments hi han pogut dir la seva? Em diran que aquesta
tutela del Govern s’ajusta a dret, però de cap manera no està
justificada ni la urgència, ni la falta de consens amb consells
i ajuntaments. 

Davant d’aquesta situació des de Ciutadans no ens hem
quedat de mans plegades. Sobre la urgència no justificada, el
Grup Parlamentari Ciutadans va presentar a la Mesa del
Parlament un escrit demanant que s’aturés la tramitació
d’aquest decret llei per urgència no justificada i altres
conceptes competencials. Com que no va prosperar, els
nostres companys del Consell han demanat al Defensor del
Poble que defensi la possible  inconstitucionalitat d’aquest
decret llei. És a dir, saber si s’ajusta a la legalitat. No podem

permetre que els ciutadans de les nostres illes pateixin el
decreixement del seu patrimoni per motivacions polítiques
que no tenen res a veure amb els problemes ocasionats per la
pandèmia de la COVID-19. Estem en política per evitar
injustícies i no per cometre-les. 

A l’article 3 torna castigar els municipis que no han adaptat
el seu planejament urbanístic al Pla territorial i per uns
terminis que no se sap d’on treuen per desclassificar sòls
urbanitzables. Els terminis són clarament injustos, recordin
que venim d’una crisi econòmica i que, per tant, moltes
operacions urbanístiques varen quedar aturades per problemes
econòmics.

El punt 2.X) d’aquest article 3 és especialment cruel,
“queda automàticament classificat com a sòl rústic el sòl
urbanitzable que compti amb ordenació detallada i projecte
d’urbanització, que hagin transcorregut dos anys des de
l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització i que no
s’hagi iniciat l’execució material de l’actuació de la nova
urbanització”. Saben vostès el calvari que deu haver suposat
per als promotors d’aquest canvi de planejament, d’aquesta
intervenció de gestió urbanística, aconseguir arribar a tenir
tots aquests punts, que ja estigui el projecte d’urbanització
aprovat? Deuen haver passat anys i per les raons que sigui,
perquè no han aconseguit finançament, perquè la promotora ho
ha estimat, perquè la constructora no ha complert els seus
terminis, perquè la pandèmia ho ha impedit, pel motiu que
sigui, no inicien les obres i passen dos anys, que passen volant,
i li desclassifiquen tota la feinada d’anys i torna ser sòl rústic
comú, amb la problemàtica d’un sòl rústic comú aferrat a un
centre urbà, que segurament no tots són ametllers i sòls
rústics explotats de manera agrícola, hi ha molts sòls rústics
que són..., bé ja sabem què són, batzers i que no estan
utilitzats. 

I una altra cosa, diuen que no donarà lloc a indemnització?
Un procés de gestió urbanística que ja ha acabat, que està a
punt de començar les obres, no donarà lloc a indemnització?
Bé, ja ho veurem.

Sobre el capítol 3. Aquí sí, Sr. Mir, que té totes les
competències, el Sr. Pons en aquest capítol ja haurà respirat.
Però siguem realistes, les mesures proposades no necessiten
tramitació d’urgència, aquí hi ha mesures que afecten el
patrimoni de molts ciutadans de les nostres illes, a les zones
on es podia edificar un habitatge, ara només es podrà edificar
quan estiguin vinculats a explotacions agropecuàries, i això
afecta a projectes de vida de moltes famílies. Tornam a les
xifres, als números, però el que hem de tenir present i no
podem permetre, és que s’oblidi que darrera cada un d’ells hi
ha una persona o una família. I, Sra. Presidenta i senyors
diputats, no es mereixen aquestes famílies viure aquestes
injustícies, exempte per als càrrecs de MÉS, els de la
protecció del territori, que amb informació privilegiada
corrent varen presentar projectes per no veure decréixer el
seu patrimoni. 

Quina casualitat!, no creuen, de veres que aquests fets no
han provocat que reculin en l’aprovació d’aquest decret llei?
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Això és igualtat d’oportunitats? No els cau la cara de
vergonya? En aquest capítol es parla d’estalvi d’aigua,
d’integració paisatgística, d’ubicació i paràmetres edificatoris.
No cal que es tramitin per un decret llei aquestes mesures
urgents de protecció.

A més a més, una reflexió, eren incorrectes els paràmetres
edificatoris anteriors? No han ajudat que el sector de la
construcció s’hagi posat al dia en noves tecnologies
domòtiques i d’eficiència energètica? No han afavorit un
model turístic d’alt poder adquisitiu? I ja s’ha comentat aquí,
ens perjudica com a societat, l’ús de vacances d’aquestes
cases?

Com que no volen saber les opinions dels experts, prenen
decisions per motivacions no objectives, i no saben les
respostes a aquestes preguntes.

Finalment, tenim l’espectacle de l’article 6 del Decret llei
8/2020, l’article interruptus, que només va funcionar durant
una setmana; un article que permetia a ajuntaments -que
pràcticament no tenen sòl urbà- poder utilitzar sòl rústic comú
per marines seques, per poder donar ja seguretat jurídica a
moltíssimes empreses i treballadors, ho lleven, i tornem a
estar en la situació anterior d’inseguretat jurídica i de
desprotecció de molts dels autònoms i treballadors, tot això,
evidentment, sense el consens dels ajuntaments, ni dels agents
socials, ni de les forces polítiques..., pràcticament, ni del
sentit comú. 

I així com es varen abstenir a la validació del Decret llei
8/2020, d’impuls a l’activitat econòmica amb mà estesa i amb
sentit d’Estat, insistint en aquell moment que s’havia de
tramitar com projecte de llei -com així va ser- per poder
aportar millores en el text, principalment amb col·laboració
publicoprivada, ara, ens veiem obligats a votar absolutament en
contra. Votarem en contra de la validació d’aquest decret llei,
i manifestem que és una autèntica vergonya que s’aprofiti la
pandèmia de dues mil persones infectades, de dues-centes
persones que han perdut la vida a les nostres illes, per
justificar aquest Decret llei, que ho diu l’Exposició de motius:
“Davant una crisi sanitària, econòmica i social sense
precedents calen actuacions ràpides”. Està segur que aquestes
actuacions calen davant d’una crisi sanitària?

Estem davant d’un decret llei vergonyós, perquè és un
decret llei fruit de les sessions de la Sra. Armengol als seus
socis de MÉS, que no tenen altre objectiu en aquest decret llei
que el decreixement de la nostra activitat econòmica, una
activitat econòmica que necessita mesures d’impuls, amb
col·laboració publicoprivada, que s’escoltin les
recomanacions dels experts, no deixar ningú enrere -
especialment autònoms, microempreses...- i que, sobretot,
tengui consens. 

Però, Sra. Armengol, insisteixo, abandoni aquesta política
de decrets..., Sra. Armengol, que no és aquí, no li puc insistir,
li insistiria que abandonés aquesta política de decrets llei
injustificats que, realment, no ajuda que la societat es vegi
representada en aquest parlament, perquè tots aquests sectors

que es veuran afectats paguen els seus imposts perquè els
diputats d’aquest ple busquin solucions als seus problemes; i
estic segur que tots vostès són conscients que, durant aquests
dies, aquestes famílies que estan pagant aquests imposts tenen
molts de problemes i volen solucions.

Volem que la política sigui en benefici dels autònoms, dels
treballadors, de les microempreses, i de les famílies. Que no
s’aprovin lleis que generin més inseguretat jurídica, que facin
decréixer el patrimoni de les famílies, que impulsin al
decreixement injustificat, i que posin en perill l’activació
econòmica i el seu futur. 

Demanarem que es tramiti com a projecte de llei, però
amb la intenció que aquestes mesures no tirin endavant. 

I, repeteixo, demanar-li a la Sra. Armengol...

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sr. Pérez-Ribas tiene que terminar, por favor. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

... que abandoni aquesta vella política de decrets llei
injustificats.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Correspon ara el torn
d’intervenció del Grup Parlamentari VOX, té la paraula el Sr.
Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

Gracias, Sra. Vicepresidenta. Buenos días, señores
diputados, miembros del gobierno balear. 

“Nuestro modelo de desarrollo y de protección del suelo
rústico nos dan un valor añadido que no tienen otros destinos
competidores maduros del Mediterráneo. Para que esta
protección sea efectiva es fundamental la existencia de
seguridad jurídica para todas las personas: desde quien tiene
que arreglar una casa con una obra menor, edificar una
promoción o hacer unos corrales ganaderos en suelo rústico.
No queremos un crecimiento extensivo ni una destrucción del
paisaje rural y sus suelos rústicos”. Programa de VOX-
Baleares, mayo de 2019.

¡Qué diferencia con sus políticas!, con las políticas de los
señores de la izquierda. Ustedes, con este decreto, no
protegen ni el territorio, ni el paisaje rústico ni e l suelo.
Ustedes han elaborado una norma restrictiva sin consenso con
los sectores afectados y por vía de urgencia, que no responde
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a ninguna necesidad real de los ciudadanos de las islas ni a la
crisis provocada por el coronavirus. 

Si se tiene que hacer tan urgentemente y sin dilaciones,
¿por qué ahora y con la excusa del coronavirus? ¿Por qué no
se hizo antes? Teniendo en cuenta que ustedes están en su
segunda legislatura, se  podía haber tramitado como un
proyecto de ley, con su debate correspondiente, con
aportaciones de todas las fuerzas políticas, pero no. ¿No les
preocupaba el territorio entonces? O, como dicen ustedes: la
dignificación del suelo rústico..., en la primera legislatura
suya eso se ve que no importaba. ¿O quizás ha sido la moneda
de cambio con sus socios de gobierno, señores del Partido
Socialista? 

¿Son capaces de hacer lo que sea para mantener su sitio,
cueste lo que cueste...? Yo creo que esta ha sido realmente la
razón de este decreto ley. Porque el objetivo de este decreto
ley y la justificación de su urgencia, según su propia
exposición de motivos, es contener el crecimiento expansivo
de la nueva urbanización y reforzar la protección del suelo
rústico, ante de una crisis sanitaria sin precedentes. Sin
embargo, resulta imposible establecer la relación de la
urgencia sanitaria con los objetivos del decreto. Lo que
evidencia que estamos ante una grave irresponsabilidad de
abusar, una vez más, de la vía de urgencia del decreto ley para
intereses partidistas, cuando debería ser una herramienta de
urgencia para mobilizar los recursos públicos destinados a
mantener el tejido productivo y empresarial. 

El gobierno balear, y concretamente el Consejero de
Medio Ambiente y Territorio, el Sr. Miquel Mir, de MÉS,
usted antepone los intereses partidistas a la emergencia -esa
sí que es de verdad- de vivienda asequible y a la emergencia de
reactivación económica que su propio gobierno, el gobierno
balear, había fijado como prioridades en su Decreto ley
3/2020, y 8/2020, aprobados anteriormente. 

Ustedes van a arruinar, también, a quienes lo protegen en
la práctica, que son los trabajadores del campo. Usted, Sr.
Conseller, se ha atrevido aquí a llamar “especuladores” a los
payeses, algo insólito. Van a arruinar a los trabajadores del
campo, y también a los trabajadores de la construcción, a
miles de familias. Ustedes van a perjudicar al otro sector
industrial importante de Baleares: la construcción, que, junto
al turismo, da empleo a la mayoría de ciudadanos de estas
islas. Y lo hacen generando mayor inseguridad jurídica y
atropellando las competencias del Consell de Mallorca y de
los ayuntamientos de la isla. Esos ayuntamientos con  los que
ustedes, los de MÉS, se llenan la boca aparentando que los
defienden..., pues con esta norma se demuestra que no,
ustedes también perjudican a los ayuntamientos. Tienen el
ejemplo más claro de esto...

¿Se ha ido el micro, Sra. Vicepresidenta?

Gracias.

Entiendo que es duro, escuchar esto... Tienen el ejemplo
más claro...

SRA. PRESIDENTA: 

Sr. Campos, yo no he silenciado su micro. Ha sido un fallo
técnico. 

SR. CAMPOS I ASENSI: 

Gracias. Decía que tienen el ejemplo más claro del
perjuicio que ocasionan a los ayuntamientos en el artículo 2,
con respecto a lo que denominan “determinaciones sobre
suelo urbano con urbanización consolidada”. Aquí se observa
una vez más que ustedes no se fían de la administración
municipal y van pasando los organismos insulares, los trabajos
y aprobaciones que deberían haber realizado los municipios,
y, a causa de ello, suspenden las tramitaciones y aprobaciones
de planes de desarrollo y de instrumentos de gestión, así
como las licencias urbanísticas en estas áreas hasta 31 de
diciembre de 2022. Lamentable. 

Y algo se está haciendo muy mal para que la solución a un
problema, que crea la propia administración, se vea incapaz de
resolverlo. 

Este decreto, desde luego, no ayuda a paliar las negativas
consecuencias de las emergencias de verdad, sino que viene a
imponer la ideología más ultra, de unos pocos por encima del
interés general y de las necesidades reales de la mayoría de
los ciudadanos. 

Estamos ante otro decreto que supone una nueva
constatación de lo perjudicial que es el gobierno de la Sra.
Armengol, no tan sólo para proteger la salud, sino también la
economía de la gente. No protege a las personas, ni al
territorio ni a la economía. Lamentablemente, estamos
sufriendo un gobierno de una pequeña élite de políticos del
PSOE, de Podemos, de MÉS, que viven en una realidad muy
alejada de la calle, muy alejada del campo, que a modo de
señores feudales se sirven de abusivos impuestos con los que
vampirizan al pueblo, para encima prohibirles y restringirles
la actividad económica. Y estos políticos, ustedes, que están
aquí sonriendo alegremente, lo hacen sabedores de que estas
normas no afectarán a sus ingresos ni a su bienestar personal
inmediato. 

Han aprobado esta norma en el peor momento, en el más
perjudicial, la han aprobado cuando el sector de la
construcción había asumido la responsabilidad de absorber
parte de los trabajadores de otros sectores en situación de alto
desempleo, gracias también a su nefasta gestión, como es el
turístico. Y ustedes suben aquí para hablarnos de la necesidad
de parar el crecimiento urbanístico, que por cierto está
legalmente previsto, y yo me pregunto, ¿dónde está ese
crecimiento? Ustedes gobiernan desde el año 2015 y durante
todo este tiempo no se ha producido ese temido crecimiento,
y muestra de ello es la falta de vivienda asequible que motivó
la aprobación del Decreto 3/2020, hace escasos meses. 

Es que ustedes son el vivo ejemplo de las contradicciones
y de las luchas internas, como demuestra este decreto, sí, sí,
este decreto en el que ustedes además contradicen los
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anteriores que han aprobado. Y es que ustedes parecen el
gobierno de los Marx, tanto de Karl Marx, como el de los
hermanos Marx, ustedes aplican medidas propias por una parte
de regímenes comunistas, combinadas con contradicciones y
giros de 180 grados en sus normativas. El camarote, esa
película les iría muy bien.

Por ejemplo, ustedes han pasado de autorizar la
construcción de varaderos en suelo rústico, incluso en
paisajes protegidos con el fin de, digo textualmente “reactivar
la economía” hundida por la crisis del coronavirus, a acordar
con sus socios comunistas y separatistas la derogación de
dicha norma. Finalmente ustedes no legalizan las marinas
secas situadas en suelo rústico y menos aún la posibilidad de
crear nuevos astilleros de reparación, mantenimiento y
construcción de embarcaciones en Baleares, asestando un
duro golpe al sector náutico industrial, tan importante en
nuestras islas. Ustedes han pasado de dar luz verde a los
varaderos, textualmente, “para potenciar el sector
especializado en la construcción y mantenimiento de
embarcaciones a través de un procedimiento urbanístico
extraordinario”, a prohibirlo.

En el caso de municipios con más del 90% de suelo
rústico protegido, los varaderos se permitían en, digo otra vez
textualmente, “áreas rurales de interés paisajístico que no
fueran de naturaleza boscosa, siempre que el promotor
adoptara medidas compensatorias equivalentes, para
incrementar las superficies de suelo rústico protegido, o
incrementar el nivel de protección de éste”. ¿Qué han hecho
ahora? Prohibirlo, prohibir que es lo que más les gusta a
ustedes, a los de la izquierda, que este decreto modificara el
de la semana anterior en este punto, es otra demostración de
la improvisación y la inseguridad jurídica que generan.

Sr. Consejero de Medio Ambiente, Sr. Miquel Mir, Sra.
Presidenta del Gobierno, Sra. Armengol, que no está, debe
estar dando la bienvenida a los 10.900 turistas alemanes, por
eso no puede estar aquí ahora, ustedes con este  decreto
agravan la emergencia de vivienda a precio asequible para el
ciudadano balear. 

En el artículo 3, que habla de reclasificación de suelo
urbanizable, cuando deberían llamarse de desclasificación de
suelo urbanizable, deja a las Islas Baleares con muy poco
suelo para ofrecer viviendas a nuestros jóvenes a un precio
asequible, imposibilitándolos para comprar en un futuro, ya
que se encarecerán las mismas, dada la escasez de suelo que
habrá. A cambio, e l Gobierno balear quiere enfocar la
actividad urbanística y territorial exclusivamente hacía la
conservación, recuperación y rehabilitación del patrimonio
urbano. Y ustedes muestran así una vez más, su inexperiencia
y falta de conocimiento a la hora de abordar los problemas de
vivienda de estas islas. La rehabilitación es un objetivo loable
a medio y largo plazo, pero hoy en día es mucho más costoso
que la obra nueva y la hace incompatible con la vivienda de
precio asequible. 

Ustedes han decidido revisar con carácter urgente un
ordenamiento urbanístico, que en todos los municipios de

nuestras islas lógicamente es legal y lo hacen de forma
improvisada y partidista, atropellando esa legalidad y, miren lo
que les digo hoy aquí, esto dará lugar a indemnizaciones que
tendremos que pagar todos los ciudadanos de Baleares.

Pero esto que es grave, no es lo peor, porque la inversión
privada, la de las grandes empresas no será la gran perjudicada,
ya que buscará destinos más seguros y más fiables desde el
punto de vista jurídico. Como siempre, sobre todo cuando
gobiernan ustedes, los peores parados de este decreto ley
serán los más débiles, las empresas locales y sus trabajadores
que verán su reducida su actividad y menguada su estabilidad
económica y social. Inseguridad jurídica, huida de la inversión
y aumento del desempleo, son consecuencias directas de su
decreto.

Ustedes deberían haberse propuesto adoptar medidas en
favor de la seguridad jurídica y de la reactivación económica.
Para ello deberían haber empezado por reformar y derogar la
sobredimensionada normativa urbanística. No sé si sabrán que
actualmente las licencias tardan más de un año y medio en
concederse, o que en Mallorca existen 3.000 expedientes de
obra paralizados. La administración debería agilizarse y
eliminar burocracia, y ustedes precisamente caminan en
sentido contrario, con este decreto lo que hacen es añadir más
inseguridad.

Vayamos con la protección del suelo rústico en Mallorca.
Las restricciones que han aprobado no evitan el impacto
ambiental, pero sí perjudica gravemente la actividad de
empresas y trabajadores. Pasar de viviendas unifamiliares con
un máximo de 500 metros cuadrados a 300 metros cuadrados,
no parece que suponga un gran atenuante en cuanto al impacto
ambiental, que ustedes dicen querer evitar. Pero en cambio sí
que se agrava la precaria actividad económica, reduciéndola en
un 40% para los maestros de obra y sus trabajadores, s in
mencionar a las empresas auxiliares del sector, que también
verán recortada su labor.

Es indudable que ustedes, los partidos de izquierda, llevan
su talante discriminatorio en todas sus políticas, aquí
dispensan un trato más restrictivo al suelo rústico en la isla de
Mallorca, afectando en especial a las empresas y trabajadores
radicados en foravila. No sé si han pasado por el municipio de
Campos por ejemplo, porque parece usted, Sr. Mir, que tiene
fijación por este municipio, cuando no les obliga a soportar
toneladas de posidonia muerta en sus playas, les condena a la
ruina. Ustedes, los de MÉS, son los de la política
medioambiental del abandono, ustedes abandonan las playas,
la costa y obligan al abandono del campo y del suelo rústico. 

¿Cómo tienen la desfachatez de aplaudir este decreto
indicando que dignifica el suelo rústico? Yo no lo entiendo, el
suelo rústico, señores de la izquierda, lo han dignificado
piedra a piedra a lo largo de los siglos los trabajadores del
campo y la construcción, lo  dignifican todos los días las
100.000 familias que viven del campo y la construcción, las
16.500 empresas que suponen el 6% del PIB balear y ustedes
van a dejar en la miseria a los profesionales del aluminio, a los
pintores, a los yeseros, arquitectos y maestros de obra,
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embaldosadores, albañiles, restauradores, transportistas,
técnicos de aire acondicionado, diseñadores de cocinas,
constructores de chimeneas, electricistas, interioristas,
carpinteros, fabricantes de piscinas, herreros, ... a todos esos
van a arruinar. Ustedes no legislan para favorecer a los
mallorquines, menorquines, ibicencos y formenterenses que
trabajan de sol a sol, para esos no legislan. Ustedes legislan
para grupos ecologistas radicales como el GOB o Terra
Ferida, que viven de la subvención pública que ustedes les
otorgan para asegurarse su voto. Para esos legislan.

Las consecuencias de esta norma van a resultar letales para
la continuidad de las empresas y para el empleo de sus
trabajadores, para la conservación del suelo rústico, del campo
y del medio ambiente. Por ello desde VOX votaremos en
contra de este decreto.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Campos. Corresponde ahora el turno
de intervención al Grupo Parlamentario El Pi. Tiene la palabra
el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors
diputats, estam davant un debat territorial i si el
contextualitzam jo vull respondre les preguntes que algun
portaveu dels grups que donen suport al Govern feia i
efectivament diu “hi ha límit de creixement per a les Illes
Balears?”, sí, evidentment hi ha un límit de creixement i hem
de fer unes Illes Balears sostenibles, sobre això crec que,
almanco des del Grup Parlamentari El Pi, no hi ha discussions.

Però jo faria una altra pregunta que és conseqüència
d’aquesta primera: aquests límits de creixement s’han
d’establir a través d’una planificació territorial i urbanística
assenyada, consensuada, amb transparència, amb participació
pública i marcant uns objectius que siguin a mig i a llarg
termini i que sàpiguen quines regles de joc i cap on caminam?
Jo diria que la resposta també és un sí.

I aquesta ordenació territorial i urbanística existeix a les
Illes Balears i l’hem anat dotant en diferents colors polítics
les diferents institucions i aquest parlament molt
concretament i ho deia i ho referia el portaveu del Grup
Parlamentari MÉS, amb les directrius d’ordenació territorial,
efectivament, un gran instrument d’ordenació, un instrument
de l’any 1999 -de l’any 1999-, és a dir, fa més de vint anys,
havent excedit totalment els terminis establerts  per la seva
revisió. I vostès en lloc de revisar la planificació territorial i
marcar nous objectius i fer-ho amb els procediments, el que
fan és anar per la porta de darrere, i aquesta és una de les
crítiques que se’ls ha de fer d’una manera molt clara, perquè
vostès això ho fan sense una planificació conjunta. Ho fan
absolutament de manera parcial i per interessos polítics,
legítims, eh?, però interessos partidistes i polítics.

Aquest és el primer context i el segon context és l’abús del
decret llei. Jo estic molt content d’escoltar una diputada que
dóna suport al Govern a la qual no agrada gens l’abús del
decret llei per part del Govern i és evident que aquest decret
llei no té res a veure amb la situació de la COVID, és evident,
i que no existeix urgència. 

Per tant, d’acord amb aquesta diputada que dóna suport al
Govern, supòs que donarà suport al nostre grup parlamentari
que demanarà la tramitació com a projecte de llei perquè
efectivament els diputats, els representants del poble puguin
participar-hi, fer-hi millores i presentar-hi esmenes. Seria el
coherent amb l’argument que ens ha donat, però és que
existeixen moltes raons per estar en contra del seu decret llei.

Una primera raó, per a nosaltres molt important, és la
conjuntural. Estam en uns moments en què el que es requereix
per la crisi que patim és reactivar l’economia i aquest és un
decret llei que no reactiva l’economia, refreda l’economia,
atura l’economia, atura la inversió. Per tant, no és el moment
per dictar una norma d’aquestes característiques. És a
l’inrevés, és el moment en què no toca fer aquesta norma
perquè nosaltres el que hem de fer és intentar que les coses
caminin i vagin endavant i no dedicar-nos a posar pals a les
rodes en aquesta economia tan tocada per la crisi.

Segon argument, empobreixen milers de propietaris,
milers de petits propietaris que tenien un patrimoni, que
tenien un valor, que havien pagat imposts durant molts d’anys
per tenir aquests terrenys i que, de cop i volta, de manera
absolutament extraordinària, ràpida es queden sense res. I
aquesta és la realitat perquè vostès poden dir que als
propietaris els és igual que les seves terres... o que.... les seves
propietats valguin menys, però a cap propietari no li és igual
això. Tots els propietaris se senten afectats, se senten
agreujats i se senten perjudicats per aquesta norma.

Tercera raó, és un atac directe a les competències dels
ajuntaments perquè l’ordenació  urbanística és competència
dels ajuntaments, segons la Llei de bases de règim local i
vostès estan eliminant aquesta competència dels ajuntaments
i l’estan passant als consells insulars, i els consells insulars,
és veritat que tenen competència en planificació urbanística i
em referesc sobretot en el cas del sòl urbà, però la tenen de
manera taxada i limitada. Per què? Perquè la tenen per motius
de legalitat, per motius de racionalitat urbanística, és a dir, si
hi ha incorreccions o errors, i per motius d’interès
supramunicipal. 

Aquests són els títols competencials que tenen els
consells insulars. Si aquests títols competencials no
existeixen els consells insulars tenen vetada la seva capacitat
d’intromissió a la planificació que ha fet l’ajuntament, però
vostès no fan això perquè al sòl urbà no es donen cap
d’aquestes característiques. Per tant, estan desposseint els
ajuntaments de la seva potestat i de la seva competència.

Quarta raó per estar en contra del seu decret llei,
inseguretat jurídica manifesta. Vostès creen una desorientació
de la inversió, una inseguretat clara, però el més greu és que
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congelen perquè no se sap el que passarà. De fet, vostès han
estat contradictoris perquè he sentit algun portaveu de
l’esquerra que deia que tots aquests falsos urbans passaran a
ser rústics i altres portaveus de l’esquerra que no, que ja ho
veurem... 

És clar, i quina impressió té l’inversor? L’inversor agafa el
Diari de Sessions, i què diu?, “que no tenc ni idea del que
passarà amb el meu terreny i que, què hauré de fer?, esperar
dos anys mans plegades a veure com comença a acabar això”,
perquè només és l’aprovació inicial perquè aquest procés
durarà més de dos anys. 

Per tant, molt malament, inseguretat total, inseguretat
total, perquè el propietari no sap què passarà d’aquí a dos, tres,
quatre anys amb els seus terrenys perquè si vostès estan tan
segurs del seu discurs, el que podrien haver fet és
desclassificar els sòls urbans, almanco no estaríem en aquesta
situació de moratòria de congelació, sabríem el que hi ha,
però vostès no han fet això. Vostès condemnen moltes de
propietaris a una situació absolutament de desorientació i
d’inseguretat durant anys i això evidentment va en contra del
principi constitucional de seguretat jurídica.

Cinquena raó, els sòls urbanitzables. Segurament amb la
part del decret llei on podríem estar més d’acord és en el tema
de la desclassificació de sòls urbanitzables perquè aquestes sí
que són àrees extenses, grosses, fins i tot amb impacte
supraminicipal perquè poden tenir impacte sobre tota la illa,
on es podria entendre aquesta actuació, segurament, però, què
passa? Home, que a ningú no se li  escapa que vostès varen
aprovar una llei urbanística de les Illes Balears a l’any 2017,
fa tres anys i en aquesta llei hi havia una disposició addicional
setzena i aquesta disposició addicional ja va fer això, ja va
desclassificar els sòls urbanitzables. 

Per tant, no és que estiguem en una norma..., vostès ja sé
que l’han de vendre amb grandiloqüència, han de dir que això
és la repera  de la protecció territorial, però en sòls
urbanitzables no és la repera, era més la repera la disposició
addicional setzena de la Llei d’urbanisme, molt més la repera,
perquè aquesta és la que realment va fer una desclassificació
de sòls urbanitzables.

La seva... desclassificació de sòls urbanitzables en aquest
decret llei només és per als  municipis que es troben en
l’ínterim d’adaptació del seu pla general entre l’adaptació a les
directrius d’ordenació territorial i als plans territorials, només
en aquests casos, que són una minoria. Ja sé que vostès han de
dir que és la norma més ambiciosa que s’ha dictat, però no és
així. No és així i vostès saben... són perfectament conscients
d’aquesta realitat.

Sisena raó, sòl rústic. Les provisions àrea de prevenció de
riscos, aquí se’ls ho ha dit, però és que la normativa preveu un
control de la Conselleria de Medi Ambient que ha d’emetre un
informe preceptiu i vinculant perquè aquella edificació no
tengui cap afectació sobre el risc existent, d’incendi, d’erosió,
d’inundació, etc.

Per tant, ja existeix un mecanisme a través del qual
garantim que no es produirà cap afectació, un mecanisme que
-com deia el Sr. Sagreras, hi estic totalment d’acord- la Sra.
Garrido s’ha cansat de firmar informes favorables a llicències
gràcies al fet que hi havia aquest mecanisme i aquest informe
de Medi Ambient, no hi havia cap problema perquè ja teníem
un sistema per controlar-ho, és clar que sí. Diguin-me quants
de problemes han tengut en habitatges autoritzats amb informe
de Medi Ambient a aquestes àrees de prevenció de riscos,
posin-me un exemple!..

(Se sent una veu de fons que diu: “ni un”)

... un exemple!

(Se sent una veu de fons que diu: “ni un”)

... un exemple, perquè vostès parlen en teoria, però no n’hi ha,
no en tenen cap d’exemple, no en tenen cap, no n’han posat cap
damunt la taula.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Aquí el problema de fons al sòl rústic, i ho ha dit, ho han
dit alguns portaveus, ho ha dit el conseller, per a vostè l’ús
d’habitatge és impropi del sòl rústic i la portaveu de Podemos
ha dit que no hauria de ser edificable el sòl rústic. Idò siguin
valents, tenguin coratge, per què no agafen el sòl rústic i el fan
inedificable seguint i sent congruents amb les seves paraules?
Però no tenen..., el que s’ha de tenir, no tenen el que s’ha de...

(Se sent una veu de fons que diu: “no donis idees”)

No, però és que tenen el que s’ha de tenir perquè ve a ser...,
quan el Grup Parlamentari El Pi ha duit proposicions no de llei
per respectar les dues quarterades, vostès hi han votat a favor,
perquè se n’han guardat prou que els electors sàpiguen de la
seva intenció d’impedir l’ús d’habitatge unifamiliar en sòl
rústic.

Aquesta és la realitat de les coses, la realitat de les coses
que vostès són conscients que la majoria social a les Illes
Balears no acceptaria la prohibició total de l’ús d’habitatge
unifamiliar en sòl rústic. Aquesta és la realitat i per això
vostès no tenen coratge d’aprovar aquestes normes i per això
van fent pedaços i ara són les APR, però jo, sincerament, és
una contradicció total, perquè vostès em parlen d’agricultura,
el Sr. Ferrà parlava d’agricultura, per què a la seva llei agrària
no varen prohibir l’habitatge unifamiliar a sòls d’interès
agrari? Si tan important era l’agricultura i tanta era la seva
prioritat, per què? Fa dos anys, fa dos anys. Se’n varen guardar,
pel mateix, pel mateix, perquè vostès saben perfectament
quina és la majoria social.

I si tan important era l’agricultura molt més sentit tenia
prohibir-ho a les àrees d’interès agrari que fer-ho a les àrees
de prevenció de riscos, molt més sentit si vostès volien
protegir l’agricultura, però no, ho volen fer a les àrees de
prevenció de riscos, la qual cosa és una contradicció total. 
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A més té una conseqüència paisatgística no volguda la seva
normativa en sòl rústic, i quina és aquesta conseqüència?, que
els habitatges tendiran tots a ser de dues plantes perquè quan
han restringit tant l’ocupació impedeixen fer possible un
habitatge en un planta amb l’edificabilitat. Això provocarà més
impacte. No ho han pensat bé, però aquesta és la conseqüència
pràctica de la seva normativa. Per tant, no crec que sigui una
bona..., un bon fruit del que recolliran a través d’aquesta
normativa.

Setena raó. El problema de fons, els ho he intentat explicar
moltes vegades, és la cronificació del planejament urbanístic,
aquest és el problema de fons. La pèrdua de competència
sobre el sòl urbà de l’ajuntament és per aquesta cronificació
perquè els ajuntaments són incapaços d’adaptar el seu
planejament, però no només pel sòl urbà o pels anomenats
falsos urbans, no només per això, en general són incapaços,
però és que no només siguin incapaços els ajuntaments, és que
vostès també són incapaços de complir les seves normatives
i per això fan un Decret llei 1/2018 per fer centres sanitaris
i per fer centres de salut, perquè tampoc vostès no són
capaços de complir aquest maremàgnum urbanístic que han
creat i d’avaluacions ambientals, però a qui li donen la
competència, que són els consells insular que han de salvar a
aquests ajuntaments incomplidors, tampoc no són capaços els
consells insulars de fer allò que els pertoca per obligació
jurídica que és revisar el seu pla territorial, perquè el Pla
Territorial de Mallorca és de 2004 i als deu anys s’havia de
revisar. 

Han passat més de sis anys del termini legal, i què ha fet el
Consell Insular de Mallorca? Res de planificació, per què?,
perquè també està sotmès al maremàgnum. Per tant, aquí hi ha
un problema de fons que vostès no volen afrontar, que és la
cronificació del planejament i la necessitat urgent de
simplificar i  agilitar perquè els ajuntaments puguin tenir un
planejament actualitzat.

Vuitena raó. Aquest decret lle i no preveu un règim
transitori per als projectes en tramitació o en execució. Això
és una font de problemes immensa per a tots els ajuntaments
perquè avui en dia sempre, sempre?, la immensa majoria de les
vegades els projectes tenen modificacions durant el transcurs
de les obres, i aquestes modificacions durant el transcurs de
les obres tenen enormes dificultats d’adaptació a la nova
normativa i a aquest canvi que s’ha produït. Per tant, haurien
d’haver previst una norma transitòria que donàs solucions a
aquestes situacions. Vostès no han fet res d’això, al contrari,
ho han deixat tot a la inseguretat i a la interpretació, que cada
ajuntament s’haurà d’espavilar en la mesura que pugui.

Les marines seques. Ja se’ls ha dit, això de les marines
seques és de traca, és de traca el que vostès han fet, en una
setmana han canviat radicalment d’opinió, vol dir que vostès
no saben molt bé on van, eh?, perquè si en una setmana canvien
totalment del blanc al negre molt malament van.

Podemos diu, no pot ser que deixin fora a Eivissa. Doncs
si no pot ser tramitin-lo com a projecte de llei i siguin

coherents amb el seu plantejament, però segur que tampoc no
ho faran. 

Indemnitzacions. Sr. Sagrera, no seran els ajuntaments que
pagaran indemnitzacions, no seran els ajuntaments. Això sí que
crec que és totalment incorrecte, ara, que no hi haurà
d’indemnitzacions això no ho sap ningú, ni els que diuen que
n’hi haurà ni els que diuen que no n’hi haurà ho saben cert,
perquè això depèn del tribunal perquè tenim moltes
experiències de normatives que han acabat generant moltes
indemnitzacions, tot i que inicialment es deia que no hi serien.
Per tant, és un risc que vostès no han calculat degudament i
que té una certa importància, almanco en la nostra opinió la
tendria. 

Esperam que per aquestes raons com a mínim ens permetin
que es tramiti com a projecte de llei i ens permetin fer
algunes millores necessàries per almanco suavitzar l’impacte
negatiu que té aquesta normativa a molts d’operadors jurídics
i a molts d’arquitectes, a molts de constructors i a molts de
professionals que veuran absolutament perjudicats els  seus
interessos econòmics per culpa d’aquesta normativa que no és
urgent ni era necessària en aquest moment.

Moltíssimes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Ara començam el torn de
rèpliques dels grups que han intervingut a favor. En primer lloc
intervindrà el Grup Parlamentari Unidas Podemos, té la
paraula la Sra. Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Els grups de l’oposició han
exposat que aquest decret llei atempta contra la propietat
privada, el valor de la terra, va en contra també de l’activitat
econòmica, justifiquen..., bé, que totes les justificacions que
es fan són falses, de justificació d’urgència, que el lloguer de
vacances no justifica tampoc aquest decret ...

Senyors i senyores diputats, aquest decret llei no atempta
contra la propietat privada perquè la propietat privada no és un
valor absolut sinó que segons la Constitució es reconeix el
dret a la propietat privada, però a la funció social d’aquest dret
de limitar el seu contingut d’acord amb les seves lleis.

No es pot argumentar que s’empobreixi als propietaris
perquè segons la Llei del sòl la previsió d’edificabilitat per a
l’ordenació territorial i urbanística per si mateixa no la integra
en el contingut del dret de propietat del sòl.

El dret a la propietat del sòl comprèn les seves facultat
d’ús i d’explotació conforme l’estat, classificació,
característiques objectives i destí que tenguin a cada moment,
d’acord amb la legislació en matèria d’ordenació territorial i
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urbanística aplicable per raó de les característiques i situació
del bé.

No es pot afirmar que aquest decret minvarà l’activitat
econòmica perquè precisament el que pretenem és
diversificar l’activitat econòmica i que els altres sectors
diferents del turisme i la construcció aconsegueixin major
pes. 

El turisme i la construcció no són l’única font d’ocupació
possible. Quant a la relació entre turisme i la construcció en
sòl rústic és evident, no sols en forma d’habitatge de vacances,
també com a segona residència d’estrangers no residents, però
en regla general. 

Parlam també que aquest decret dificulta completament
l’accés a l’habitatge. Realment creuen que se soluciona amb
més construccions i amb la no aprovació d’aquest decret llei?
No serà que la dificultat en l’accés a l’habitatge és perquè hi
ha una gran part d’habitatge amb finalitats especulatives per
part de grans tenidors? O perquè el percentatge d’habitatges el
lleven de l’ús residencial i el destinen a lloguer turístic entre
d’altres? La setmana passada ja hi va haver aquí un debat
d’habitatge on es deien totes les mesures. L’habitatge no se
soluciona explotant terrenys rústics, o falsos urbans, sinó
incideixen en la causa de l’apujada de preus, que res no  tenen
a veure amb aquest decret llei. 

Nosaltres ens reafirmem, aquest decret trobem que
principalment es tracta de desclassificar els  terrenys
urbanitzables, desclassificar els falsos urbans, es prohibeixen
les construccions a les àrees de prevenció de riscos, però quin
sentit té construir en aquesta mena de terrenys encara? I per
altra part posa mesures d’estalvi d’aigua, mesures d’integració
paisatgístiques i de manteniment de les característiques
agroramaderes en la zona. Com he dit anteriorment, per a
nosaltres qualsevol mesura de protecció de territori, és una
mesura urgent i vital per a la ciutadania d’aquestes illes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mayor. Ara correspon al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca. Té la paraula el Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

President, no em correspon a mi dir la feina que va fer la
Sra. Garrido, però com que l’han comentada. Jo crec que
queda molt clar el model del Partit Popular. El model del
Partit Popular en urbanisme tot són símbols, va ser una
amnistia, una amnistia a obres il·legals. La Sra. Garrido va
liderar la passada legislatura l’Agència de Defensa del
Territori de Mallorca, que va fer una feina extraordinària i això
és una contraposició de model i vostès poden dir el que
vulguin, però evidentment el que no se li pot demanar a la Sra.
Garrido és que no compleixi amb la llei, que prevariqui, no se

li pot demanar això. La Sra. Garrido va actuar en les seves
funcions i dins el marge polític que va tenir, crec que
l’actuació que va tenir a l’Agència de Defensa del Territori va
ser molt, molt positiva.

En tema d’habitatge, la crítica de l’habitatge. És que vostès
no han entès res, vostès mesclen i superposen que el preu de
l’habitatge augmentarà pel simple fet de què no es prohibeix,
es limita, no es prohibeix, perquè vostès menteixen, parlen
d’APR com si tot el sòl rústic fos APR. No és cert, no és cert
i aquest efecte tampoc no és cert.

Les terres dels pagesos han de valer molt poc, això és una
afirmació també del Partit Popular, han de valer molt poc, ...

(Remor de veus)

... que nosaltres hem dit que ha de valer molt poc. No, tot el
contrari, és que vostès..., per a nosaltres mirin el tema de
l’habitatge, ho hem manifestat des de MÉS per Mallorca, és un
tema que hauria de ser un dret fonamental de les persones, de
fet hem demanat la reforma de la Constitució Espanyola
perquè s’inclogui el dret a l’habitatge com un dret fonamental,
nosaltres i altres formacions que hi ha per aquí, i to thom
reconeix el problema de l’habitatge. Ara bé, el sòl rústic té una
finalitat molt clara, té un ús molt clar. Què volem nosaltres?
Que el sòl rústic tengui un valor? I tant, i tant, però no a base
de l’edifici que hi té al damunt, sinó perquè són uns terrenys
per produir aliments, i això ha d’estar o hauria d’estar valorat.
Un terreny rústic on s’hi conrea hauria de tenir un valor molt
superior al que ara té i jo crec que aquí hi estam d’acord i
després m’explicaré un poc millor.

En el tema..., també s’ha exposat aquí, crec que ha estat
VOX que ha parlat de..., és que no podem discutir amb vostès,
no podem discutir, perquè vostès parlen amb molta franquesa
i e l model que tenen vostès de platges i del camp i del sòl
rústic és molt clar, si vostè ho ha dit, està clar. Vostè parla
d’un model de platges, que de ver no compartim per res i d’un
model de sòl rústic que no compartim per res. Per tant, no
tenim pràcticament res a discutir amb vostès, vostès defensen
allò contraposat a allò que defensam l’arcada de l’esquerra,
però sense pèls a la llengua. És a dir, a vostès els agradarien
unes platges fetes a mida per poder anar únicament i
exclusivament a nedar, no els preocupa absolutament res més
i si poguessin estar asfaltades molt millor. Això és el model
que tenen vostès i no tenen cap pèl a la llengua per dir-ho. Per
tant, no fa falta discutir absolutament res amb vostès.

El Pi fa una crítica més raonada, fa una crítica constructiva
sempre, sobretot en coneixement. Podem discutir, podem
discutir de moltes coses. Les DOT és ver que s’han de revisar
i crec que l’exposició de motius d’aquest decret llei ho diu i
la intenció d’aquest govern és que es revisin aquesta
legislatura.

En el tema de la COVID, i aquí faig referència a una altra
cosa, a un altre tema. La COVID, hi ha hagut una demanda de
feina molt important perquè el sector primari ha respost, el
sector primari ha estat imprescindible en aquesta crisi. Moltes
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vegades prenem una pastilla quan tenim un ensurt i quan no
tenim l’ensurt no la prenem, però l’hauríem de prendre i hem
tengut un bon ensurt. En un dia sols un sindicat agrari, sols un,
Unió de Pagesos, va rebre més de 600 currículums de gent
que necessitava incorporar-se a un lloc de feina, més de 600
currículums un dia! Diguin-me vostès si això no és necessari
potenciar-ho, si no és necessari potenciar el camp, tota la
indústria agrària per poder generar llocs de feina de cara a un
futur.

En tema de competències, els falsos urbans i urbanitzables.
Crec que el decret llei fa extensiva, ho ha dit el Sr. Melià, la
disposició addicional setzena i la transitòria onzena de la
LUIB i la fa extensiva, és que la fa extensiva, simplement
amplia la seva extensió, no bastava, no era suficient, és a dir,
era necessari poder fer aquesta extensió.

Després Ciutadans. A veure, el Sr. Marc Pons, què dirà, jo
no l’he entès molt bé. Vostè ha dit el Sr. Marc Pons què dirà?
El Sr. Marc Pons no és conseller d’Ordenació del Territori, si
ha cercat a la web i ha cercat el no sé què de fa un any i mig o
dos, però el Sr. Marc Pons no du Ordenació del Territori,
Ordenació del Territori és a Medi Ambient, Medi Ambient
abans tenia Agricultura, Agricultura ara ho du una conselleria
pròpia que és la de la Sra. Mae De la Concha.

Després hi ha una qüestió important, el model de
construcció. Vull dir què feim amb el sòl rústic devora l’urbà?
És que sempre devora l’urbà hi haurà sòl rústic, sempre,
sempre. Hi ha coses que són així, i un diputat del PSIB ho ha
comentat, és a dir, o la mar. Però ja coneixem el model de
construcció del Partit Popular, és que a la mar i tot hi varen
proposar una òpera, o no és vera? A la mar i tot hi varen
proposar una òpera. El seu no té límits, ho sabem, és així, sí,
sí, és ben ver.

Després i acabant -perdoni Sr. President-, el tema del
lloguer turístic. Es contesten vostès tots sols, és ver que a
l’any 2007 tot e l que diu vostè és així, és així, però un
habitatge es pot construir pensant en un futur, un habitatge per
a lloguer turístic, sí, c lar que sí, la gent inverteix i és
important que aquest ús evidentment no s’estengui en sòl
rústic. Si vostè ho ha dit aquí mateix, el primer que ha fet quan
ha pujat aquí damunt què ha estat, què ha dit vostè? El primer
que faré jo quan governi serà tombar aquest decret llei, això és
el que ha dit vostè, ara n’hauria de tombar dos, que supòs que
sí que ho farien i els tombarien tots dos, no és ver, Sr.
Sagreras? Jo crec que sí. 

Per tant, aquí té vostè una part, o una possible explicació
del per què...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ferrà, hauria d’anar acabant.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Vaig acabant Sr. President. Ha acabat vostè dient, Sr.
Sagreras, que més prest que tard això passarà, només li vull dir

una cosa, fa cinc anys que aquesta frase l’empren els portaveus
del Partit Popular, el 2015 més prest que tard, el 16 més prest
que tard, 17, 18, 19, ha passat una legislatura. S’haurien de
preocupar...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ferrà...

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

... que si han de governar en un futur, des de MÉS per Mallorca
ja els deim si vostès governen el 2023 i la tomben, el 2027 si
tornam, la tornarem posar.

I acab, Sr. President...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, sí, Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Per governar hauran de pactar, aprenguin a pactar i el
primer que haurien d’aprendre és a fer-se mamballetes, perquè
és molt trist que pugui un diputat de la dreta i no hagi cap
mamballeta de l’altre, no com a l’esquerra.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrà. Ara correspon, pel Grup Parlamentari
Mixt, a la Sra. Tur. Sra. Tur?

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Bé, per part nostra crec que ja ha
quedat clar amb la intervenció que hem fet inicial els motius
pels quals donam suport a aquest decret, i em sorprèn poc, o
mica, el discurs que ja podíem suposar per part de la dreta en
contra de l’aprovació d’aquesta norma, però és lògic perquè va
segurament en contra dels seus objectius expansionistes sense
límits i sense fre, i que no deixen de ser preocupants quan (...)

(Mal funcionament del so)

... compareix en aquest ple només per parlar dels constructors,
els interessos dels constructors, i les obres i les
construccions. I és aquesta mateixa fórmula la que ha mostrat
ser fracassada i pareix mentida que sigui essent la mateixa
fórmula que ells prenen com a recepta per avançar en el futur
de la nostra comunitat, però bé, nosaltres som aquí per donar
suport a aquestes iniciatives, per fer front a aquest tipus de
polítiques que pensam que són contràries a l’interès general
de les Illes Balears i de la seva economia, tot sigui dit, i per
tant acabam la intervenció donant les gràcies al Govern per
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haver tengut la valentia de dur endavant aquesta norma, tot i
que, com ja he dit, hagués estat (...)

(Mal funcionament del so)

... per part nostra que hagués estat tramitat com a un projecte
de llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Ara correspon al Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula la Sra. Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Moltes gràcies, Sr. President...

(Se sent la veu electrònica del sistema de
videoconferència)

A mi també em sabotegen, Sr. Sagreras.

Jo li he de confessar que venia preparada per a un moment
de sobreactuació, avui, però ha superat les meves expectatives.
Ara quan posin al Google “demagògia” sortirà vostè amb la
seva intervenció de fa una estona. I li he de dir una cosa ben
clara, una cosa: jo no donava llicències, donava autoritzacions,
i l’autorització és un acte reglat -si vol li ho explic-, i com a
acte reglat l’has de complir i l’has de donar sempre, igual que
vostè quan era batle de l’Ajuntament de Campos donava
llicències, m’imagín que com a acte reglat, també. Per tant
aquesta manera com ha començat avui "he de començar així",
crec que s’ha equivocat molt, però molt.

I també havia apostat a veure a quin moment de la
intervenció el PP dirà “derogarem aquesta norma”; quasi quasi
ho ha dit al començament, que és l’aposta que havia fet; l’he
perduda, en aquest cas. Aquesta norma no ataca la propietat
privada, no sobreactuïn, no sobreactuïn, Sr. Sagreras, no ataca
la propietat privada, no ataca l’activitat econòmica. A quina
activitat econòmica?, a l’activitat econòmica d’uns sòls que
era impossible que es desenvolupassin?, que necessiten fer
operacions de transformació urbanística, que necessiten fer
modificacions de planejament, modificacions de
planejament?, aquestes eren les obres que havien de començar
immediatament? Perquè si n’hi havia, que havien de començar
immediatament, no estan afectades pel decret, els ho he dit fa
una estona, llegeixin complet, que és important, llegir de
manera completa el que publica el BOIB.

El decret no durà indemnitzacions, primer perquè en el sòl
rústic, en el sòl rústic, està claríssim -i ho ha dit la
jurisprudència- que no s’adquireix cap tipus... 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Ara parlaré amb vostè. ...no s’adquireix cap tipus de dret
edificatori, per tant no hi haurà indemnitzacions; i en sòls

urbans i urbanitzables, si estan dins programació, no estan
afectats pel decret; si estan fora de programació d’acord amb
tota la jurisprudència, també; i amb la legislació del sòl no
tenen dret a indemnització. Ho ha entès, Sr. Pérez-Ribas? Per
tant no hi haurà dret a indemnització. Li puc reconèixer una
cosa, en relació amb el que deia el Sr. Melià, li puc reconèixer
que sí potser ens trobarem amb una major conflictivitat
judicial, això sí, plets en posaran; una altra cosa és que els
guanyin.

I, Sr. Sagreras, no faci vostè de portaveu del PSOE perquè
no li pega gens. Entenem que aquest decret no envaeix
competències dels ajuntaments, com vostè deia, no envaeix
competències dels ajuntaments. Amb els falsos urbans ho
deim clarament, es fa una subrogació amb les competències
dels ajuntaments, i es diu clarament, ho diu l’article,
subrogació, per mor del transcurs de termini que no han fet els
ajuntaments allò que se’ls havia comanat. Per tant no hi ha
invasió de competències per molt que ho diguin.

I després els ho ha explicat el conseller abans: no
confonguin les competències en ordenació del territori amb
les competències d’urbanisme municipal, perquè no són el
mateix; i no confonguin autonomia municipal amb el fet de
deixar que els ajuntaments facin el que vulguin, perquè no és
el mateix. La legislació urbanística d’aquesta terra i d’Espanya
està altament jerarquitzada, i això forma part d’aquesta
jerarquia de regulació i legislació urbanística. Per tant no
envaeix competències de cap de les maneres. El que envaïa
competències era el decret 2/2012, del Sr. Company, de què
els he parlat abans, que directament va dir “sòl urbanitzable”,
sense passar pel planejament, sense passar per res; si en dos
anys no t’has desenvolupat directament ets sòl urbanitzable;
allò era envair competències.

Vostè també ens deia que el sòl rústic o la regulació que
es fa del sòl rústic fa que es minvi l’accés a l’habitatge. Vostè
sap quanta gent es pot permetre anar a viure a fora vila? Ho
sap?, és conscient del que ha dit? Crec que no, per tota aquella
sobreactuació que ens ha plantejat fa una estona.

Sr. Pérez-Ribas, jo li confessaré una cosa que per ventura
no se n’havia adonat. Esquerra Unida és soci d’aquest govern
d’Esquerres, i MÉS per Menorca també és soci preferent
d’aquest govern d’esquerres. Per tant que pactem el decret 8
en la seva tramitació amb Esquerra Unida i amb MÉS per
Menorca és el més normal del món. Em sap greu decebre’l si
no se n’havia adonat, però és el més normal del món. I el
decret 8 té el consens de la patronal i dels sindicats: de
CAEB... El decret 8 té el consens de CAEB, PIMEM, UGT i
Comissions Obreres.

(Remor de veus)

Marines seques. No es prohibeix que els ajuntaments
puguin regular les marines seques, no; l’únic que es fa és que
es lleva el procediment d’urgència per a les marines seques,
es lleva el procediment d’urgència que s’havia establert, però
els ajuntaments poden continuar, poden continuar amb la
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tramitació del seu planejament per poder autoritzar marines
seques.

Sr. Melià, ja crec que em pas de termini. Estam d’acord
que els límits del creixement de Balears s’han de fer des
d’instruments de planejament, des de les DOT, però també
estam d’acord que aquest decret no és incompatible, i no és
incompatible perquè el que fa és donar solucions a problemes
endèmics del planejament d’aquestes illes, a problemes
endèmics, i són els falsos urbans, i vostè n’és conscient. El
moment conjuntural ens du a l’aprovació del decret 8, però el
moment conjuntural ens du també a salvaguardar el patrimoni
d’aquesta terra i el creixement d’aquestes illes. 

No s’empobreix als propietaris, com vostè ens deia, una
mica exagerant, no? És a dir, s’empobreixen els propietaris, és
a dir, les APR, la prohibició d’edificació únicament afecta
l’APR, i únicament afectarà aquelles finques que estiguin cent
per cent dins APR; les que estiguin parcialment afectades per
APR no estan afectades, no estan afectades. El punt 2 de
l’article...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sr. Pérez-Ribas, el veig nerviós, jo avui, eh?, el veig molt
nerviós.

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, escoltin la intervinent; després cada un
té el seu torn d’intervenció.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Quant a la invasió de competències n’hem parlat. I quant a
la inseguretat jurídica no puc compartir la seva afirmació. El
decret crec que dóna seguretat jurídica; dóna seguretat jurídica
a una sèrie de propietaris que des de fa trenta anys no sabien
què havien de fer amb els seus terrenys, i ara els consell
insulars faran una regulació concreta sobre què fer amb
aquelles unitats d’actuació, amb aquelles unitats d’execució
que hi ha en els planejaments i que no s’executen. Ara els
consells insulars ho faran.

I els sòls urbanitzables...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Garrido, per favor, acabi.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Acab, acab, Sr. President. Sòls urbanitzables, Sr. Melià. La
disposició addicional setena de la LUIB afectava únicament a
Mallorca, únicament a Mallorca, i ho diu expressament; per
tant únicament va afectar set municipis de Mallorca, set
municipis de Mallorca únicament. El que fa ara la
desclassificació d’urbanitzables és anar una mica més enllà, i
va a aquells municipis de totes les Illes, no únicament de
Mallorca, que no s’hagin adaptat al seu pla territorial; si no

s’han adaptat al seu pla territorial suposam que no estaran a les
DOT, o poques vegades...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sra. Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

... estam a les DOT però no en el pla territorial.

Eh... I després, quant a la transitorietat -no tenc més temps-
hi ha dues disposicions transitòries, Sr. Melià.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Garrido. Ara començam el torn de
contrarèpliques dels grups que han intervengut en contra, i
començam pel Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies una altra vegada, president. Bon dia a tots una altra
vegada, i primer he de dir que m’ha cridat l’atenció que el Sr.
Ferrà, de MÉS, hagi hagut de sortir al rescat de la Sra. Garrido,
m’ha cridat...

(Remor de veus)

La Sra. Garrido se sap defensar tota sola, Sr. Ferrà, en
tenim experiència. I l’altra cosa que m’ha cridat l’atenció és
que vostès hagin evocat avui com si allò important d’avui
fossin les mamballetes que es fan entre els grups polítics que
donen suport al Govern. Avui allò important no són les
mamballetes que es fan entre els grups polítics que donen
suport al Govern, avui allò important és que aproven un decret
que enviarà milers de persones del sector de la construcció,
enviarà milers de persones del sector de la construcció a l’atur
a mitjà termini. Això és allò important d’avui, i això no és raó
ni motiu per haver de fer mamballetes a ningú. Un poc de
seriositat dins el Parlament.

“Prediques el que no creus”. “Fes el que jo dic però no
facis el que jo faig”. “Vols per a l’altre el que no vols per a tu
mateix”. Receptar la medicina que tu no vol prendre o fer els
comptes a ca el veïnat; això és l’actitud dels diputats que
donen suport al pacte davant la vida i a l’hora de fer polítiques.
Ells volen que el seu veïnat no s’hi pugui fer la casa però són
els primers que se la volen fer; volen que les terres del veïnat
no valguin res però volen que les seves valguin molt, i podríem
començar per MÉS per Mallorca, per exemple. Jo crec, i de
veres ho pens, crec que no coincidesc amb res amb el
conseller Mir, en res, però he de reconèixer que potser és
l’únic coherent de MÉS per Mallorca; del Sr. Mir per avall
tots són incoherències. Basta veure les notícies d’aquesta
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setmana, basta veure les notícies d’aquesta setmana, no
importa anar més enfora. “Un edil de MÉS pide licencia para
obras en rústico horas antes de prohibirlas el Govern”. Què
deuen pensar els veïnats d’aquest jove, que no s’hi podran fer
ca seva, i que aquest jove, hores abans d’entrar en
funcionament el decret, demanàs la llicència a l’ajuntament
del qual és regidor? És que voleu per als altres el que no voleu
per a vosaltres mateixos.

Crec que és una notícia d’ahir. La exbatlessa de Petra,
consellera, si no ha dimitit encara, del Consell de Mallorca,
s’asseurà al banquet dels acusats per perdonar una multa de
58.000 euros no per altra cosa que no tengui res a veure amb
el sòl rústic, sinó per perdonar una multa de 58.000 euros a la
seva parella perquè tenia una ferreteria, que crec que no té res
a veure amb els pagesos, dins el sòl rústic del municipi de
Petra. 

I una altra notícia, vostès que són els adalils dels medi
ambient, d’aquesta setmana: “Medi Ambient reconoce que
mató por error decenas de tortugas en Son Real”; si això ho
fa un veïnat, un pagès o un particular ja seria a la Fiscalia de
Medi Ambient, però vostès són impunes, vostès són impunes.

Amb l’únic que crec que li he de donar la raó, Sr. Ferrà, és
que fins ara, i vostès crec que han governat nou dels darrers
tretze anys, és que les normes més importants que s’havien
duit a terme de protecció de territori aquí a les Illes Balears
són la LEN i les DOT. Ho ha dit vostè, Sr. Ferrà. Jo no sé què
fan, jo no sé què fan. I ha parlat també del Parc Natural d’Es
Trenc com una norma important, i ha vengut aquí a predicar.
Vostès fan retxes dins un despatx i fan normes, però jo hi vaig
cada dia; sap quina és l’única diferència que té el Parc Natural
d’Es Trenc d’ara amb abans que no era parc natural?, un parell
de funcionaris que pagam entre tots i un rètol així de gros, un
rètol així de gros. Urbanísticament el Parc Natural d’Es Trenc
no ha protegit res que ja no estigués protegit abans que era
ANEI, res de res, abans ja no s’hi podia fer cap habitatge.
Només ha duit perjudicis en llocs de feina i en ingressos
municipals, en ingressos municipals, perquè ara no deixau
posar les mateixes hamaques que es podien posar abans, i en
llocs de feina...

(Remor de veus)

...i en llocs de feina, perquè no deixau posar les tarimes de 50
metres quadrats als xibius que sí permet la Llei de costes.

I, Sra. Garrido, crec que els ecologistes, quan ens veuen
discutir  a vostè i a mi de medi ambient i de protecció de
territori es deuen tirar en terra de rialles, és que es deuen tirar
en terra de rialles. Però almanco jo predic el que crec, jo
almanco predic el que crec. Jo era el batle de Campos i vostè
consellera de Carreteres; li vaig demanar tres coses, en el
Consell de Mallorca: que reduís la mitjana, que eliminàs les
rotondes dins el meu municipi perquè no m’agrada fer els
comptes a ca el veïnat, i que es un pas per a animals per baix.
La reducció de la mitjana vostè la va prometre, però llegesc
per xarxes socials que els ecologistes troben que no l’han
duita a terme...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

La rotonda..., la rotonda, i crec que tenia per aquí un dibuix,
ara veig que hi cabria el castell de Bellver enmig, cosa amb la
qual no estic en contra, però no predic el contrari. 

I li  diré una altra cosa, que el Sr. Ferrà de MÉS l’ha
defensada: està clar que les llicències són reglades i que els
informes han de ser favorables, però és que vostè a principi de
legislatura de l’any 2015 va prometre, va prometre que
canviaria..., sí!, el Pla territorial; o no se’n recorda?, i no va fer
res en quatre anys. Si vostè hagués canviat el Pla territorial i
hagués fet una moratòria no hagués hagut de ser la política
rècord a informar favorablement llicències a rústic, per
exemple dins zones APR. Per tant, Sra. Garrido, una miqueta
de coherència. I li dic tot això des de l’afecte que sap que li
tenc, perquè sap que n’hi tenc...

(Remor de veus)

El desdoblament o l’autopista, perquè vostè i jo ens
posàrem d’acord, “li direm desdoblament i així els ecologistes
no s’enfadaran tant”, però en realitat feien l’autopista. Venc a
dir que vostè sap que jo li tenc afecte, però, clar, en venir a
predicar prediquin amb l’exemple.

I bromes a part, perquè ja és migdia i hem d’anar acabant,
supòs, president, no sé quin temps em queda, torn repetir: el
Partit Popular votarà en contra i derogarà immediatament
aquest decret, perquè no volem que pugi l’atur, no volem que
pugi el preu de l’habitatge, no volem empobrir els pagesos.
Estam en contra que s’espoliï el valor del patrimoni; fins ahir
dues quarterades podien valer 80, 100 o 120; a partir d’avui no
valen res, el que en vulgui pagar el veïnat. I estam en contra
que els governants ataquin l’autonomia municipal, redueixin
els ingressos per llicències dels ajuntaments, i els posin en
risc d’haver de pagar indemnitzacions. Per això avui votarem
en contra. 

Ens sap greu també, diputats de MÉS per Menorca, que no
votin a favor de la tramitació com a llei; crec que la setmana
passada vostè va donar un exemple encarant-se fins i tot amb
el president del Parlament per exigir que els de VOX
poguessin votar perquè estaven d’acord a voler tramitar la llei,
i avui que vostè no hi està d’acord votarà senzillament que no
es tramiti la llei, i per tant que els altres partits puguem fer
esmenes i arreglar aquests defectes, sobretot jurídics, que
posaran en perill moltes coses, molta d’economia, i que
posaran en perill jurídic molts d’ajuntaments.

Gràcies, president.

(Remor de veus i rialles de l'intervinent)

EL SR. PRESIDENT:

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

Gràcies, president. 

(Continua la remor de veus)

Duim una bona estona debatent, i en cap moment no s’ha
acabat de justificar la urgència d’aquest decret llei: ni en
l’exposició del conseller, ni en l’exposició dels partits que
donen suport a la validació d’aquest decret llei, ningú, encara
esperam que se’ns justifiqui per què aquest decret llei s’ha
d’aprovar, per què són mesures d’urgència per a la protecció
del territori. El territori es pot protegir d’una manera
consensuada, d’una manera que tots hi puguem dir la nostra
d’una manera que els sectors que hi participen, el sector agrari
pugui intervenir i pugui fer al·legacions, i realment és
absolutament injustificat que aquest tipus de legislació i
regulació es faci per decret llei. I menys, menys, en aquesta
època, amb la pandèmia que estem patint, amb les necessitats
que té molta gent de la nostra societat. 

Realment, ho he dit abans i ho torn dir, ho trobo
absolutament vergonyós, que per tacticisme d’equilibri de
poder dintre del Govern es permeti que aquest decret s’hagi
tirat endavant. I aquí sí que evidentment recrimino a la Sra.
Armengol que hagi permès que el Grup Parlamentari MÉS tiri
endavant aquesta proposta quan la podria haver tirat endavant
d’una manera amb projecte de llei, sense cap necessitat
d’urgència. I segurament hagués sortit endavant perquè teniu
majoria, però les formes en política són importants.

Realment quin decret lle i necessitem? Necessitem un
decret llei, com he dit abans, que agiliti la burocràcia de la
gestió urbanística. Això sí que és una necessitat, això sí que
seria urgent; s’ha comentat aquí, terminis de 18 mesos per a
concessions de llicències d’obra, 3.000 expedients en els
llimbs perquè s’estan tramitant, ... Això requereix un decret
llei, això és urgent, això sí que impulsaria l’activitat
econòmica, aquí sí que podríem edificar habitatges
assequibles, aquests que sembla ser que determinats grups
parlamentaris no veuen amb bons ulls. És que és bastant clar. 

Si després es detecta que s’ha de fer algun canvi urbanístic
a segons quins ajuntaments perquè hi ha zones que estan
declarades com a urbanitzables, que es considera que s’ha de
mantenir en la seva situació actual, doncs ja ho farem, ja
s’adaptaran al pla territorial o a qualsevol altre procés de
gestió urbanístic i ja s’arreglarà, però ara per ara que
necessitem que l’activitat de la construcció..., i és que, a més
a més, era un dels principals punts dels pactes de reactivació,
que la construcció reactivés la seva feina. Per tant, ho tenim
davant, l’únic que necessitem és agilitar determinats
processos de gestió de concessió de llicències d’obres perquè
el sector de la construcció pugui iniciar la seva feina.

A més, això no té  res a veure amb ideologies. Aquí
s’intenta fer veure que l’urbanisme és de dretes o d’esquerres,
i això no és veritat. Els pagesos que tenen propietats de tota la
seva família, que normalment no tenen cap intenció
d’especular, que segurament aquests terrenys que són

familiars tendran un ús propi tota la seva vida i de les futures
generacions, quina especulació  veuen aquí que una família
vulgui edificar casa seva a uns terrenys que són familiars?

Diferenciem territori, urbanisme..., bé, al final, aquest
decret llei ho barreja tot, barreja urbanisme i barreja territori
perquè hi ha tantes casuístiques, hi ha tants de terminis, en
segons quins tipus de procés està la gestió urbanística, hi està
tot, perquè es parla d’àmbits d’actuació, es parla de plans
parcials, es parla de diferents situacions de l’ordenament
urbanístic que evidentment afecta tot. Això afectarà que si s’ha
de fer un decret llei posterior per agilitar segons quins
processos, doncs queda aturat perquè segons aquest decret llei
hi ha una moratòria que ara durant dos anys no es podrà fer cap
tràmit de procés urbanístic en els terrenys afectats. Per tant,
sí que afecta l’urbanisme.

Insistim, ens trobarem amb sòls que passaran a ser
classificats com a rústics, que seran més un problema
urbanístic que una solució perquè ens trobarem amb sòls on
no es podran fer ni equipaments ni cap altra solució que pugui
ajudar als ciutadans de les nostres illes, com ha dit crec que ha
estat la portaveu del PSIB, que aquests terrenys es podrien
utilitzar per a altres funcions. No, un sòl rústic no es pot
utilitzar per a cap mena d’equipament ni de solució a les
necessitats que tenguin els ciutadans d’aquests municipis. 

Finalment, insistir un pic més, esperem que aquest sigui el
darrer decret llei injustificat, segurament n’hi haurà més, però
aquesta no és una manera honesta de governar, de gestionar la
situació econòmica que tenim aquests dies i és evident que per
sortir d’aquesta crisi econòmica dramàtica es necessitarà
consens amb totes les forces polítiques, amb els agents
socials, que per molt que diguin no estan absolutament d’acord
amb aquest decret ni amb el 8/2020, ni amb els sectors
afectats ni, bé, com he dit abans, ni amb el sentit comú en
moltes d’aquestes decisions d’urgència no justificades.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Señores del Partido Socialista,
Podemos y MÉS, "no queremos un crecimiento extensivo ni
una destrucción del paisaje rural y sus suelos rústicos". Esto
es lo que llevamos nosotros en el programa electoral. Lo digo
porque ha salido aquí el representante de MÉS, el Sr. Ferrà, y
ha dicho que nosotros defendemos un modelo de playas
asfaltadas y campos rústicos asfaltados. ¡Oiga!, no, es que se
equivoca, sí, no somos nosotros que queremos eso. Los que
quieren eso son, por ejemplo, sus socios, sus amigos, sus
colegas, los del GOB, los que asfaltaron La Trapa en abril de
2018. Esos son los que asfaltan la montaña que, por cierto, en
aquella época, en abril de 2018, ¡qué casualidad!, la consellera
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insular de Territorio era la Sra. Garrido. ¡Fíjese, qué
casualidad!, ya nos contará qué pasó entre el GOB y ustedes
cuando empezaron a asfaltar toda aquella zona tan espectacular
y tan abandonada, y tan abandonada gracias al GOB, que
utilizan la política de abandono de los señores de la izquierda.

Hablando de la Sra. Garrido, en su primera intervención ha
dicho "la derecha quiere construir en zonas inundables". Pues
tampoco, no es la derecha la que quiere construir en zonas
inundables, es la izquierda. Mire, fíjese, nada más y nada
menos que el concejal de Montuïri, el mismo señor que por
cierto es cargo de confianza del Ayuntamiento de Marratxí, el
que usó la información privilegiada para construir en suelo
rústico inundable. ¡Fíjese usted que son los de izquierda
también!, no somo los de aquí, son los de allí, ¡eh!, ¿se ha
fijado? Fíjense como mienten ustedes sobre la marcha.

Es igual que cuando dice "no va en contra de la propiedad
privada", ¿usted ha escuchado a su socia de Podemos, la Sra.
Mayor de Podemos?, ¿la ha escuchado?, pues que he dejado
claramente en entredicho que eso de la propiedad privada..., ha
dicho aquí, "¿qué sentido tiene que quieran construir en suelo
rústico?" Pobre señor, que tiene ahí su casita y tal o su
terreno, ¿por qué tiene que construir?, porque es la filosofía
de los señores de Podemos, es la del exprópiese bolivariano,
¡eh!, siempre y cuando, eso sí, no hablemos de esa política de
vivienda que yo defiendo que es la política de vivienda del Sr.
Pablo Iglesias. Yo quiero ser como él, quiero tener un
chaletazo en Galapagar. Esa es la mejor política de vivienda de
Podemos, de la izquierda, de la extrema izquierda, ¡eso sí!

Miren, ya para terminar..., sí, esta vez espero que no me
quiten el sonido. Ustedes estaban preocupados porque por
este lado no se aplauda. Yo entiendo que ustedes tengan que
aplaudirse porque es aquí el único sitio donde les aplauden.
Miren, ¿saben quién no les va a aplaudir?, ¿saben quiénes no
les aplauden?, miren, se lo recuerdo, los profesionales del
aluminio, los pintores, los yeseros, los arquitectos y maestros
de obra, los embaldosadores, los albañiles, los restauradores,
transportistas, técnicos de aire acondicionado, diseñadores de
cocinas, constructores de chimeneas, electricistas,
interioristas, carpinteros, fabricantes de piscinas, herreros,
entre otros muchos que ustedes van a arruinar con este
decreto. Esos desde luego no les van a aplaudir. Así que
entiendo que se aplaudan entre ustedes, es lo único que pueden
conseguir.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Ara correspon al Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes Balears. Té la paraula el Sr. Melià. 

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, a mi em fa una certa
gràcia que determinats grups d’esquerres diguin, el discurs
previsible, però el discurs era previsible el d’aquesta part i el
d’aquesta part també era previsible, eren absolutament
previsibles tots dos. Per tant, no hem sorprès ningú.

El que sí és sorprenent és que vostès no entenguin un
concepte claríssim que és que un senyor que tenia 14.000
metres en àrea de prevenció de riscos i  podia fer una casa
tenia una finca que valia igual 100 i que a partir del seu decret
llei val 5. És bo d’entendre això!, això no és empobrir-se, es
veu que per a l’esquerra quan passes de 100 a 5 això no és
empobrir-se, no, això és pegar un pelotazo impressionant,
no?, home

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Això és un empobriment i vostès són, estan legitimats per
fer-ho, però no ens venguin amb històries i no ens vulguin
vendre una moto. Vostès han empobrit milers de mallorquins
que tenien un valor pels seus terrenys i que ara tenen un valor
infinitament més baix, i això és una realitat. 

La portaveu de Podemos ens explica que jurídicament ho
poden fer i una cosa és que ho puguin fer i una altra cosa és
que no s’empobreixin. Jo no dic que no ho puguin fer. Jo dic
que vostès han empobrit milers de propietaris i  això em
sembla que és una realitat incontestable. Una altra cosa és que
vostès tenguin les seves raons per fer-ho, però que hi ha un
empobriment, hi ha un empobriment claríssim.

Sra. Garrido, vostè ve aquí i fa un argument trampa i ens ve
a dir, amb aquest argument trampa, que home, que això, sòls
urbans..., que no passa res, que l’únic que vostès han fet és
apoderar els consells insulars perquè puguin també fer una
alteració de planejament, però que l’ajuntament ho pot
continuar fent. Error. 

No, no, vostè dóna a entendre ... aquest missatge el vesteix
de tal manera que es pugui donar a entendre, i això no és el que
ha passat, perquè una cosa és que els consells insulars es
poguessin subrogar quan hi ha un incompliment, això seria una
cosa, i l’ajuntament mantingués les seves potestats, i estaríem
parlant d’una altra cosa, però no és el que vostès han fet aquí.
Vostès han desapoderat els ajuntaments perquè els
ajuntaments ja no ho poden fer. Ja no ho poden fer perquè aquí
l’article 2.7 diu que queden suspeses totes les tramitacions i
les aprovacions i això no ho feia la LUIB, això no ho feia la
Llei d’urbanisme, queden suspeses totes les tramitacions i
aprovacions.

Fins ara, amb la disposició de la Llei d’urbanisme, si els
propietaris es posaven d’acord i volien tirar endavant la
transformació urbanística d’aquest sòl urbà ho podien fer. Ho
podien fer i ara a partir d’aquest decret llei no ho poden fer.
Aquesta és la gran diferència. 

Vostè ens diu “no, no, però si és imminent, si ja ho tenien
en marxa...”, sí, no, efectivament si ho tenien en marxa ja no
els agafa el decret llei, però si ho volien fer d’aquí a dos
mesos, ja no poden fer. Ja no ho poden fer. I no és que hagin
d’esperar quatre mesos, és que han d’esperar tres o quatre anys
a veure què passarà i si escolten el PSOE passarà una cosa i si
escolten MÉS i Podem en passarà una altra. Inseguretat
absoluta.
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Però vostès han de dir les coses pel seu nom i vostès el
que han fet és desapoderar clarament els ajuntaments de la
seva competència d’ordenar el sòl urbà. Això és el que vostès
han fet. Diguin-ho i sentin-se orgullosos si troben que val la
pensa, però no diguin que no ho han fat. Ara m’ho nega amb el
cap. Sí, vostès han desapoderat els ajuntaments. Per què?
Perquè han incomplert, o vostès no han incomplert amb el Pla
territorial a Mallorca?

Vostè, consellera, va incomplir amb el pla territorial. A
vostès, Govern de les Illes Balears no han incomplert amb les
directrius d’ordenació territorial? Sí, han incomplert, però bé,
aquí del que es tracta és de carregar les tintes damunt dels
ajuntaments i damunt d’aquest petits propietaris que tenen
petits bocins aferrats al nuclis urbans que no tenen cap efecte
essencial important mediambientalment i paisatgísticament,
però a aquests els hem de massacrar i els hem de fer la vida
impossible i els hem de condemnar a durant quatre o cinc anys
no saber què faran i què serà del seu patrimoni.

A vostès això els fa rialles, idò a molts de mallorquins i a
molts de menorquins i a molts d’eivissencs i a molts de
formenterencs no els fa gens de gràcia.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Molt bé, un cop finalitzat el debat, començarem la votació.
La primera votació... el president demana si el Ple valida o no
el decret llei debatut. 

Passam a la votació. Votam.

Vots presencials: 11 vots a favor, 7 en contra, cap
abstenció. Vots telemàtics: 21 a favor, 19 en contra i cap
abstenció.

El resultat de la votació són 32 vots a favor, 26 vots en
contra i cap abstenció.

Un cop validat el decret llei el president demana si algun
grup parlamentari desitja que es tramiti com a projecte de llei,
que entenc que...

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

.. .en les diverses intervencions ha sortit aquesta possibilitat. 

Per tant, ara aquesta possibilitat de ser tramitat com a
projecte de llei és sotmesa a consideració del Ple. 

Passam a votar. Votam.

(Remor de veus)

Resultat de la votació. Vots presencials: 7 a favor, 11 en
contra, cap abstenció. Vots telemàtics: 19 a favor, 21 en
contra, cap abstenció.

Resultat de la votació: a favor, 26 vots; en contra, 32; cap
abstenció.

Ara passam... amb les votacions que en tenim quatre,
passam en primer lloc a... 

III. Adopció d’acord sobre la celebració de sessions
extraordinàries en relació amb l’escrit RGE núm.
9457/20, presentat per dotze diputats de la cambra
adscrits als Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i  MÉS per Mallorca, mitjançant el qual se
sol·licita des de l a fi nalització de l’actual període de
sessions fins dia 31 de juliol la convocatòria de sessions
extraordinàries per tal que es pugui dur a terme l’estudi,
la tramitació i l’aprovació, si pertoca, del Projecte de
llei del Decret Llei  8/2020, de 13 de març, de mesures
urgents i  extraordinàries per a l’impul s a l’activitat
econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de
les administracions públi ques de les Illes Balears per
pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID.

Passam al tercer punt de l’ordre de dia que consisteix a
l’adopció d’acord sobre la celebració de sessions
extraordinàries en relació amb l’escrit RGE núm. 9457/20,
presentat per dotze diputats de la Cambra adscrits als Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per
Mallorca, mitjançant el qual se sol·licita des de la finalització
de l’actual període de sessions fins dia 31 de juliol la
convocatòria de sessions extraordinàries per tal que es pugui
dur a terme l’estudi, la tramitació i l’aprovació, si pertoca,
dels Projecte de llei del Decret llei 8/2020, de 13 de març, de
mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls a 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.

Passam a la votació. Votam.

Vots presencials: 18 vots a favor, cap en contra i cap
abstenció; vots telemàtics: 40 a favor, cap en contra i cap
abstenció.

Resultat de la votació, 58 vots a favor, vots en contra cap,
abstencions cap.

Per tant, queda aprovada la celebració de sessions
extraordinàries per tal que es puguin dur a terme l’estudi, la
tramitació i l’aprovació, si pertoca, del projecte de llei
esmentat.

IV. Adopció d’acord sobre la celebraci ó de sessions
extraordinàries, en relació amb l’escrit RGE núm.
9458/20, rectificat amb l’escrit RGE núm. 9475/20,
presentat per dotze diputats de la cambra, adscri ts  als
Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS
per Mallorca, mitjançant el qual se sol·licita, des de la
finalització de l’actual període de sessions fins al dia 31
de juliol, la convocatòria de comissions permanents del
Parlament de les Illes Balears, per continuar la
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tramitació de les iniciatives parlamentàries que es
relacionen en els escrits esmentats.

Passam al quart punt de l’ordre del dia que correspon a
l’adopció d’acord sobre la celebració de sessions
extraordinàries, en relació amb l’escrit RGE núm. 9458/20,
rectificat amb l’escrit RGE núm. 9475/20, presentat per dotze
diputats de la cambra, adscrits als Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, mitjançant
el qual se sol·licita, des de la finalització de l’actual període
de sessions fins al dia 31 de juliol, la convocatòria de
comissions permanents del Parlament de les Illes Balears, per
continuar la tramitació de les iniciatives parlamentàries que es
relacionen en els escrits esmentats. 

Passam a la votació. Votam. 

Vots presencials: 18 vots a favor, cap en contra, cap
abstenció; vots telemàtics: 40 a favor, cap en contra, cap
abstenció. 

El resultat de la votació són: 58 vots a favor, cap en contra
i cap abstenció. 

Per tant, queda aprovada la celebració de sessions
extraordinàries de les comissions permanents del parlament
per continuar amb la tramitació de les iniciatives
parlamentàries que es relacionen als escrits esmentats. 

V. Adopció d’acord sobre la celebració de sessions
extraordinàries en relació amb l’escrit RGE núm.
9467/20, rectificat amb el RGE núm. 9488/20, presentat
per dotze diputats de l a cambra, adscrits al Grup
Parlamentari Popul ar, mitjançant el qual se sol·licita
que el Ple de la Cambra acordi celebrar les sessions
extraordinàries en el període comprès entre el final de
l’actual període de sessions, i  el dia 31 de juliol, per tal
de tramitar, debatre i aprovar, si n’és el  cas, les
iniciatives que es relacionen als escrits esmentats.

Passam al cinquè punt de l’ordre del dia, que és l’adopció
d’acord sobre la celebració de sessions extraordinàries en
relació amb l’escrit RGE núm. 9467/20, rectificat amb el
RGE núm. 9488/20, presentat per dotze diputats de la cambra,
adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual se
sol·licita que el Ple de la Cambra acordi celebrar les sessions
extraordinàries en el període comprès entre el final de l’actual
període de sessions, i el dia 31 de juliol, per tal de tramitar,
debatre i aprovar, si n’és el cas, les iniciatives que es
relacionen als escrits esmentats. 

Passam a la votació. Votam. 

Vots presencials: 18 vots a favor, cap en contra, cap
abstenció; vots telemàtics: 40 a favor, cap en contra, cap
abstenció. 

Resultat de la votació: 58 vots a favor, cap en contra i cap
abstenció. 

Per tant, queda aprovada la celebració de sessions
extraordinàries del ple de la cambra en el període comprès
entre el final de l’actual període de sessions i dia 31 de juliol,
per tal de tramitar, debatre i aprovar, si n’és el cas, les
iniciatives que es relacionen als escrits esmentats. 

VI. Adopció d’acord sobre la celebraci ó de sessions
extraordinàries en relació a l’escrit RGE núm. 9483/20,
rectificat amb el RGE núm. 9490/20, presentat per
catorze diputats de la cambra, adscrits als Grups
Parlamentaris El Pi Proposta per les Illes, Ciudadanos,
VOX-Actua Baleares i  Mixt, mitjançant el qual se
sol·licita la convocatòria de sessions extraordinàries de
comissions permanents al Parlament, des de la
final i tzaci ó  del present període, fins al 31 de juliol de
2020, per continuar la tramitació de les iniciatives que es
relacionen als escrits esmentats.

Passam al sisè  punt de l’ordre del dia, que correspon a
l’adopció d’acord sobre la celebració de sessions
extraordinàries en relació a l’escrit RGE núm. 9483/20,
rectificat amb el RGE núm. 9490/20, presentat per catorze
diputats de la cambra, adscrits als Grups Parlamentaris El Pi
Proposta per les Illes, Ciudadanos, VOX-Actua Baleares i
Mixt, mitjançant el qual se sol·lic ita la convocatòria de
sessions extraordinàries de comissions permanents al
Parlament, des de la finalització del present període, fins al 31
de juliol de 2020, per continuar la tramitació de les iniciatives
que es relacionen als escrits esmentats.

Passam a la votació. Votam. 

Resultat de la votació, vot presencial: 18 vots a favor, cap
en contra, cap abstenció; vots telemàtics: 40 a favor, cap en
contra, cap abstenció. 

Resultat de la votació: 58 vots a favor, cap en contra i cap
abstenció.

Per tant, queda aprovada la convocatòria de sessions
extraordinàries de comissions permanents del parlament, des
de la finalització del present període fins dia 31 de juliol, per
continuar la tramitació de les iniciatives que es relacionen als
escrits esmentats. 

Arribats a aquest punt, suspenem la sessió fins les 15.00
hores del capvespre, que continuarem amb la sessió.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyors diputats, senyores diputades, si els
sembla bé començam o reprenem la sessió.

VII. Compareixença urgent del conseller d’Educació,
Uni versi tat i  Recerca per exposar la política
universitària envers la COVID-19 (escrit RG E núm.
8772/20, del Govern de les Illes Balears).
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I passam al setè punt de l’ordre del dia que consisteix en la
compareixença urgent del conseller d’Educació, Universitat
i Recerca per exposar la política universitària envers la
COVID-19, segons l’escrit RGE núm. 8772/20, del Govern de
les Illes Balears.

Correspon començar amb la intervenció del conseller
d’Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes
Balears, el Sr. Martí March.

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

Moltes gràcies, president, diputats, diputades, moltes
gràcies per ser aquí, avui, en la meva quarta compareixença
que faig per retre comptes al Parlament de les Illes Balears,
tres en plenari i una en comissió, sobre l’activitat que hem des
de la Conselleria d’Educació respecte de la política
universitària i de recerca durant aquest temps de coronavirus.

I si m’ho permeteu, les meves primeres paraules, des de
l’acatament a la justícia, són per fer una valoració negativa de
la sentència del Tribunal Suprem en relació amb la
impossibilitat que té la Comunitat Valenciana de poder-se
dirigir a Catalunya i a les Illes Balears en llengua catalana,
crec que realment... les sentències, evidentment que hem de
respectar les decisions judicials, però és evident que la
sentència d’aquest Tribunal Suprem respecte d’aquesta qüestió
no només posa en qüestió la unitat de la llengua catalana, sinó
les pròpies competències de cada comunitat autònoma per
dirigir-se amb la llengua que correspon a les comunitats
autònomes que parlam la mateixa llengua. Per tant, un atac,
evidentment, a la unitat de la llengua catalana.

En segon lloc, el meu objectiu és analitzar la política
universitària durant aquest temps del coronavirus, posar de
manifest les accions realitzades, posar de manifest les
dificultats  reals que hi ha hagut, però també posar en valor
totes aquelles coses positives que consider que cal destacar
durant aquest procés. En qualsevol cas, és evident que les
accions que s’han dut a terme durant aquest terme s’han
realitzat tenint en compte una sèrie de variables: en primer
lloc, les competències de cada administració; és evident que
vostès saben que la Universitat té la seva autonomia,
reconeguda per la Constitució i per la normativa vigent
actualment, que li dóna una capacitat de decisió important i
significativa, per tant, respectam l’autonomia universitària;
respectam les competències que té la Conselleria d’Educació,
Universitat i Recerca; respectam evidentment les
competències que té el Ministeri d’Universitats i el Ministeri
de Ciència, que també tenen a veure amb les polítiques que es
duen a terme en aquest sentit, però també es posam de
manifest la necessària coordinació que es necessita per dur a
terme aquest tipus de polítiques.

En aquest sentit, i en temes de coordinació, jo vull dir i
vull plantejar que durant aquest temps hem fet reunions de la
Conferència General de Política Universitària amb el ministre
Castells en relació amb distints aspectes que afecten la
qüestió de la política universitària que, al final, es concreta en

cada comunitat autònoma, en cada universitat. I jo vull posar
de manifest que les reunions fetes respecte d’això han estat
positives, perquè s’ha posat de manifest la necessitat de
coordinar, de treballar conjuntament en un tema que necessita
la màxima coordinació i treball conjunt.

També hi ha hagut reunions amb el Ministeri de Ciència,
del Sr. Pedro Duque, que també és necessari tenir en compte
aquesta coordinació, aquesta informació, en uns moments que
era necessari tenir la màxima coordinació , la màxima
informació en temes que afectaven les comunitats autònomes
i les universitats.

En qualsevol cas, és evident que durant aquest temps, ho he
dit abans, quan he fet les compareixences en política educativa
no universitària, també crec que és important posar i valorar
la feina que s’ha realitzat des de la Universitat, per part del
professorat, per part de l’alumnat, per part del personal
d’administració i serveis, per part de l’equip rectoral, dels
degans i dels directors dels departaments per intentar realment
dur a terme aquesta modalitat d’ensenyança no presencial a
causa del coronavirus, amb els màxims recursos i amb la
màxima normalitat. Crec que això és evident que cal destacar-
ho i cal destacar-ho perquè, tot i que la Universitat,
segurament, és la institució més preparada per fer aquest tipus
d’ensenyament semipresencials o on line, és evident que s’ha
hagut de planificar de bell nou quasi tot, canviar les guies
docents, canviar molts dels plantejaments metodològics per
adaptar-se a aquesta nova situació.

En qualsevol cas, un tema que a mi em resulta important
posar de manifest i, a més, ho dic perquè crec que, com mai,
ens hem coordinat amb la Universitat de les Illes Balears, i
vull posar de manifest aquesta bona entesa que hi ha hagut
entre l’equip rectoral i la Conselleria d’Educació per tal de dur
a terme les màximes accions coordinades i que vagin en
benefici de l’alumnat, jo crec que això ho vull posar en valor
perquè realment les reunions que hem tengudes, gairebé
setmanalment, per intentar que tots aquells problemes
concrets que hi havia d’haver els puguem tractar de forma
conjunt, malgrat fos competència de la Universitat de les Illes
Balears, jo vull reconèixer aquesta coordinació que hem fet
perquè crec que ha estat positiva per a tothom.

Però abans de fer una relació de totes aquelles activitats i
accions que hem realitzat durant aquest període de temps, jo
vull fer una sèrie de reflexions que em semblen importants en
aquests moments. En primer lloc, segurament la Universitat,
he dit abans, és la institució més preparada per dur a terme un
ensenyament no presencial, no només perquè hi ha una
tradició, la Universitat de les Illes Balears té una gran tradició
des de fa més de vint anys, jo vull recordar la creació de les
seus universitàries, el fet d’haver posat en marxa un campus
extens, el fet que algunes titulacions com, per exemple,
educació  social, es fan presencials i on line, que moltes
assignatures es fan presencials i on line i, per tant, està
preparada per a això, té infraestructures, té realment
professorat amb més competència digital, hi ha materials
preparat per a això, però també un alumnat amb més capacitat
d’aprenentatge amb aquestes condicions, molt més que quan
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ens referim a l’ensenyament d’infantil i primària, lògicament,
i, per tant, jo crec que aquesta és una cosa que cal posar en
valor.

En segon lloc, malgrat la Universitat està en millor
situació que altres institucions educatives, és evident que
aquesta situació ha demostrat que necessitam seguir millorant
en tota una sèrie d’aspectes, en infraestructures tecnològiques
informàtiques, en la millora de la competència digital del
professorat, en la millora del material pedagògic, en la millora
de la competència digital dels estudiants, amb una
planificació, diríem, més sistemàtica i més adequada.

Per tant, pens que realment la Universitat, en general, no
només la Universitat espanyola, sinó la universitat mundial,
però, concretament, la UIB, que en aquest cas és el que ens
interessa, jo crec que ha d’avançar de forma progressiva, de
forma consensuada, de forma rigorosa, en un procés
d’educació semipresencial, és a dir, adaptada a cada titulació,
no és el mateix les titulacions que puguem tenir en història,
filosofia, titulacions de caràcter professional, com poden ser
treball social, com pot ser realment infermeria, com pot ser
educació social o magisteri o titulacions com biologia,
bioquímica o medicina, per exemple; és a dir, cal trobar aquell
nucli semipresencial adequat a cada titulació, això vol dir
definir les classes magistrats, les classes en petits grups, els
seminaris, etc., que crec que és important posar de manifest.

També cal dir que durant aquest període de temps la
recerca també ha petit per tal d’aquest confinament; hi ha
recerca en què necessites laboratoris i, evidentment, tot i que
alguns han pogut accedir a laboratoris amb unes condicions de
control sanitari important, és evident que durant aquest temps
la investigació, en fi, ha tengut uns problemes per tal de poder-
se desenvolupar de forma adequada.

També vull dir que aquesta situació de la recerca ha
d’implicar que tot l’I+D+I és evident que ha de contribuir a
millorar el nostre model turístic actual, que no té una
alternativa a curt i a mig termini, però també ha de ser capaç
de fer l’+D un element clar de cara al futur d’aquesta
comunitat autònoma. Després em referiré de forma més
concreta a l’I+D+I, però crec que és important veure que
aquesta situació també ha posat de manifest que socialment,
políticament, culturalment i científicament, cal fer un pas
qualitatiu dins la idea d’I+D.

En qualsevol cas, és evident que la Universitat espanyola,
en general, necessita de reformes profundes perquè ja fa
molts anys que necessitam una nova legislació, fa molts d’any
que estam una mica aturats en aquest sentit i, per tant, crec que
cal reflexionar sobre el model del finançament, de
governança, de model d’ensenyança i aprenentatge, de
transferència de coneixement, e tc., i crec que en aquests
moments ens trobam en una situació adequada per fer aquests
tipus de reformes profundes de la Universitat espanyola i
també de la Universitat de les Illes Balears.

Jo intentaré fer una anàlisi del que s’ha fet durant aquest
període en base a una sèrie de qüestions, en primer lloc, em

referiré a tota la coordinació que hem fet amb la Universitat
de les Illes Balears.

En segon lloc, em referiré a les accions que també han
suposat, diguem, per part de la Direcció General d’Universitat
i Recerca de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca;
em referiré a totes les accions que ha fet e l Ministeri
d’Universitats i que han tengut una implicació dins la
comunitat autònoma de les Illes Balears i la Universitat de les
Illes Balears; em referiré també a les polítiques de recerca
que s’han dut a terme malgrat el període de confinament, i
després treuré unes conclusions sobre el que crec que s’ha de
fer de cara al futur dins aquesta política d’universitat i de
recerca

Deia abans, i vull tornar ratificar-ho, que des del moment
que hi va haver el procés de confinament també universitari, la
relació amb la Universitat ha estat una relació fluïda, malgrat
sigui amb videoconferències, amb zoom, etc, però per mor
d’això, segurament, ens hem reunit més que mai, hem parlat
més que mai, hem intercanviat, diguem, informacions més que
mai, i hem cercat les complexitats que sempre són
necessàries quan es du a terme una política educativa i
concretat una política universitària. No em referiré a totes les
accions que hem realitzat, però sí a les més significatives,
perquè és important posar-les i manifestar-les.

Crec que una cosa que és important, perquè a altres
comunitats autònomes sí que hi ha hagut problemes respecte
d’això, durant aquest temps la tramitació dels pressuposts amb
la Universitat s’ha fet d’una forma natural i normal, sense cap
tipus de problema. Evidentment, hi ha hagut per part de la
Universitat, però en comunicació i informació una adaptació
a l’ensenyament no presencial, hi ha hagut unes normes al
portal de la universitat de les quals ens han informat
contínuament sobre com es du a terme aquest pas de
l’ensenyament presencial a aquest no-presencial.

Des del punt de vista econòmic també és important
plantejar una sèrie de qüestions que em semblen importants.
En primer lloc, s’ha creat una ajuda econòmica per a l’any
acadèmic 20-21, a la qual podran accedir els alumnes amb
matrícules de les assignatures del segon semestre, anul·lades
a causa de la pandèmia, i això és important que es constati,
perquè realment hi ha hagut en aquest sentit un pensament no
només de caire acadèmic, que també, sinó de cara a les
necessitats socials i econòmiques dels estudiants.

També en aquest sentit, s’ha aprovat, per part de la
Universitat, amb la qual hem acordat, o ens han informat
respecte d’això, que no s’aplicarà la normativa de permanència
als estudiants que no han aprovat els  crèdits necessaris per
mor de la situació que tenim en aquests moments.

També cal dir, i això també és important, que, respecte de
l’avaluació del curs actual, que en el segon semestre serà no-
presencial, o mitjançant una avaluació contínua, en això també
hi ha hagut una coordinació amb la Conselleria d’Educació
perquè teníem clar que cap estudiant havia de quedar realment
en una situació negativa per mor de la pandèmia; és evident
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que hi ha hagut problemes importants en les pràctiques, que no
s’havien realitzat, i els degans de cada facultat han trobat
aquelles sortides per tal que els estudiants no sortissin amb
una inscripció negativa d’aquesta situació.

També, evidentment, un tema que ens sembla important
constatar durant aquest període és el tema de les proves
d’accés a la Universitat. En primer lloc, hi va haver una reunió
entre el Ministeri d’Educació i la comunitat autònoma, la
Conferència Sectorial d’Educació, on es va aprovar una
forquilla de dates per tal d’intentar que les proves d’accés a la
universitat es fessin de forma presencial, això era un objectiu
important, de forma presencial, i després que cada universitat
i cada comunitat autònoma aprovassin quan s’havien de fer
aquestes proves d’universitat, que vàrem concretar que serien
els dies 7, 8 i 9 de juliol, d’enguany, lògicament, i que les
dates del setembre aprovarem durant el mes de juliol. Però és
important que ho hem aprovat conjuntament la Conselleria
d’Educació i la Universitat de les Illes Balears perquè era,
diguem, i això ho vàrem aprovar fa un parell de setmanes,
important, per donar ja una informació clara i una certesa als
estudiants.

Però també, la setmana passada, vàrem aprovar
conjuntament l’ampliació del nombre de seus universitàries en
què es realitzarien les proves d’accés a la Universitat, al
mateix temps que ja tenim un protocol, que hi falta la validació
per part de la Conselleria de Salut, de cara a com es realitzaran
les mesures de control sanitari, les mesures d’higiene en tots
els sentits, per tal de mantenir la màxima seguretat per part
d’estudiants, professorat i d’altre personal que ajudi a les
proves de selectivitat. Per tant, treballam en aquest aspecte.

I també, evidentment, ja hem començat a treballar,
conjuntament amb la Universitat, tot i que la decisió final és
de la Universitat, en el procés d’obertura de la Universitat; és
evident que la Universitat té autonomia per decidir, però, de
cara al curs 20-21, la mesura que es planteja la Universitat és
una universitat el més presencial possible, evidentment com
a element clau; sempre mantenint els protocols de seguretat,
però també tenint en compte el model híbrid el qual, de
qualque manera, en molts de sentits diria que és el model al
qual es passarà de forma progressiva, o el tercer factor, que és
un model d’educació on line o a distància que, en definitiva,
és el que hi ha hagut durant aquest període de temps. Per tant,
en aquests moments es treballa de forma, jo diria, coordinada,
primer de tot amb el Ministeri d’Universitats; després dins la
CRUE, amb la Universitat del G9 amb la mateixa Conselleria
d’Educació, per tal de donar un missatge clar a la comunitat
universitària de cara al curs 20-21 per dur a terme, diguem,
una obertura presencial, de forma segura, el més presencial
possible, el més normal possible i mantenir de qualque manera
totes les mesures que des de Salut es recomanen en aquest
aspecte. Però, és evident que la Universitat es troba una mica
en aquesta direcció, es troba en aquesta línia d’obrir  la
Universitat.

Altres, com deia, a més d’aquesta coordinació que hem
tengut amb la Universitat de les Illes Balears, un altre eix
sobre el qual vull posar de manifest la política que hem fet, ha

estat el que realment la Direcció General d’Universitat ha fet
durant aquest temps de confinament.

En primer lloc, vull posar en valor que hem començat tot
el procés de convocatòria d’ajudes per al desplaçament i, en
aquest sentit , hem acomplert, acomplim l’acord que hi va
haver a nivell parlamentari, de transferir als Consells Insulars
de Menorca, d’Eivissa i de Formentera les quantitats
adequades, perquè fossin ells que fessin la pròpia
convocatòria, jo crec que això és important, acomplim un
acord pressupostari parlamentari aquí, i, per tant, diguem, i
això crec que és important; és a dir, a Mallorca la quantitat
serà de 377.000 euros, amb un import màxim de 600 euros
per estudiant; a Menorca, la quantitat és de 55.575; a Eivissa,
de 59.310; i a Formentera, de 17.470 euros.

Jo, és evident que s’han allargat, a causa del coronavirus,
els terminis de presentació d’aquestes convocatòries, com a
mínim a nivell de Mallorca; Menorca sé que ja ha fet aquest
procés; Eivissa i Formentera es troben pendents, però vull dir
que s’acompleix un acord parlamentari al qual es va arribar per
tal que cada consell insular, d’acord amb aquests ajuts al
desplaçament, tengués la capacitat de fer-ho.

Evidentment, la convocatòria Erasmus, també hi ha una
convocatòria de 50.000 euros, hi haurà temps fins al 31 de
juliol.

Les convocatòries d’ajut d’excel·lència per al finançament
d’estudis encara no s’ha tramitat a causa de la situació del
coronavirus, hi ha ajuts de 1.500 euros per a cada estudiant, en
funció d’aquesta excel·lència universitària que també
plantejam.

De cara al curs 20-21, treballam per a ajuts a la residència,
nous ajuts, amb un total de 43.000 euros, i suposarà gairebé
5.000 euros individuals a cada estudiant que així ho sol·liciti.
Hi haurà temps per sol·licitar-ho fins al 30 de setembre
d’enguany.

Les ajudes dinamització universitària no sortiran per mor
de la situació del coronavirus i els diners s’han posat en el
fons COVID, que vàrem crear un fons COVID-19 amb la
Universitat de les Illes Balears per ajudar aquells estudiants
que així ho necessitassin.

I finalment, es troba en procés la subvenció directa a
l’Escola Universitat de Turisme del Consell Insular d’Eivissa,
per una quantitat de 100.000 euros.

Per tant, aquestes han estat les accions durant aquest temps
que s’han realitzat per part de la Direcció General
d’Universitat i Recerca.

Un tema que m’interessa posar de manifest, que això és
una mesura que nosaltres durant tota la legislatura passada i
aquesta vàrem dur a terme, que és el tema de la congelació i
reducció de les taxes universitàries. Les taxes universitàries
es troben congelades des de l’any 2014-2015, i nosaltres, en
el curs 18-19 vàrem fer una reducció, entre un 10 i un 15%
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dels preus públics de les taxes de la Universitat i, segons la
reunió que vàrem tenir, i la política que ha impulsat el
Ministeri d’Universitats, el ministre  Castells, hi ha una
proposta política, jo diria política important, des del punt de
vista de la igualtat d’oportunitats i això és un tema important,
per intentar reduir les disparitats que hi ha de preus públics
entre distintes comunitats autònomes. Jo vull recordar que
Madrid i Catalunya són les comunitats autònomes que tenen
els preus més alts, a les Illes Balears hem congelat i reduïts
els preus públics, i la proposta que va fer el Ministeri
d’Universitats i que va tenir l’acord no total, ni unànime de
totes les comunitats autònomes, però sí de la gran majoria de
comunitats autònomes, era abaixar els preus en el curs 11-12,
per reduir les disparitats que hi havia entre comunitats
autònomes i, per tant, intentar que hi hagi una certa
homogeneïtzació, no uniformització ni molt manco, però sí
que hi hagués una igualtat d’oportunitats.

Nosaltres, a les Illes Balears -torn repetir- respecte el curs
11-12 suposarà que hem d’abaixar... té un impacte econòmic
de 228.000 euros, la qual cosa en tres anys podem abaixar la
matrícula en aquest aspecte, abaixaran els preus de crèdit, el
mínim, d’acord amb allò que fan altres comunitats autònomes
que han de fer una abaixada important i significativa. I, per tant,
està dins la línia que nosaltres hem incorporat a la Conselleria
d’Educació des de la passada legislatura a l’actualitat, és a dir,
estabilitat i reducció i, per tant, fer una aposta per a la igualtat
d’oportunitats. I de cara al proper curs, nosaltres tenim tres
anys per dur a terme això, mantendrem els preus públics tant
de les primeres, com de les segones i terceres matrícules.

També, tot i que no és competència de la comunitat
autònoma, sí que jo vull posar en valor el canvi que hi ha hagut
en la política de beques per part del Ministeri d’Universitats,
que també afectarà els estudiants de les Illes Balears com no
pot ser d’altra manera. És evident que la competència és una
competència no transferida, és una transferència molt
complicada, crec que són Catalunya i el País Basc els que la
tenen, però no estava totalment acabada, perquè hi ha
problemes polítics importants, però sí que al marge que sigui
competència o no, sí que jo la vull posar en valor, perquè és
una política d’igualtat d’oportunitats, hi ha un increment
respecte dels anys passats d’un 22%, hi ha una quantitat global
de 1.900 milions d’euros per a beques d’ensenyança no
universitària i universitària. Suposa un canvi en la política de
beques del Sr. Wert de forma important, hi ha un increment de
386 milions d’euros, dels quals 207 corresponen a
ensenyances no universitàries i per tant, 179 en ensenyances
de beques universitàries. 

S’incrementaran 100 euros la quantia de la beca tant de
l’alumnat d’educació no universitària com de l’alumnat de
graus i màsters. Es calcula que hi pot haver més de 600.000
beneficiaris, dels quals 372 són de nivells no universitaris i
252 són estudiants universitaris de grau i de màster. Això vol
dir que aquesta política de beques suposa una coordinació
entre el Ministeri d’Educació  i el Ministeri d’Universitats,
tenint en compte que la política de beques és una política on
hi ha aquesta part no universitària i la part universitària, però

hi ha hagut una coordinació i un acord entre els dos ministeri
per millorar la igualtat d’oportunitats i millorar l’alumnat.

En qualsevol cas les beques passen a tenir un criteri
econòmic i des del punt de vista acadèmic, suposa exigir un
aprovat del curs anterior i es passa de l'exigència del 5,5 al 5.
Per tant, s’ha primat en aquest moment i en aquestes
circumstàncies tot el que fa referència a la situació social i
econòmica que és la que realment ens preocupa en aquests
moments.

Una altra apartat d’aquesta política de la Conselleria
d’Educació, Universitat i Recerca que jo crec que cal posar en
valor i jo vull posar en valor la feina que ha fet la Direcció
General de Recerca de la Conselleria d’Educació, respecte de
la qüestió de l’I+D de la (...) de recerca. 

En primer lloc cal dir que durant la passada legislatura es
va trencar la tendència decreixent de despesa en R+D+I i en
contractació  de personal dedicat a aquests temes
d’investigació. I, segons l’informe Cotec, un informe objectiu,
no és un informe de part, ni del Govern, va ser la comunitat
autònoma que més va créixer respecte el 2008 en personal
dedicat a la recerca i en increment de la despesa R+D. Es
varen recuperar convocatòries que realment havien quedat
sense fer, es varen aprovar exempcions fiscals per a empreses
innovadores, etc. Es va modificar el RIS3 i també vull posar en
valor que es va posar el Pla R+D de la comunitat autònoma de
les Illes Balears. Per tant, això és important dir-ho i també
s’han dedicat fons d’ITS a recerca.

Per tant, en aquest sentit crec que partíem d’una bona base
de la passada legislatura i en aquests moments que estam fent,
estam descrivint aquests moments de la recerca durant aquest
procés, jo vull dir una sèrie de forma sintètica, perquè no hi ha
temps d’entrar en més detalls. Però en primer lloc s’ha resolt,
amb totes les dificultats, jo reconec que hi ha hagut un retard
important i ho dic públicament per raons determinades, de la
primera convocatòria de projectes, feia anys que no es feien
convocatòries d’R+D, que es varen dedicar 1 .500 milions
d’euros a 18 projectes de la Universitat de les Illes Balears.
També vull posar de manifest que tot i que es va aprovar durant
el mes de gener el decret de la nova composició  de la
Comissió interdepartamental de ciències i tecnologies, de la
CICIT, que no vàrem poder posar en marxa a causa de la
situació del coronavirus i que en aquest moment estam
treballant perquè això sigui possible les pròximes setmanes.

En qualsevol cas durant aquest temps, el Consell de
Govern de les Illes Balears ha aprovat una convocatòria de
contractes postdoctorals, a finals de juny es publicarà al
BOIB. Hi ha una convocatòria, també s’ha aprovat, de beques
predoctorals, publicació prevista el mes de juliol. S’ha aprovat
també una convocatòria per a organització de congressos i
actuacions de divulgació científica, publicació prevista el mes
de juliol. I un tema important, es va aprovar una subvenció per
al pol marí, això vol dir totes les ciències oceanogràfiques,
que jo crec que és un tema clau de cara al futur de les Illes
Balears, de 3.750.000 euros al CSIC, perquè és un conveni
amb el CSIC, em pareix clau aquest conveni, perquè suposarà
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un canvi qualitatiu en els estudis oceanogràfics, en tot allò que
significa per a les Illes Balears i jo crec que és un tema
important. Al final tot allò que suposa aquesta inversió serà de
7.500.000 euros, una quantitat importantíssima per a aquest
canvi que volem dur a terme.

Hi ha pendents entre setembre i desembre, hi estam
treballant, convocatòries per a la contractació de personal
tècnic de suport a la recerca destinat a l’Institut de Recerca,
convocatòria per promoure accions especials d’interès per a
les Illes Balears; una altra convocatòria de projectes propis de
les Illes Balears de recerca, seria una segona convocatòria; i
també projectes de col·laboració amb empreses, per tal de
potenciar la I+D, a través de la Universitat Empresa.

En qualsevol cas hi ha dues coses que sí vull posar de
manifest, per una part tot allò que significarà en properes
setmanes la constitució de la CICIT. La CICIT és la Comissió
Interdepartamental de Ciència i Tecnologia del Govern de les
Illes Balears que constituirem d’una forma clara, presidida per
la presidenta de les Illes Balears, vicepresident el
vicepresident i jo com a vicepresident executiu, per estimular
tot el que serà la coordinació a nivell de govern d’I+D+I.
També estam treballant i jo crec esper que a partir de
setembre ho puguem presentar al Parlament de les Illes
Balears, la Llei de la ciència de les Illes Balears, que ens
pareix un instrument adequat des de tots els punts de vista, per
donar un impuls a allò que és I+D+I, una I+D+I que també
suposarà de forma directa i indirecta un impuls a la Universitat
de les Illes Balears, a tots els instituts de recerca que tenim i
per tant, un canvi qualitatiu.

Per tant, és evident que en temes d’I+D no podem
presumir, encara que estam..., és a dir, no podem fer una
anàlisi triomfalista ni molt menys, però sí una anàlisi positiva
que hi ha una política coherent i progressiva d’I+D. Un
element clau de les polítiques és la continuïtat i a les Illes
Balears la feina de continuïtat d’I+D no ha existit, no ha existit
i estam en aquesta situació  i cadascú ha de fer una reflexió
política, social per què no estam en aquest aspecte. Però jo
vull dir que de la passada legislatura a aquesta hi ha una
continuïtat de les polítiques d’I+D i, per tant, tenim la
possibilitat de fer un salt qualitatiu en aquest aspecte. Per tant,
tenim un gran recorregut per dur a terme aquesta política.

I ja per acabar, és evident, com he dit abans, jo vull agrair
a la Universitat la coordinació que hem tengut durant aquest
temps, amb el Ministeri d’Universitats, la coordinació que
hem tengut. Jo vull posar de manifest i vull tornar valorar la
feina que s’ha fet des de la comunitat universitària, per tal
d’intentar donar resposta a aquesta situació. I per tant, crec que
és un moment de cercar i de plantejar que necessitam un
consens universitari i científic important aquí a les Illes
Balears.

Crec, com deia abans, que necessitam polítiques de
continuïtat i les polítiques de continuïtat només són possibles
si hi ha consens perquè realment les legals i legítimes... és a
dir, canvis de govern no poden truncar un dels aspectes que en

aquesta comunitat autònoma necessitam treballar encara més,
que és la I+D+I.

Per tant, jo plantej, i m’agradaria que realment es tengués
clar que la universitat en general, com he dit abans, té molts de
reptes als quals ha de donar una resposta, la universitat
espanyola, la Universitat de les Illes, segurament les
universitats europees, però jo em refereixo aquí a les de les
Illes Balears, reptes en molts de sentits per saber com poder
competir en un món globalitzat des del punt de vista també
universitari, de més competència universitària, de canvis
accelerats dels models d’ensenyança aprenentatge, d’una
societat del coneixement que exigeix una altra forma de
professionalitzar, de professions que han d’anar canviat
respecte  d’això ... Per tant, tenim reptes als quals des dels
governs hem de donar suport d’una forma clara.

I crec, i ho vull dir en aquests moments, que és important
advocar, i ho dic aquí en seu parlamentària, per un pacte per la
universitat, un pacte per la recerca, un pacte per la innovació,
un pacte per I+D.

Crec que aquest és un pacte per al futur de les Illes
Balears. La situació que vivim ara i aquí des del punt de vista
econòmic, des del punt de vista del que ha estat la pandèmia i
els seus efectes des del punt de vista del turisme, ens ha de fer
reflexionar conjuntament a tirar endavant les polítiques
d’I+D+I, les polítiques d’universitat, també hi ha les polítiques
d’FP, però en aquest moments no m’hi referiré, evidentment
també són tan necessàries com les altres, perquè necessitam
posar la societat de les Illes Balears amb millor situació per
tal d’encarar un futur cada vegada més complex, cada vegada
amb més incerteses, cada vegada més complicat, però sabem,
i sabem entre tots, que només des del coneixement podem
donar resposta al que són els reptes del segle XXI.

I pens que el coneixement és clau per tenir una societat
pròspera econòmicament, socialment cohesionada i realment
-si m’ho permeteu- més feliç des del punt de vista de la
ciutadania. 

Això és una mica el que hem fet durant aquest període del
coronavirus. Estic a la vostra disposició en funció de les
aportacions de cada grup parlamentari.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara començam les
intervencions dels grups parlamentaris, començam pel Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Bones tardes, Sr. March. En data de
29 d’abril el meu grup parlamentari Popular li va sol·licitar
una compareixença parlamentària en comissió perquè explicàs
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les conseqüències de la pandèmia en els estudis universitaris
de la nostra comunitat a través del nou format de preguntes
breus més aclaridores.

Avui, quan la nostra sol·licitud de compareixença està
encara pendent, vostè compareix aquí per una petició seva
registrada un mes després, el 25 de maig, davant el Ple, el que
suposa un format més encotillat com el discurs que ens ha fet
fins ara i els que ens farà a les seves rèpliques.

La nostra petició encara continua pendent, però la seva s’ha
tramita avui.

No és la primera vegada, Sr. March, que ens superposa les
sol·licituds de compareixença. Ens ho va fer en relació amb
els efectes del confinament al curs escolar i ens ho ha tornat
fer pels efectes de la desescalada. Cada vegada que li
sol·licitam una compareixença de preguntes vostè n’entra una
equivalent en Ple, (...) de discurs com avui.

Bé, està al seu dret gestionar la coordinació parlamentària
com vulgui, però sàpiga i li ho record que a l’anterior, igual
que a l’anterior, nosaltres continuarem fent compareixences
per a cada assumpte, així que al final en farà dues per a cada
una de les peticions, mentre, les preguntes escrites que li feim
sobre els temes queden diluïdes dins la seva ambigüitat. 

En data 14 d’abril li vàrem formular pregunta escrita sobre
les mesures de seguretat que aplicaria a les proves de
selectivitat o EBAU. Vostè ens va contestar “estam treballant
en el tema”. No obstant això, aquest cap de setmana ens
assabentam per la premsa de les novetats, que ha habilitat més
espais i que els joves sabran dia 2 de juliol a la plataforma del
GESTIB on s’han d’examinar. Nosaltres encara esperam que
vostè està treballant.

El seu modus operandi no és el que toca esperar de qui
gestiona una de àrees més complicades de la pandèmia, Sr.
March, i que ha tengut mala gestió, l’educació, totalment falta
d’agilitat i de claredat en la presa de decisions, decisions que
han estat contínuament contradictòries i ambigües i sense
consensuar amb la comunitat educativa ni negociar amb els
representants sindicals. Ho sap vostè que l’han denunciat, a
més, per aquesta falta de negociació.

Ha actuat de remolc de dos ministeris, un socialista i un
"podemita", que s’han repartit la cosa educativa com a un
repartiment de poders i que ha generat encara més confusió en
el sector educatiu.

La diferència de criteri d’ambdós ministres genera
confusió al sector educatiu, Sr. March, mentre la ministra
d’Educació proclama a cada intervenció que els alumnes han
de tornar a escoles i instituts de forma presencial a partir del
proper curs, el ministre d’Universitats fa cas omís de les
recomanacions educatives i insta les universitats a fer torns
rotatoris perquè uns estudiants facin classe presencial i
d'altres la segueixin des de casa seva a fi de complir les
mesures de seguretat.

En què quedam, Sr. March? Mesures de seguretat per als
joves sí i per als nins no? Els petits compliran la distància de
metre i mig a les classes i els grans no? Dos plans diferents
dins l’educació? Per què aquesta diferència de criteri a l’hora
d’organitzar la tornada a les aules? Són del mateix govern o
no? Qui ha canviat d’idea? Un poc més de caos en un país que
té 17 sistemes educatius diferents, 17 reglaments diferents
per tornar a les aules i 2 ministres amb propostes diferents.

Esper que això no sigui perquè els grans sí poden quedar
a casa seva tots sols i poden fer torns rotatoris i els petits no.
No deu ser perquè tenen un problema de conciliació amb les
famílies i els nins sí han d’anar a classe presencial i en canvi
els grans poden fer torns rotatoris, segons el ministre. No sé
què en pensa vostè.

Però miri, no és la única diferència, mentre la ministra
d’Educació ha fet reunions amb els consellers autonòmics
durant l’estat d’alarma i ha donat recomanacions, el ministre
d’Universitats  per molt que vostè digui està amagat i no ha
intervingut en les decisions de les comunitats a l’hora
d’organitzar la selectivitat, l’han criticat, Sr. March, per posar-
se de perfil. A dues setmanes de selectivitat les comunitats
criticaven que no tenien unes instruccions ni recomanacions
clares i que cada comunitat havia d’anar per lliure.

Altres comunitats s’han avançat al ministeri, aquí no, aquí
encara estam treballant. Deu comunitats ja havien entrat fa
dues setmanes els escrits dels protocols que aplicarien a la
selectivitat. Andalusia, Madrid, Múrcia, València, Castella,
Astúries, Galícia, Catalunya, i Balears, Sr. March? Vostè que
acostuma a fer oposició a les altres comunitats des del seu
govern, què fa Balears?, perquè no ha fet protocols, fins ara no
ha començat a informar, sempre els darrers?

Miri, vaig poder parlar amb joves molt preocupats fa
només una setmana, només sabien que les proves eren els dies
7, 8 i 9 de juliol, però no sabien ni el lloc, ni com les farien,
ni les mesures de protecció ni res. No ho sabran fins dia 2 de
juliol que ha anunciat vostè? No ho sabran on han de ser ni
com han de ser fins a quatre dies abans dels exàmens?

Respecte de l’organització del curs que ve, el ministre
Castells ha deixat esperant la comunitat educativa, en lloc de
reunir-se amb sindicats, rectors i estudiants per tornar de la
xerrada, va fer una reunió al principi del confinament i ara al
final no els ha fet cap reunió ni cap consens.

Els ha enviat un document de 24 pàgines ja tancat, sense
negociar, sobre una tornada amb presencialitat adaptada. Els
que no càpiguen dins les aules amb la distància de metre i mig
que se’n vagin a casa seva a fer-lo on line.

Ha protestat vostè per la falta de consens com han fet
altres comunitats? Està d’acord amb aquests torns rotatoris,
diferents del que diu la ministra d’Educació? Ha reclamat que
hi hagi protocols iguals per a tots els estudiats, no només
universitaris, sense discriminar estudiants petits i grans?, o ha
assumit el que diu el Sr. Castells perquè sí, perquè li lleva una
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feina de damunt sense negociar ni decidir res en la universitat, 
com menys feina, millor.

Segons el ministre Castells el proper curs també canviarà
el format dels exàmens, seran rotatoris amb ventilació i
desinfecció de les aules i els banys un parell de vagades al dia.
Serà així?, perquè vostè ha dit que té un protocol elaborat en
sanitat, però no ens ha explicat res, ens ha dit que ha
consensuat, ens diu que treballa ens diu que té un protocol,
però no ha explicat res. No ha explicat res del coronavirus. 

Vostè ha parlat de les seves ajudes, de les seves beques, de
la feinada que fa el director general d’Universitats, i vostè,
vostè que ha fet durant aquests tres mesos? Què ha fet per la
universitat? S’ha reunit amb algú? Respostes eclèctiques, que
no donen més que solucions ambigües, Sr. March, un discurs
profús com sempre, però sense solucions per als universitaris.

No només això, fins ahir resulta que cada activitat docent
s’havia de calcular, segons el ministre, pel seu coeficient
d’ocupació mitjançant una enrevessada fórmula que podria
determinar si era presencial o no segons el nombre d’alumnes
que cabessin dins les aules. Ahir ho va anunciar i avui ho retira
perquè resulta que després de publicar-ho donaven diferents
resultats i la gent ha protestat. No ho ha comentat això. 

Sr.  March, què pensa d’aquesta fórmula? Què li varen
semblar aquelles declaracions? Tampoc no ens ho explicat, 
això afecta el coronavirus i els protocols sanitaris. Otro
problemita per a la Universitat.

Els professors, Sr. March, diuen literalment que això és un
desastre, que aquests torns rotatoris desmotivaran els alumnes
i crearà dificultats per donar continuar a les classes. Està
d’acord amb el que diuen els professors? 

També n’hi ha que són reticents a gravar classes en vídeo
perquè suposa una inversió forta per dotar tots els alumnes de
portàtils i dotar les aules d’equips de protecció. Ha calculat
quant de doblers es necessiten a Balears per fer-lo viable? Ha
demanat ajuda econòmica? Perquè ens ha parlat de les beques,
com li dic, de les ajudes de cada any, però i els protocols
sanitaris que costaran a la Universitat? Ha fet els càlculs? Ha
invertit qualque cosa ara per al final de curs? Ha calculat què
li costarà després pel setembre la tornada a les aules? Ha
reclamat res, Sr. March? 

Es podran fer pràctiques? Sí o no? Com es faran? Es
podran fer congressos? Es podran fer conferències? Es podran
obrir els espais comuns com menjadors o bars a la
Universitat?  I les zones esportives del campus? Ha previst els
protocols de seguretat per a aquestes zones? Perquè no ens ha
dit res concret. Ha fet recomanacions? I les mesures de
seguretat personal de professors i alumnes? La setmana
passada ens va dir que no havia fet cap test a cap professor ni
a cap netejadora de les escoles que havia obert per a aquest pla
de reforç o de tornada simbòlica, que li han dit les federacions
de pares que han fet a les escoles d’educació obligatòria. Ha
fet qualque test a la Universitat? Ha fet qualque prova? Ha
previst qualque protocol? Quins seran els protocols el curs

que ve? Posar un potet de gel a l’entrada de la Universitat, de
les facultats? Farà prova de temperatura als alumnes? Farà
qualque cosa? Ens ho podria explicar, perquè la
compareixença és per a això, no per fer un discurs general.

El ministre ha descartat desdoblament de classes per no
sobrecarregar els professors. És així? Per què no contracten
més personal, Sr. March, per oferir classes dignes presencials
amb pràctiques, en contacte amb els alumnes, per resoldre tots
els dubtes a tots els alumnes per igual? 

La Universitat sempre ha protestat d’infrafinançament, per
molt que vostè digui som de les universitats menys finançades.
L’any 2020 només va incrementar un 1,2% el pressupost, 75
milions d’euros a la Universitat d’un pressupost de 1.000
milions d’euros que té  vostè a la seva conselleria. Ha
incrementat qualque cosa per mor del coronavirus a la
Universitat? Ha fet qualque partida extra? Quina farà l’any que
ve? Expliqui’ns, que són les coses que la gent vol saber.

Els alumnes de la Universitat han protestat a final de curs
per haver de fer exàmens on line davant la càmera de
l’ordinador. Ens podria explicar què ha passat amb això?
Perquè consideràvem que era un sistema de videovigilància,
s’ha reunit amb el Consell d’Estudiants vostè o tota la feina
l’han feta els seus directors? Ens pot dir si hi ha hagut
resolucions d’aquests dubtes jurídics i tècnics que suposava?
Ha fet qualque reconsideració? Com ha acabat el tema? Ho sap
vostè com ha acabat el tema d’aquestes classes on line? Ha fet
préstec d’ordinadors i de connexions wifi per fer les proves,
per fer els exàmens als estudiants? S’han fet préstec o no han
arribat a la Universitat, als estudiants?

També han protestat perquè les classes eren caòtiques,
perquè rebien classes, instruccions i deures dels professors a
qualsevol hora del dia i al dia rebien a qualsevol hora també
dubtes dels alumnes. Ha parlat amb ells d’això? Com és que no
ha posat un full de ruta amb uns horaris clars dins la
Universitat? Vostè ha de fer recomanacions, vostè paga la
nòmina delegada, vostè té  la competència d’Universitat, és
conseller d’Educació i Universitat, ha donat qualque
recomanació perquè hi hagi un horari ordenat als estudiants
que estan bastant angoixats i per als professors que encara ho
estan més? Ha fet reunions amb altres centres universitaris de
Balears? Ja sabem que no és competència seva, Alberta
Giménez, la UNED, centres privats, per exemple acadèmies,
però vostè és el conseller d’Universitat, té una competència
territorial, s’ha reunit amb algú? Ha reclamat res, Sr. March,
a Madrid per a aquesta gent?

Ens preocupa la residència universitària, finalment, i ja
vaig acabant, Sr. President. Nosaltres li hem fet propostes que
doni ajudes de lloguer als estudiants, li hem fet propostes
durant cinc anys que ampliï les places universitàries, hi ha
centenars d’estudiants que queden en llista d’espera cada any.
Ho ha previst per a l’any que ve? Perquè fa cinc anys que està
parlant amb l’Ajuntament de Palma. Hi haurà qualque cosa o
continuarà parlant l’any que ve amb l’Ajuntament de Palma per
ampliar la residència? 
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Miri, no vengui aquí a vendre’ns un llibre de beques i
d’ajudes que es fan cada any, faci la seva feina, no ens vengui
la del director general, perquè ens ha fet aquest discurs parlant
de forma genèrica i ha parlat poc de les ajudes, de les
directrius, de les recomanacions que toca fer en un estat
d’alarma en una època, a una franja d’edat tan complicada com
és la universitària i a més tenint en compte les xifres
educatives que tenim nosaltres a les Balears.

Tengui a bé contestar tots aquests dubtes que li planteja el
meu grup, Sr. Conseller. En tot cas tendrem el torn de rèplica
i si no, ja li ho he dit, encara ens quedarà la compareixença que
des del mes d’abril li tenim demanada nosaltres a comissió per
fer-li preguntes concretes que esper respostes més concretes
i menys eclèctiques de les que ha donat vostè avui. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Ara correspon al Grup Parlamentari
Unidas Podemos. Té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO.

Gracias, presidente. En primer lugar, y en nombre de este
grupo parlamentario , queremos reconocer la labor
fundamental que tienen los docentes y los equipos que hacen
posible que la realidad universitaria sea una fuente de
conocimiento, debate y crecimiento de las personas y de las
sociedades, muy especialmente el esfuerzo que ha puesto todo
el personal de todos los departamentos y secciones
universitarias enseguida haciendo posible un curso difícil y
único que ha traído complicaciones a alumnos y a docentes. 

La adaptación a la docencia no presencial, un método hasta
ahora muy poco o nada utilizado, ha puesto en relieve la
capacidad de resiliencia del alumnado y el profesorado de las
Islas Baleares, la sensibilidad que se ha puesto para encontrar
soluciones y salidas que no perjudicaran a los estudiantes. 

También en estos momentos on line se ha agudizado la
importancia de la presencialidad de la Universidad como canal
que fomenta las relaciones, el debate, el crecimiento del
pensamiento y el espíritu crítico.

También queremos hacer una especial mención al espíritu
social de la UIB que ha puesto en marcha procesos de
investigación e iniciativas solidarias para dar respuestas a las
necesidades surgidas en el marco de la emergencia sanitaria
por la COVID-19. Han cedido y han puesto a disposición
recursos tanto personales como materiales para hacer frente
a la pandemia en estas islas. También al servicio de actividades
culturales por ofrecer una gran cantidad de contenidos durante
todo el confinamiento.

Somos una comunidad autónoma que es rica en calidad de
sus gentes, y eso ha quedado más que demostrado en todos los
ámbitos. Gracias en nombre de Unidas Podemos a la

Universidad por su esfuerzo, espíritu solidario y su
generosidad.

Conseguir que la Universidad de las Islas Baleares mejore
en competitividad y excelencia es uno de los objetivos de este
grupo parlamentario y también va a estar ahí como socio de
gobierno para hacerlo posible. Alcanzarlo es ofrecer desde la
Universidad pública una garantía de un futuro mejor para cada
estudiante que viva en la Universidad y también para el
progreso, la innovación, el beneficio cultural y social del
conjunto de las Islas Baleares. También queremos agradecer
al conseller su cuarta comparecencia durante la crisis
sanitaria. 

Los avances y facilidades en el ámbito universitario han
pasado del tasazo Wert a un aumento total en becas
universitarias para el curso 2020-2021, de 179 millones de
euros, lo  que representa un 22% de aumento sobre el
presupuesto anterior, se pasa a 831 millones de euros, es
decir, 1.100 millones en becas universitarias, al mismo
tiempo que en los criterios ahora se centran en las
condiciones de renta. Más becas para quien más lo necesita.
Que el lugar o la casa en que hayas nacido no te impida ir a la
Universidad, que todo el mundo tenga el mismo derecho a
estudiar. Hoy está más garantizado que nunca el derecho a la
educación universitaria y la igualdad de oportunidades entre
jóvenes. 

Como grupo parlamentario me he reunido con el
ministerio..., con el equipo del ministro Manuel Castells, le he
hecho llegar cuestiones que han de tenerse en cuenta en
nuestro sistema universitario, como el alivio burocrático a la
solicitud de becas, también la delicada situación y las
consecuencias de la insularidad, y estuvo al tanto de los
problemas que acontecen aquí de la vivienda. También de la
situación especialmente dura que se avecina para el próximo
curso después de una temporada limitada.

También como grupo parlamentario nos hemos reunido
con el Comité de Estudiantes de la UIB los cuales desde
aquí..., bueno, pues le traslado, Sr. Conseller, reconocer los
méritos y las cosas buenas también es necesario, el Comité de
Alumnos está contento con la gestión del Govern y en
concreto con su conselleria. Comentaron que para algunas
personas ha sido más difícil seguir las clases on line bien por
la falta de costumbre y la formación en estos ámbitos o bien
por no contar con los dispositivos adecuados. 

Hablamos de la brecha digital y, aunque sabemos que se
han cedido 21 módems, 11 ordenadores, que se han
encontrado desde la conselleria soluciones para mejorar la
cobertura wifi, cualquier otra solución que impidiera
conectarse a las clases on line, lo que llevamos repitiendo
durante todas las comparecencias es lo mismo: esta pandemia
ha traído, ha evidenciado una nueva brecha que puede socavar
las diferencias ya existentes, la brecha digital, a la que
debemos guardar el respeto oportuno y paliar con la
intervención de la administración, para llegar donde las
economías familiares y las realidades sociales no llegan. 
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Además es importante aumentar y fortalecer la capacidad
de decisión del comité de estudiantes, y me siento en la
responsabilidad de secundar su petición porque, al fin y al
cabo, las medidas que se han adoptado durante la pandemia -o
las que tendrán que tomarse, en caso de rebrote, o
simplemente cualquier medida que se tome en la universidad-
va a afectar directa e inmediatamente a los estudiantes. Es
imprescindible, por lo tanto, que sus decisiones no sólo sean
escuchadas, sino que supongan un contrapeso o un peso de
más importancia a la hora de tomar la decisión final. 

Nosotros somos conscientes de que se están poniendo
todos los esfuerzos, las mejores voluntades, la mejor
eficiencia en la gestión y aportación de recursos para que los
efectos de la pandemia no socaven las diferencias ni tampoco
perjudiquen al derecho a la educación. 

Posiblemente, tanto a nivel estatal como a autonómico,
nunca se había echado tanto carbón a la maquinaria social,
nunca se habían sacado medidas tan rápidas, tan previsoras y
tan sociales. Y nosotras, como diputadas y diputados, tenemos
que seguir ejerciendo el control al gobierno, unos, desde la
oposición, otros, como socios de este gobierno progresista
más que nunca. 

En este sentido firmamos una propuesta no de ley que se
debate este jueves en la comisión de educación, junto con los
partidos del Govern, tiene que ver con la mejora en la
situación de los estudiantes con preservar su derecho a una
educación, precisamente, con procurar que nadie tenga que
elegir entre su formación universitaria o un plato de comida
de él o de su familia. 

Hemos propuesto incrementar el fraccionamiento del pago
de las becas, bajar las tasas de segunda, tercera y cuarta
matriculación, petición que trasladamos, por cierto, también,
al ministerio; en Baleares tenemos las más altas de este
Estado, y los estudiantes no es que tengan una economía
normalmente muy boyante..., quien ha sido estudiante de
familia humilde, lo sabe. Y son las familias quienes soportan
la carga de esas tasas, matrículas, material de estudio,
transporte, residencia..., es muchísimo dinero, para formarte. 

Todas las medidas que se están llevando a cabo en
investigación, efectivamente, como usted dice, Sr. Conseller,
no es un balance triunfalista pero sí es un balance optimista.
No ha habido en este país un especial buen trato a los campos
de I+D+I, especialmente durante los recortes de la crisis de
2008, que mostraron un desprecio abrumador por la
innovación, lo que nos ha otorgado la medalla en excelencia
en servir tapas, cañas y hacer camas. A pesar de que tenemos
alguno de los mejores investigadores/investigadoras en
medicina, bioquímica, genética, oncología y farmacia, se
suceden 9 años de recortes en Investigación y Desarrollo, y
eso ha mermado la posibilidad de que este país encuentre una
cura para la COVID-19, aporte un beneficio histórico a la
Humanidad y obtenga un premio Nobel. 

En 2016, gobernando el Partido Popular, el gasto en I+D+I
había descendido hasta el 1,19 del Producto Interior Bruto,

más de un punto por debajo de la media comunitaria, situada
en un 2,3. Sólo entre 2010 y 2015 nuestro país había dejado
escapar al extranjero 12.000 investigadores, ahora toda esa
materia gris que hemos cedido a otros países -porque aquí se
cobra una miseria o no encuentran trabajo directamente- la
echamos escandalosamente de menos. 

Una crisis económica puede exigir ajustes y recortes en
presupuestos, pero lo que no podemos volver a repetir bajo
ningún concepto, justificación ni excusa posible es que los
recortes vuelvan a ser en sanidad, educación y, por supuesto,
en investigación. 

Nuestros jóvenes quieren ser futbolistas: el ejemplo del
tipo forrado de dinero que viene a España y defrauda, y no paga
los impuestos que le tocan..., ese ejemplo está por encima de
investigadores/investigadoras, científicos o científicas. En
España, no tenemos ningún Steve Jobs porque la inversión en
I+D+I está por debajo de la media europea, la esencia del
Estado en ese campo trae mediocridad y enraíza un sector
económico basado en la construcción y el turismo, que se
aleja, a pasos agigantados, de la competitividad internacional
en innovación y la producción de patentes. 

Para Baleares, Sr. Conseller, más inversión en educación,
investigación, desarrollo y cultura; menos Cristiano Ronaldo
y más Fernando Simón. En este sentido, conviene recordar que
la investigación ha de poner especial cuidado en cerrar las
brechas de género que existen, porque los talentos están
repartidos por sexo, a partes iguales, pero las oportunidades
no. Y existe ninguna predestinación biológica a que la mayoría
de las mujeres que eligen carreras de números o la rama de las
ciencias, sean hombres y, sin embargo, sólo un 15% de las
mujeres eligen ciencias o tecnologías. ¿Por qué? No, no es
por casualidad, es porque crecemos en un sistema lleno de
estereotipos y barreras que impiden que podamos acceder a
esas ramas. En segundo lugar, también porque las niñas suelen
crecer sin modelos a seguir en todos los campos del
conocimiento, pero muy especialmente, en ciencias,
matemáticas y tecnologías. 

Y, por último, y en este resumen rápido y sencillo podría
completarse con muchos datos y argumentos más, pero
también tenemos en nuestra contra diferencias de salario,
reconocimiento, promoción y ausencia de planes de
conciliación en estos cambios. 

Respecto a la residencia, también nos sumamos a la
petición del Partido Popular y seguimos diciendo lo de
siempre: necesitamos una residencia de estudiantes que
garantice que todos los estudiantes puedan estudiar en la
Universidad de las Islas Baleares, con las mismas garantías y
con las mismas facilidades que las personas que tienen casa
aquí en Mallorca. 

El modelo turístico de Baleares nos devuelve una
economía muy frágil, mediante un sistema universitario fuerte
y garantista, con una seria inversión en investigación y
desarrollo hacia las nuevas tecnologías, hacia los nuevos
modelos de sociedad donde la cultura y los cuidados sean el
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centro de la vida; podemos mejorar la realidad, de estas islas,
de manera que se beneficien todas las personas. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Gràcies, president. Conseller, de nuevo comparece hoy en
este Parlamento, y me sumo a las reivindicaciones de la Sra.
Riera en esta cámara hoy, de decirle que está muy bien que
usted comparezca voluntariamente pero también cuando así se
lo exige la oposición. 

 Hoy le pregunto también...le voy a preguntar por todas
estas dudas que nos han surgido tras su intervención porque
nos han quedado muy claro todas las ayudas, y en tema de
innovación...pero no nos ha aclarado en qué o cómo va a
consistir el curso 2020-2021, ni las preocupaciones que
tienen los alumnos ahora mismo con las pruebas de la EBAU. 

Una de las graves consecuencias de la pandemia de la
COVID-19 ha sido su afectación al curso académico y el
cambio de metodología de nuestra universidad, de presencial
a telemática, de la noche al día, sin previsión y con muchas
incertezas, estos meses. Es cierto que la universidad tiene
autonomía pero también es cierto que el ministro de
Universidades, el Sr. Castells, ha estado desaparecido al
principio , el primer mes, y después le hemos visto
improvisando y rectificando, hoy mismo lo acaba de volver a
hacer, tras las presiones y las críticas de la comunidad
universitaria y de los propios rectores, ha tenido que rectificar
su propio protocolo publicado ayer, de vuelta a las aulas para
el próximo curso. Aún sigue manteniendo un sistema de
turnos rotatorios presenciales, sin desdoblamiento en las
aulas, ha simplificado el documento para simplificar el
cálculo de distancia recomendada para calcular los aforos
posibles. No entiendo cómo usted se ha referido a que el
ministro tiene en mente un sistema híbrido, porque él ha
aclarado en su protocolo -así lo dice- que renuncia a la
presencialidad total y lo basa en estos turnos rotatorios. Esta
corrección y esta nueva rectificación son frutos de la
improvisación con la que se ha elaborado este protocolo, sin
contar con las necesidades reales de la universidad. 

El propio presidente de la conferencia de rectores de las
universidades españolas abogó esta misma semana y se
pronunció a favor de que los alumnos estudien de forma
presencial; y afirmó que no se puede renunciar a la
presencialidad en las universidades, en especial, con los
alumnos de primero de carrera. 

En definitiva, una vuelta a las aulas, en las universidades,
completamente distinta a la que ha planteado la Ministra
Celaá, en Educación.

A mi grupo parlamentario nos preocupa el futuro de curso
académico, pedíamos un plan B consensuado con las
universidades y también con las comunidades autónomas,
aunque no parece que haya sido el objetivo y la prioridad del
ministro. Usted, conseller ¿considera viable el sistema de
presencialidad adaptada que plantea el ministro, con unos
alumnos en casa y otros en el aula al mismo tiempo? No voy
a negar que a mi grupo parlamentario nos genera muchísimas
dudas y consideramos que a los docentes les genera muchas
dificultades a la hora de dar continuidad a sus clases. Y
además, ¿va a tener la UIB la financiación necesaria para poder
hacer frente a esta inversión tecnológica que este sistema
requiere? ¿Se van a garantizar portátiles para todos los
alumnos y equipos de grabación en todas las aulas? ¿Va a
poder afrontar la UIB esta inversión ante la asfixia financiera
y presupuestaria a la que está sometida?

Conseller, ya se lo  pedíamos a principio de esta
legislatura, la UIB está infrafinanciada, muy por debajo de la
media de España de financiación por alumno, y hoy vemos
como esta infrafinanciación va a repercutir en la calidad de los
estudios de nuestros alumnos en esta universidad.

Sobre el fondo específico para hacer frente a los efectos
de la COVID en el ámbito universitario que pidió al Gobierno
central tanto la secretaria autonómica de Universidad,
Investigación y Política Lingüística el pasado 27 de mayo y
que usted también, conseller, solicitó en la Conferencia
general de política universitaria, ¿sabemos algo? Hoy no nos
ha informado de este fondo que le pedían al ministerio. Será
finalista como también exigíamos y usted exigía, la partida de
fondos europeos para universidades. Están ya listos los planes
de digitalitzación o formación del profesorado que prometió
el propio ministro Castells. Tampoco hoy nos ha hablado de
estos planes.

Y en relación con el tema de la EBAU. Los rectores están
muy preocupados en toda España, se pospusieron las fechas
del examen de la EBAU, pero no ha habido un plan de
prevención de riesgos de cómo se iba a manejar la situación.
Hay una gran preocupación en relación con la EBAU, con la
selectividad, porque no hay protocolos ni un plan claro. No
sabemos si se van a adaptar estos exámenes a los alumnos con
necesidades especiales. Este sábado se informó desde su
conselleria, con un acuerdo con la UIB, de las 11 sedes para
examinarse de la selectividad en las Islas Baleares. Aún se
trabaja en el protocolo que debe aplicarse, ¿cuándo estará
disponible, conseller? Desde Ciudadanos insistimos en la
importancia de establecer una selectividad única en España, no
tiene sentido en el contexto actual hacer 17 pruebas diferentes
que se tratarán y desarrollarán de manera diferente, por
videoconferencia algunas y otras presenciales. 

La dejadez del gobierno permite que los bachilleres acudan
en desigualdad de condiciones y en esta EBAU se van a
consolidar más que nunca estas grandes diferencias entre las
comunidades autónomas. Queremos que nuestros estudiantes
tengan los mismos derechos y las mismas garantías de
competir en igualdad de condiciones a la hora de entrar en una
universidad. 
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Insisto, desde Ciudadanos hemos mostrado en el Congreso
al ministro, nuestra gran preocupación por los exámenes de
selectividad de este año y sigue habiendo muchas dudas y debe
haber también unas directrices generales desde el ministerio
para que puedan acceder en igualdad de condiciones todos los
jóvenes con necesidades especiales, con dislexia y otras
necesidades especiales. Este año es más importante que
nunca. Nos preocupan los alumnos, como digo, con
necesidades específicas de apoyo educativas, ¿contarán con
protocolos y aulas específicas? Y una duda que también ya se
la han dicho otros portavoces, la Sra. Riera, es el plan de
contingencia de la UIB. No tenemos plan de contingencia y
tampoco se ha referido a él en su intervención. Me gustaría
que lo aclarase en su réplica.

Y en relación con las tasas y becas, que ya sabemos que es
lo que más le preocupa y ocupa al ministro de Universidades.
Ciudadanos siempre ha defendido homogeneizar a la baja las
tasas universitarias, de hecho yo presenté una PNL en
comisión hace unos meses y fue votada en contra por el
rodillo  de la izquierda, hoy celebro y me congratula que
ustedes estén a favor de homogeneizar esas tasas. Criterios de
tasas, también mucho cuidado porque el dinero lo tienen que
poner las universidades y tienen una situación de déficit y de
infrafinanciación preocupante y están comprometiendo a las
universidades. Tenemos además unos presupuestos obsoletos,
así que habría que adecuar estos presupuestos, porque las
promesas también hay que pagarlas, conseller, y usted lo sabe
bien.

El ministro ha hecho muchas promesas populistas o
populares con la exención de estas tasas sin un acuerdo con
Hacienda. Lo que deberíamos pedirle al ministro desde
Baleares es más financiación para poder tener una mejor
universidad y poder asumir el sobrecoste de las exenciones de
tasas que va prometiendo. Y desde Ciudadanos por supuesto le
tendemos la mano para un pacto de la reforma universitaria y
para las políticas de I+D+I, con el objetivo de dar respuesta a
los retos del siglo XXI. Pero le pedimos a su partido a nivel
nacional, que ese consenso también se traslade a un consenso
en educación para una reforma educativa no ideológica. 

Y, conseller, espero que en su réplica nos conteste a todas
las dudas que nos han quedado tras su intervención.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president, diputades, diputats. Bé, durant aquests
mesos hem vist com tota la comunitat educativa ha donat
resposta a tots els reptes que ens ha plantejat aquest virus, a
l’hora de dur a terme la tasca de l’ensenyament. Així ho hem
debatut aquí en diverses ocasions, aquesta és la que fa quatre,
i fins ara hem discutit i s’han fet titulars en els mitjans sobre

com s’ha afrontat la cosa a l’ensenyament infantil, primària i
secundària i s’ha parlat poc, molt poc de l’ensenyament
universitari. Avui però en parlam.

Clar, tota la comunitat universitària, des d’administració i
serveis, passant per docents i estudiants, des del minut zero
han fet l’impossible perquè la situació afecti el mínim el curs
acadèmic. Han estat mesos de molta de feina per part de totes
i tots els implicats, des dels informàtics perquè no caigués el
sistema, professors adaptant els currículums, les classes i els
exàmens de presencials a no presencials, amb la feina extra
que això suposa, l’alumnat adaptant-se a les classes i exàmens
no presencials, amb l’esforç extra que això suposa, també per
a moltes persones que estudien i fan feina al mateix temps,
alguna d’aquestes feines essencials o senzillament perquè a ca
seva no és el millor lloc per estudiar. L’equip rectoral fent que
tot això fos possible, alhora que ja van programant l’inici del
curs que ve, cosa de la qual també n’haurem de parlar. Per això
com deia, tota la comunitat educativa ha donat el cent per cent
aquests mesos i mereixen també el nostre reconeixement.

Igual que ho ha fet la comunitat educativa, la comunitat
universitària, també ho ha fet l’administració autonòmica,
també ho ha fet tant la conselleria, com la secretaria
autonòmica, com la Direcció General d’Universitat i Recerca.
Sabem que el director general, Pep Lluís Pons i la secretària
autonòmica i vostè mateix, han estat en contacte constant amb
l’equip rectoral resolent problemes, problemes com per
exemple el de les anul·lacions de les matrícules, problemes
com per exemple els llocs on s’ha de fer, que ja se n’ha parlat
aquí, els exàmens de l’EBAU, que s’ha passant de 6 a 14 llocs
a les Illes Balears, o fent una ajuda per a despeses
extraordinàries provocades per la COVID. 

Compromís personal de moltes hores de feina i
compromís pressupostari d’aquesta comunitat autònoma,
d’aquest govern. Això és el que té el Govern amb la
Universitat, compromís. I això jo crec que és important i és
important recalcar-ho en els moments que ens trobam. Aquest
compromís no és només per la crisi, és un compromís que ve
de la passada legislatura refermat al principi d’aquesta
legislatura que en aquests mesos s’ha reforçat, s’ha reforçat
perquè heu estat en constant contacte amb l’equip rectoral i
això reforça i això fa lligams, genera lligams.

És clar també que la sortida d’aquesta crisi passa per la
diversificació econòmica i si volem que sigui des de la
qualitat de vida i des de la qualitat laboral aquesta
diversificació ha de ser basada en el coneixement, en aquesta
estratègia, en l’estratègia del coneixement i de la sortida de la
crisi i de la diversificació econòmica hi juga un paper clau la
universitat. De fet, la universitat de la mà de les institucions i
de l’empresa és qui ha de liderar aquesta estratègia per sortir
de la crisi des del coneixement.

A partir d’aquí, Sr. Conseller, hi ha una manera de posar en
pràctica aquesta estratègia i és que hi hagi recursos
econòmics. Sabem que la nostra -i ho ha dit vostè- és la
comunitat que més ha crescut en pressupost, en treballadors
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i en projectes de recerca els darrers anys. Així i tot seguim
desgraciadament a la cua de l’Estat amb un 0,42% del PIB. 

Aquest és el tema clau, un tema transversal que mereix un
pacte, un pacte entre tots els que som aquí, no només des del
Govern, un pacte que mereix... que necessita la comunitat
científica, necessitam com a país un horitzó realista, però
ambiciós, aprofitant com vostè ha dit, que arribarà aviat la llei
de la ciència en aquest parlament facem un pacte per la ciència
a deu anys vista, un pacte amb un objectiu, l’objectiu és que
creixi el tant per cent dedicat a R+D+I en aquesta comunitat.
Pensam que la tramitació de la llei de la ciència seria un molt
bon moment per plantejar un pacte entre totes i tots els que
som aquí. 

Quant a l’inici del curs 2020-2021  continuïn col·laborant
amb la Universitat, segueixin respectant l’autonomia
universitària, continuïn com fins ara compromesos amb feina
i pressupost escoltant la comunitat universitària. Segur que si
ho fan així el curs començarà amb la màxima normalitat
possible.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Ara correspon al Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares. Té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Buenas tardes, señoras y señores
diputados. Sr. March, buenas tardes, le he escuchado
atentamente hablar sobre política universitaria durante más de
treinta minutos y sigo sin saber cuáles son las actuaciones y
medidas concretas que se van a llevar a cabo en la Universitat
de les Illes Balears para garantizar los derechos de los
alumnos a la educación y a la salud a partir del próximo curso. 

 A mí me da la sensación de que vamos de improvisación
en improvisación. Le pido por favor que en su turno de réplica
explique las medidas concretas que se implantarán por su
consejería porque para que nos cuente lo ya sabemos por la
prensa no hace falta que comparezca usted aquí, además a
petición propia para hacer perder el tiempo a los diputados de
esta cámara que ya conocemos todo lo que nos ha dicho. Es
que lo hemos leído en la prensa. 

Entonces, bueno, pues me gustaría por favor que si
comparece usted aquí a petición propia que al menos sea para
decirnos algo novedoso y que no sepamos y que podamos
analizar.

Además encima, no solamente eso, sino que además
hemos tenido que aguantar un discurso genérico y politizado
que empieza criticando una sentencia del Tribunal Supremo
que es de obligado cumplimiento y acatamiento como todas
las sentencias que se dictan en este país y que usted podrá o no

compartir, pero que en cualquier caso ni es competencia de
este parlamento valorar, ni es competencia suya ni tiene nada
que ver con el motivo de su comparecencia.

Pero dado que usted ha introducido el tema le diré que
nosotros sí que valoramos positivamente...

(Remor de veus)

... poder disponer de un sistema externo de control de la
administración y del poder ejecutivo como es el Poder
Judicial y que se salvaguarde de esta forma la legalidad y que
se frenen de esta manera las limitaciones de determinados
gobiernos de comunidades autónomas que se atribuyen
competencias, se extralimitan como si no tuvieran ya
bastantes, entre ellas la de decidir la lengua con la que
pretenden relacionarse con otras comunidades autónomas más
allá de su ámbito territorial. 

No, només faltaria no, no és competència autonòmica, és
una competència estatal, eh?, y que efectivamente tal y como
ha establecido el Tribunal Supremo esto escapa a las
competencias autonómicas.

En fin, siguiendo con el tema objeto de esta
comparecencia me sumo a las reivindicaciones del resto de
grupos de la oposición en cuanto a la necesidad de que cumpla
usted con su obligación de comparecer en esta cámara cuando
se lo requieran y no solamente cuando usted lo considere.

En cualquier caso, visto lo visto, y con los antecedentes
que hemos conocido a lo largo de esta pandemia, nada nos
garantiza que lo que usted nos diga hoy no sea papel mojado
mañana, porque cambian ustedes de opinión constantemente.

Por otro lado, nos informa usted de algo que ya es público,
que el Gobierno prescinde del mérito académico para acceder
a las becas, pero esa medida pese a la situación económica que
atraviesan las familias en España permite acceder a más
estudiantes a las becas, si bien no fomenta en cambio el
mérito y el esfuerzo del alumno. En ese caso ¿qué medidas se
implementarán para compensar ese mérito y ese esfuerzo que
quedan desatendidos por parte del nuevo sistema de becas? 

No digo que no sea..., no estoy criticando el sistema de
becas, sino que simplemente le estoy diciendo que qué
medidas se van a implementar para compensar..., porque sí que
sabemos que la medida de elevar en su día la nota del curso
anterior por encima del 5 consiguió elevar el rendimiento
académico de los estudiantes. 

Por tanto, a mí lo que me parece más importante es lograr,
primero, que los alumnos puedan ir a la universidad seguros,
sin riesgo a contagiarse, a caer enfermos de COVID-19, y por
otro lado lograr que los alumnos universitarios españoles
destaquen en comparación con los alumnos de otras
universidades, porque esa es la verdadera finalidad y la
verdadera razón de ser que debería tener la inversión pública
en política universitaria, la formación en la excelencia de
nuestra población, si bien sabemos que el problema no está
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tanto  en la universidad sino en los niveles educativos
inferiores y cómo llegan ya esos alumnos a la universidad, con
qué nivel académico llegan. 

Por tanto, deberíamos plantearnos el sistema educativo en
su globalidad, no solamente a nivel universitario, y
evidentemente con 17 sistemas educativos diferentes que lo
que hacen es fragmentar y dividir el sistema educativo español
parece ser que no avanzamos demasiado. 

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
personal de la cambra, mitjans de comunicació, tots aquells
que ens segueixen per la senyal d’IB3, absolutament a tots i a
totes molt bones tardes. Sr. Conseller, ens tornam veure, ja
són quatre com bé s’ha recordat avui les vegades que ha
comparegut sigui davant el Ple o en comissió , a vegades
perquè ho ha demanat vostè, a vegades perquè ens ha avançat
per l’esquerra o  per la dreta, a vegades perquè... perquè bé,
perquè havia de comparèixer. 

Avui ja li puc dir que no serà la darrera, que ens veurem
més vegades, ben segur, com també li han recordat avui. Li
agraesc la seva presència.

Avui ve a parlar sobre la política universitària envers la
COVID-19, ara veig que sí que és veritat que vostè diu que El
Pi sempre s’avança als esdeveniments. Un dia em va dir que no
feia futuribles en les nostres preguntes perquè a la darrera
compareixença li vàrem fer un parell de preguntes
relacionades amb la política universitària durant aquesta crisi
sanitària provocada per la COVID-19 i ens va contestar
textualment el següent: “La universitat té autonomia per
decidir moltes coses. Això està reconegut per la Constitució
Espanyola a l’article 27.10, que diu clarament que l’autonomia
universitària és una cosa constitucional”. I després va
continuar que la universitat va decidir, no només la Universitat
de les Illes Balears sinó les universitats espanyoles, varen
decidir que el curs acabàs telemàticament, i no hi va haver
coordinació, és a dir, ni el ministeri, ni la CRUE, és a dir, cada
universitat va prendre les seves pròpies decisions, i nosaltres
intentarem coordinar-nos al màxim per al proper curs 2020-
2021.

Celebram en qualsevol cas aquesta coordinació a la qual
vostè ha fet referència, així com la bona entesa amb la
Universitat de les Illes Balears.

Sr. Conseller, amb tot l’afecte, pensam que vostè ha vengut
a contar allò que ha fet la Universitat de les Illes Balears, però
nosaltres volem saber què ha fet la conselleria i què vol fer la
conselleria a partir d’ara i què podrà fer. Ha quedat clar que li

agrada controlar el discurs i els temps, però ja sap que al
nostre grup parlamentari ens agrada saber quines són les
actuacions que té previstes el Govern de les Illes Balears. Per
tant continuarem fent preguntes de futur, algunes ja les hi
vàrem fer a l’anterior compareixença; a veure si ara les pot
contestar.

Futur immediat. Selectivitat. Ja ho ha dit: a Balears les
proves d’accés a la universitat se celebraran els dies7, 8 i 9 de
juliol; efectivament ja ho sabíem per la premsa, comença a ser
també habitual, però com es duran a terme?, quin és el detall,
quina és la lletra petita d’aquestes proves? Ens pot explicar
quines seran les mesures de seguretat? Sabem que la nova
distància de seguretat és d’un metre i mig, abans eren dos
metres, però és cert que els alumnes i professors hauran de
dur mascareta o no n’hauran de dur... Totes aquestes coses i
petits detalls, quan t’angoixa en una prova com és aquesta,
també això compta, així que m’agradaria saber, o ens agradaria
saber què és el que es pot fer, com valora aquesta mesura, i si
creu que fer un examen amb mascareta en ple mes de juliol i
amb els nervis que suposa la selectivitat pot afectar la
concentració de l’alumne.

Després ens ha dit que hi ha un protocol en què la
Conselleria de Salut està treballant, però no volem fer
futuribles ni que vostè tengui una bolla de vidre ni de futur,
però sap ja en què consistirà aquest protocol?, pot anar
avançant als alumnes que ja estudien quin serà?

Una vegada superada aquesta prova d’accés a la Universitat
arriba l’hora de fer la matrícula i realitzar tot un seguit de
despeses acadèmiques. En un context de crisi econòmica
sense precedents, provocada per la crisi sanitària de la
COVID-19 és evident que moltes famílies tendran problemes
per fer front a les despeses que suposarà cursar estudis
universitaris: matrícules, materials, desplaçaments,
residències... Té previst la seva conselleria posar en marxa
algun tipus d’ajut extraordinari per pal·liar aquestes despeses?
Sap si la Universitat de les Illes té previstes altres mesures per
ajudar els alumnes a fer front a les despeses econòmiques del
pròxim curs? 

Vostè ha parlat de transport i també ens ha contat com serà
per a cada una de les Illes, però anam una mica més enllà. Es
rebaixaran els preus dels crèdits de les assignatures per a la
matriculació del proper curs 20-21? Proposta política, ha dit
vostè, per reduir els preus públics a diferents comunitats
autònomes; les Illes Balears volen reduir el curs -hem entès-
2021-2022, és així que ho ha dit; ha dit 2011-2012, no sé si
m’he perdut o..., o no, no passa res, a mi també em passa.
M’ho explicarà, d’acord. Es flexibilitzarà el pagament de la
matrícula i de les despeses acadèmiques?, es podran ajornar,
fraccionar o reduir aquests pagaments?

Pla d’inici de curs. Té coneixement de l’existència d’un pla
d’inici del proper curs a la Universitat de les Illes Balears? En
cas afirmatiu, ens pot explicar el seu contingut? Com
s’articularan les classes i els seminaris? Es preveu una tornada
presencial o semipresencial? Ha dit que estava preparada, és
la que més preparada està, concretament ha dit, per fer classes
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no presencials; què vol dir exactament?, i si ens hem de
preparar del tot, com seran, i si ja sap segur que serà així.

El Ministeri d’Universitats, o el Ministerio de
Universidades, planteja combinar classes presencial i on line,
ja s’ha dit aquí per part d’altres portaveus parlamentaris, on els
alumnes rotin setmanalment. Conseller, com valora aquesta
proposta? Creu que és factible?, i, sobretot, creu que és
adequada? Pensa que la Universitat de les Illes disposa de
suficients recursos personals i econòmics per fer front a les
mesures sanitàries de protecció establertes pel Govern de
l’Estat i per la comunitat autònoma per fer efectiu el pla de
retorn a les classes el proper curs? Qui assumirà el cost?,
perquè, clar, Madrid?, Brussel·les?, Balears?, perquè el paper,
tot i que ho aguanta absolutament tot, després s’han de poder
traslladar aquests fets i aquestes idees a la realitat.

Com creu que afectarà al pressupost ja de per sí insuficient
de la Universitat de les Illes? Té previst el Govern de les Illes
dotar la Universitat d’una partida extraordinària per suplir les
despeses que l’aplicació de les mesures sanitàries li causi en
la tornada a les aules a l’inici de curs? Què sabem d’aquella
partida extraordinària COVID-19 pel tema educatiu?, ja té
notícies?, ja qualcú li ha dit que la podrà tenir? A nosaltres ens
agradaria però serà així? Serà la mateixa universitat la que
haurà d’assumir aquest cost? 

Què passa amb els estudiants de Menorca, Eivissa i
Formentera?, que com sap paguen sempre una doble i triple
insularitat, igual que aquells que no són universitaris, i quines
mesures es posaran en marxa?

Ha parlat de recerca I+D. Malgrat que Balears du dos anys,
efectivament, essent la comunitat autònoma que més ha
crescut en inversió I+D aquesta no passa del 0,41% del PIB
enfront de l’1,24% de la mitjana nacional. Nosaltres ens
alegram que hi hagi hagut un aturada en aquell retrocés i que
hi hagi hagut un petit avanç, però què passarà ara?, com
afectarà aquesta crisi econòmica als projectes de recerca ja
començats? I els que estaven previstos començar a curt
termini? Projectes de recerca, ha contat efectivament de
manera sintètica quins seran; tal vegada a la rèplica es podrà
esplaiar una mica més.

I sobretot vostè ha demanat -nosaltres hi estam d’acord, li
donam el suport absolut i més enllà, hasta el infinito y más
allá, miri si estam d’acord en això-, ha parlat d’un consens
universitari científic de nivell; planteja que la universitat té uns
reptes. Com podem competir?, i sobretot com ho pagarem?,
perquè veim que companys -sense anar més enfora- de la
Radiotelevisió de les Illes Balears estan tancant productores,
es comença a retallar pressupost, ja no podran fer programes
i segons quines sèries ja no s’enregistren, i em sap greu dur-
ho aquí a col·lació però està clar que la diversificació de
l’economia també passa per aquí. Està vostè segur que podrem
incrementar en un termini de deu anys, com deia el Sr. Mas,
aquest consens per poder arribar al fet que la recercar ens
dugui allà on ens ha de dur, a la diversificació, a la
investigació, a tot allò que hem de fer? O no hi haurà retalls en
aquest sentit? Ens agradaria molt que ens pogués dir que no i

que hi ha una partida extraordinària i que tot això podrà anar
endavant.

I ja per acabar, si té previst o coneixement de si la
Universitat té previst posar a l’abast dels professors cursos
per assolir la competència digital, perquè si està clar que estan
preparats fins on estan preparats, i si estan tots preparats, i si
podrà ser així allò de la rotació, que ja li ho he demanat també,
ens interessa molt.

Gràcies, Sr. Conseller. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Ara correspon al Grup Parlamentari
Mixt, té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President, i bona tarda a tothom.
Gràcies, Sr. Conseller, per la seva compareixença sobre la
política universitària envers la COVID, que és el nom que du
aquesta compareixença, i per tant el primer que ens de
preguntar és quin abast té la política universitària envers la
COVID. 

Vostè ha fet una compareixença relativament àmplia en el
sentit que ha tocat molts temes. Estic d’acord amb algun
portaveu de l’oposició que no és que hi hagi aprofundit molt,
però ha parlat de diversos aspectes. Literalment, no?, política
universitària envers la COVID. Però jo per això li vull explicar
com els estudiants menorquins..., l’impacte que ha tingut la
COVID respecte d’aquests estudiants i com ells  veuen que
impacta la COVID respecte de la seva vida. Bàsicament la
realitat dels estudiants menorquins és que una petitíssima part
estudien a Menorca i una immensíssima part estudien fora de
Menorca, molts d’ells a la UIB i molts d’ells a qualsevol altra
universitat de la península o de l’estranger. Per tant quan
parlam, respecte dels estudiants menorquins, de l’impacte de
la COVID, o de la política universitària envers la COVID, hem
de pensar en com ha impactat la COVID en aquests estudiants.
I com els ha impactat?, doncs els ha impactat d’una manera
molt més gran que pot impactar a un estudiant que viu a
Mallorca i pot anar a estudiar a la UIB, per raons òbvies:
perquè els costos que han de suportar les famílies
menorquines, eivissenques i formentereres, perquè jo  em
refereixo a la realitat de Menorca però evidentment és la
mateixa a les altres illes, tenen uns costos afegits i
incorporats al cost d’estudiar immensament més grans que no
només dels estudiants menorquins, sinó dels estudiants de la
major part de l’Estat, especialment els de la península.

Per tant aquests estudiants s’han trobat que evidentment
l’aturada econòmica els suposa gran incertitud sobre la
possibilitat de continuar els seus estudis com els estaven
continuant fins ara, i que a més a més es troben que la manera
que tenien de finançar-los molts, que era treballar a l’estiu,
també és una porta que se’ls tanca. Per tant en aquests
moments, quan parlem de la política universitària envers la
COVID a les Illes Balears hem de pensar com una prioritat
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principal com donem suport a centenars d’estudiants cada any,
centenars d’estudiants cada any, per tant estem parlant de
milers d’estudiants de les Illes Balears, que estan fent la seva
formació universitària a fora de les nostres illes i que per tant
tenen aquest cost tan important.

Com vostè ha dit, vostè hi ha fet referència, des del
Consell de Menorca s’ha reaccionat ràpidament, la
convocatòria de beques ja ha sortit; gràcies a l’aportació a què
vostè ha fet referència de 55.000 euros aquesta convocatòria
enguany estarà dotada amb 365.000 euros; per tant des de
Menorca es fa un esforç important, i des del Consell de
Menorca es fa un esforç important en aquesta direcció. I
evidentment la conselleria l’ha fet, ha traspassat aquests
doblers, tal com havíem acordat, i per tant des d’aquí no tinc
res a dir-li. 

Però sí que volia fer una sèrie de reflexions sobre com des
de la comunitat autònoma hem de dialogar amb l’Estat
respecte de la seva política de beques perquè, tal com vostè ha
dit, en aquests moments la política de beques per a estudis
superiors està en mans de l’Estat, amb tota una controvèrsia
constitucional sobre qui té competències sobre això, però
com vostè ha dit molt bé, al marge de totes aquestes
controvèrsies, la qüestió és que avui en dia aquesta política
està en mans de l’Estat. Vostè ha fet referència a una sèrie de
millores en aquesta política de beques -l’increment del 22%,
destinar-hi fins a 1.900 milions d’euros, que bàsicament el
que ponderi o el que compti sigui el factor socioeconòmic...-,
però jo el que voldria que entenguéssim tots és que la política
de beques estatals pot augmentar no el 22%, el 50%, i segons
com no solucionarem els problemes de mobilitat que tenen
els estudiants de les Illes Balears que es veuen obligats a
desplaçar-se, perquè els conceptes amb els quals aquesta
política de beques finança els estudiants que s’han de
desplaçar és un element, és un tram relativament petit, és a dir,
un tram només per a mobilitat que per tant és..., i  del qual
només se’n poden beneficiar aquells estudiants que són
mereixedors de beca. Per tant ens podem trobar que moltes
famílies, que tal vegada no són elegibles per tenir beca perquè
tenen un nivell de renda però tenen un cost immens d’enviar
els seus fills a estudiar a la península, que es troben amb la
problemàtica que per a ells estudiar, que els seus fills estudiïn,
té un cost molt més alt que una família d’un nivell
socioeconòmic igual que viu a la península. Per tant nosaltres
tenim aquest problema i nosaltres hem de moure cel i terra,
hem de ser capaços de fer entendre a l’Estat que aquesta
problemàtica existeix.

En aquests moments un estudiant de Menorca que va a
estudiar a una universitat de la península rep un ajut de 623
euros addicional per mobilitat, és a dir, si aquell estudiant, pel
nivell de renda de la seva família, és elegible per tenir beca té
un ajut addicional per a tot el curs de 623 euros. Com vostès
comprendran evidentment és una ajuda que no... que no
compensa ni d’enfora aquest cost de la insularitat o de la doble
insularitat; amb un greuge afegit, que si és, com he dit, d’una
família que té el nivell de renda suficient i per tant no és
elegible per a beca tampoc no rep aquest ajut, amb la qual cosa
les famílies, diguem, d’una classe mitjana o classe mitjana

baixa però que no estan per sota del llindar de la renda, no
tenen ni tan sols aquest ajut, quan evidentment tenen un cost
molt més gran. Per tant s’està produint una discriminació
evident: amb dues famílies d’un nivell socioeconòmic igual
d’una illa on no hi ha universitat, o no hi ha una universitat amb
totes les seves titulacions com pot ser la UIB, respecte d’una
família de la península que no té aquest cost.

Com solucionem aquest problema?, o com podem treballar
per solucionar aquest problema? Doncs, escolti, tenim un
element que vostè no ha citat, i que ho trob normal perquè és
un tema que normalment quan es pensa en política educativa
no s’hi pensa, però és l’anomenat factor d’insularitat, és a dir,
el fons d’insularitat. És a dir, el fons d’insularitat que la Llei
del règim especial de Balears preveu per dotar d’un
finançament diferencial les Illes Balears, que, bé, en els
moments més optimistes pensàvem que podia estar compost
aquest factor d’insularitat per diversos centenars de milions
d’euros, ara ens conformaríem que fossin unes desenes de
milions d’euros, preveu, a banda d’inversions, perquè
bàsicament es refereix a inversions, però afegeix, conseller,
i això vostè ho ha de tenir molt clar, les beques a l’estudi, és
a dir, el règim especial de Balears en aquests moments
contempla com un concepte de finançament específic per a
les Illes Balears des de l’Estat el finançament de beques de
mobilitat a l’estudi. Per tant aquí tenim un filó per explorar i
per treballar.

Això concretament és a l’article 19 del Decret llei 4/2009,
que aprova el règim especial de Balears. Evidentment encara
no s’ha fet cap pressupost, encara no hem fet cap pressupost
dels pressuposts generals de l’Estat en què hi hagi inclòs
aquest factor d’insularitat, però jo voldria pensar que el
Govern d’Espanya, en el qual doncs hi ha el ministre Castells,
que cada vegada que l’anomenen a mi m’agafa un ensurt perquè
penso que..., amb això de Castells penso que s’estan referint
a mi, doncs... ja s’han d’estar fent aquests pressuposts, i seria
molt important que vostè fes arribar al ministre Castells o als
seus interlocutors en el ministeri que aquí ells tenen una via
per aconseguir la millora de l’equitat, de la igualtat dels
estudiants universitaris de les Illes Balears per accedir en
igualtat de condicions als ensenyaments universitaris.

Jo la pregunta que li faig és: n’han parlat, dins el Govern,
és a dir, dins el Govern de la Sra. Armengol? Quan es parla de
negociar el règim especial de Balears segur que ningú no
pensa amb el conseller d’Educació; doncs el conseller
d’Educació té coses a dir aquí, és a dir, vostè ha de fer arribar
al Sr. Marc Pons o a qui sigui que negociï aquests temes que
hi ha una partida per a beques a l’estudi, per a beques a la
mobilitat d’aquest règim especial de Balears, i que hem de
reclamar-la.

I també l’altra pregunta que li faig: se n’ha parlat a nivell
intergovernamental?, és a dir, en aquestes conferències
d’educació, quan s’ha parlat d’aquesta millora de la política de
beques, vostè ha aixecat el dit i ha recordat que el ministeri té
una responsabilitat especial respecte dels estudiants de
Balears?
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Aquestes serien les preguntes que li faig sobre aquest tema
en què he volgut centrar la meva intervenció, que és la política
de beques.

Per resumir, els estudiants de Menorca, d’Eivissa i de
Formentera s’enfronten a una problemàtica de doble
insularitat; les ajudes que reben de les beques estatals són
totalment insuficients, i disposem d’un mecanisme perquè
aquests estudiants vegin realment compensat el sobrecost que
té estudiar a la península, que és a través d’aquest factor
d’insularitat que és el fons d’insularitat que preveu el règim
especial de Balears. Jo demanaria que el Govern de les Illes
Balears pressionés per aquesta via per aconseguir la millora de
la política de beques, però no en termes globals, com ens ha
dit vostè, sinó en els ajuts específics a la mobilitat que poden
rebre els estudiants, doncs en aquest cas sobretot de Menorca,
Eivissa i Formentera, per anar a estudiar a la península. Per
tant, dotar de doblers aquests ajuts amb càrrec al factor
d’insularitat, i també, molt important, que el dret a rebre
aquest ajut, o almenys un ajut base, sigui independent del
nivell de renda, perquè el règim especial de Balears està basat
en el principi de la continuïtat territorial, és a dir, el bot que
s’ha de fer a través del mar ha de tenir un efecte neutre. Per
tant hem de ser capaços de finançar-ho amb qualsevol nivell de
renda, que a més a més famílies que tenen menor nivell de
renda evidentment rebin un suport superior, evidentment
també, però serien les dues idees bàsiques que crec que han de
presidir aquesta millora del finançament de les beques per als
estudiants de les Illes Balears.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Correspon ara al Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula el Sr. Fernández.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Gràcies, president. Bona tarda a tots i a totes, senyors i
senyores diputades. Tothom ho ha dit, així que jo no seré
menys; una vegada més ens trobam en aquesta cambra
parlamentària en una quarta compareixença, en aquest cas seva,
Sr. March, tres en plenari i  una en comissió, per tant duim
moltes compareixences, i encara que com recalca amb
freqüència la Sra. Riera ja li dic que té raó i crec que vostè no
ho ha negat mai, és l’obligació del Govern retre comptes
davant el Parlament de les Illes Balears, i així i tot no li puc
deixar d’agrair la bona predisposició i actitud de fer-ho.

Jo lament, ara no hi és la Sra. Ribas a la cambra, però
lament que consideri que és perdre el temps venir aquí a
escoltar-lo i debatre les seves idees, si és això, doncs, bé, jo
li recomanaria tornar a aquest costum que tenien abans de la
COVID de no assistir a les comissions parlamentàries, perquè
així tampoc no deixarien de perdre el temps a la resta. 

També em feia gràcia, Sra. Riera, hi estic d’acord i li don
les gràcies que hagi reconegut la tasca del director general,
però crec que és normal que el director general treballi en

coordinació amb el conseller d’Educació . No entenc
exactament quin és el problema en aquest sentit.

La pandèmia, ja ho hem dit moltes vegades, ha capgirat
totalment el curs acadèmic a tots els nivells i la Universitat no
és aliena, tant és ací que l’activitat presencial de la UIB es va
veure suspesa a partir del dia 16 de març. A partir d’aquest
moment, ens trobam un campus buit i una adaptació
sobrevinguda molt complicada, amb una metodologia cent per
cent no presencial a la qual, hem de ser sincers, no estàvem ni
avesats ni preparats. 

Així i tot, docents, estudiants i personal d’administració i
serveis s’han deixat la pell per intentar finalitzar el curs amb
els menors perjudicis possibles per als i les estudiants. I no
només un canvi de classes sinó ara ordim també un canvi de
l’adaptació de l’avaluació amb un esforç extra dels docents i
dels estudiants per intentar avançar cap a una avaluació
contínua. 

És cert, la crisi de la COVID ha posat de relleu les
febleses del sistema universitari espanyol, però també alhora
ha posat damunt la taula les oportunitats de donar un impuls a
la transformació digital i  de la metodologia docent
universitària.

La Universitat, ja ho hem dit moltes vegades, és la
responsable de la creació i de la transferència del patrimoni
científic, intel·ligent, intel·lectual, cultural, així com del
pensament crític. Ho hem defensat sempre, que la Universitat
es constitueix com el bressol del progrés i del
desenvolupament democràtic de la societat, sense perdre mai
de vista la seva dimensió social com a garantia de la igualtat
d’oportunitats a una societat diversa i justa. 

Mirin, per avançar cap al futur i enfrontar-nos al nou repte
de la COVID evidentment hem de mirar cap enrere i recordar
el camí que hem recorregut fins aquí. La UIB avui en dia
gaudeix d’una bona projecció internacional i d’una qualitat
docent i d’investigació molt rellevant i  això ha estat fruit
sobretot, sense cap mena de dubte, per l’esforç immens que ha
fet tota la comunitat universitària, però tampoc no hauria estat
possible sense el compromís clar del Govern de les Illes
Balears amb la Universitat pública des de l’any 2015, un
compromís que es reflecteix..., el compromís amb la
Universitat pública és augmentar el seu finançament, -vostè,
Sra. Riera, ho deia abans, però ho ha obviat-, augmentar el seu
finançament des de l’any 2015 més d’un 30% en gairebé 20
milions respecte de l’any 2015, i  compromís polític és
entendre que, malgrat aquest moment del seu finançament,
encara no és suficient, no és suficient i queda molt a fer.

Com a compromís també amb la Universitat és abaixar les
taxes universitàries entre un 10 i un 15%, i apostar per una
política forta de beques. Compromís amb la Universitat és
millorar les infraestructures del seu campus, com és, per
exemple, el nou edifici de Ciències de la Salut, reconeixent
que encara tenim moltes mancances com és el tema de la
residència universitària, i ens trobaran d’acord en aquest punt.
O el compromís polític també, per posar un darrer exemple,
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és l’aposta pels nous estudis, com va ser el cas dels estudis de
medicina que recordarà, Sr. Conseller, quan en el seu moment
molts deien, parlaven del fracàs de la Facultat de Medicina que
seria un dispendi absurd de doblers, que no aniria enlloc i el
temps ha donat la raó i ens trobam amb uns estudis i amb una
facultat que es consolida a la nostra universitat.

És clar que ara el sistema universitari s’enfronta a nous
reptes, però tampoc no ha deixat mai d’enfrontar-se a uns
reptes que són estructurals, reptes que són àmpliament
coneguts, com deia abans, el seu finançament, la millora del
sistema de pràctiques externes, la millora de les
infraestructures i fins i tot la reforma de tot el sistema
universitari a través d’una nova llei universitària, que ho hem
dit en moltes ocasions, que han de néixer sí o sí des del
consens. Una nova llei que ha d’elaborar un..., que ha de tenir
i construir un nou ordenament jurídic que sigui un punt de
partida per a la contínua modernització i internalització de la
Universitat, com a motor del canvi del model econòmic. Una
universitat que ha de garantir de forma estable la formació
integral dels i de les estudiants com a professionals, capacitats
per respondre a les demandes de la societat i als futurs
desafiaments d’un món canviant. 

Una universitat que també ha de combatre de manera clara
i evident la precarietat que sofreix molt del personal docent
investigador i que ara mateix el Govern d’Espanya està fent els
seus esforços i està començant a fer un camí molt important
per tal de canviar aquest model per un model molt més
transparent, eficaç, basat en el mèrit i la capacitat.

Com deia, també tenim aquests reptes estructurals, però
tenim nous reptes als quals hem de respondre a una pregunta
molt clara i és, com volem afrontar aquesta crisi? Quines són
les passes a seguir per tal de començar el proper curs? En
primer lloc, evidentment amb mesures de seguretat com a
prioritat, ho han mencionat la resta de portaveus que m’han
precedit en l’ús de la paraula. El ministeri ha publicat una sèrie
de recomanacions, un protocol al qual les universitats es
poden adherir per tal de començar el proper curs acadèmic
amb les millors condicions; s’ha mencionat també el fons
COVID entre la UIB i la Conselleria d’Educació; s’ha
mencionat també l’adaptació de la normativa de permanència,
una qüestió que jo personalment celebr i que era ben
necessària; i també és necessari preparar la Universitat per
assumir un pla d’impuls de la seva digitalització que inclogui
més recursos tecnològics i formatius per al personal docent.
I, per suposat, també potenciar el paper de representants
estudiantils que són essencials, que són els protagonistes i són
els que viuen la Universitat dia a dia.

I ho mencionava la Sra. Guasp, i jo hi estic absolutament
d’acord, haurem d’afrontar un nou curs acadèmica sense
renunciar personalment a la presencialitat de la Universitat,
com és essencial. I compartim la preocupació que
evidentment no és el mateix el primer curs d’estudis
universitaris que la resta, per tant, crec que s’ha de fer una
feina molt important a l’hora de poder adaptar aquest model de
presencialitat, però també prenent consciència dels possibles
avantatges que suposa introduir un model mixt de

semipresencialitat. I aquí el Sr. March crec que ho ha
comentat i seria interessant, també com li han demanat altres
portaveus, faci un poc més d’incís sobre aquest tema.

Abans els deia que teníem una pregunta que és com hem
d’afrontar aquesta crisi, i n’afegesc una més, l’afrontam una
vegada més seguint el model que va provocar l’expulsió de
milers i milers d’estudiants universitaris de la Universitat
pública? Com protegim els seus estudiants universitaris? Ho
mencionava ara el Sr. Castells, seguim el model del Partit
Popular, del Sr. Wert? El seguim? No. Aquesta no és la
sortida, aquest no és el model.

A mi la veritat és que em feia gràcia quan la Sra. Riera
parlava de caos. Se’n recorda, Sra. Riera, de la movilidad
exterior per parlar i per no admetre l’exili del talent jove? O
els titular del Sr. Wert, no estamos para gastar 4.000
millones en estudiantes que dejan la carrera a mitad, o que
las tasas universitarias no han subido tanto, deia aquest
emblemàtic ministre. És clar, només varen pujar un 20% els
preus públics de mitjana en primera matrícula, només afectava
les famílies amb menys recursos econòmics, i la realitat és
que la crisi de la COVID ha generat moltíssimes incerteses
sobre el futur més immediat de moltes famílies.

Cursar estudis superiors suposa una inversió econòmica
molt gran, no només parlam de pagar la matrícula, parlam de
material, de desplaçament, de la pròpia residència, parlam que
la realitat econòmica i social laboral de moltes famílies ha
canviat, i en molts de casos és molt complicada, i molts
d’estudiants s’han vist obligats a no centrar-se en els seus
estudis per tal de poder sortir endavant ells i les seves
famílies. És essencial posar marxa enrere la contrareforma en
matèria de beques per tal de garantir la igualtat d’oportunitats,
l’accés i  e l manteniment a la Universitat de les famílies
humils i treballadores. 

L’actual Govern de l’Estat ha començat a donar passes en
aquest sentit, ha iniciat el procés de reforma que acaba amb el
model del ministre Wert el qual permetrà rebaixar les taxes
universitàries i que recupera les beques com a un dret
subjectiu, vinculat a la renda familiar i no al rendiment
econòmic, i que només amb aquest supòsit beneficiarà més de
50.000 estudiants universitaris. Les beques tornaran a ser el
trampolí per a l’ascensor social, cultural i professional dels i
les joves. Mai no podrem deixar de defensar el dret a
l’educació universal per construir una democràcia més justa
i inclusiva.

L’educació no pot ser una carrera d’obstacles i carrerons
sense sortida continua per als fills i filles de les famílies més
vulnerables, menys encara després de l’emergència social i
laboral que vivim. No podem permetre que milers d’estudiants
es vegin una vegada més expulsats del sistema universitari,
hem de ser capaços de donar respostes. Ara més que mai el
que hem d’expulsar de l’educació i de la Universitat és la
desigualtat, i això passarà perquè cap estudiant es vegi
novament obligat per motius econòmics a no poder accedir a
la Universitat, no poder mantenir-se. Per tant, com li deia, la
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prioritat és expulsar de la Universitat la desigualtat i no tornar
cometre els mateixos errors.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fernández. Ara correspon la resposta
del conseller que ha manifestat que contestarà globalment a
tots els grups parlamentaris.

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

Moltes gràcies, president, diputats, diputades. En primer
lloc, vull agrair totes les crítiques, suggeriments, aportacions
que s’han fet per part dels distints grups parlamentaris. És
evident que el control al Govern forma part de l’essència de la
democràcia, jo som un defensor de la democràcia i seré aquí
les vegades que em diguin, no com altres que varen intentar
defugir la seva responsabilitat o es feien preguntes
d’autobombo, que, en definitiva, és una forma realment de
burlar la democràcia parlamentària.

(Alguns aplaudiments)

Segona cosa, a mi em fan gràcia alguns diputats que han
plantejat, que em parlen d’improvisació, jo crec que cadascú
hauria de fer una reflexió: quin discurs ha fet i què tenia
preparat per venir aquí per parlar de política universitària. I
realment estic content que s’hagin assabentat d’algunes coses
que s’havien fet, perquè estic plenament convençut que no
s’havien ni assabentat de les coses que es fan des de la
Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.

Tercera qüestió, jo vull realment agrair a tots els directors
generals que em facin tota la feina, que jo visqui com un rei i
que realment pugui haver passat aquest coronavirus d’una
forma realment agradable, sense cap tipus de feina, com
realment ha insinuat..., ha dit clarament la Sra. Riera, jo  li
agraesc.

Jo, Sra. Riera, no som una reina madre, li ho puc
assegurar, som una persona que ha anat des del primer dia fins
ara, cada dia a la Conselleria d’Educació, no he fallat ni un dia
a la Conselleria d’Educació, i moltes vegades me n’he anat a
les 7 o  les 8 del vespre, Sra. Riera. Per tant, una mica de
respecte  sí que li demanaria, al marge de les diferències
polítiques que puguem tenir, li deman respecte personal,
simplement l’únic que li deman, la resta m’és igual, de la resta
podem tenir totes les diferències que vostè vulgui.

Tercera qüestió, crec que hauríem d’analitzar l’autonomia
universitària, crec que hauríem de llegir què diu la Constitució
Espanyola a l’article 27.10 sobre l’autonomia universitària, el
que diuen les lleis, les competències de les universitats o les
competències de les administracions autonòmiques, és que
algunes coses que he sentit aquí demostren el desconeixement

que es té del que significa l’autonomia universitària, és que
crec que realment és evident que la gestió de la universitat no
és el mateix que la gestió de la política d’educació no
universitària, és que hi ha una diferència brutal respecte
d’això. La universitat té capacitat de decisió de veure com
implantarà l’obertura de les universitats, i les recomanacions
que fa el Sr. Castells, que per a alguns, en fi..., vostè ha fet
totes les crítiques, que em semblen legítimes, evident, faltaria
més!, són recomanacions. El Ministeri d’Universitats en
temes d’obertura o d’avaluació no té competències, això és
competència de les universitats, són recomanacions. El que sí
és competència del ministeri és el tema de la política de
beques, això sí que és competència del Ministeri d’Educació
i Universitat. Però, ho torn repetir, és una política del
Ministeri d’Educació i del Ministeri d’Universitat.

Per tant, seria interessant quan es fan anàlisis i crítiques
que se sabés exactament quines són les competències de la
universitat i quines són les competències que té realment la
Conselleria d’Educació.

Miri, li contaré una anècdota del Sr. Pérez Rubalcaba. Jo
era director general d’Universitat i el Sr. Rubalcaba, juntament
amb Lissavetzky, Carme Chacón i el mateix Rubalcaba, eren
el coordinadors de les reunions del PSOE de la política
universitària, i record que distints directors generals varen
plantejar: no cal..., volem més competències per a les
comunitats autònomes de política universitària. I el Sr. Pérez
Rubalcaba, que era un home que té, o tenia, un gran trajectòria
política, un home de gran intel·ligència política, va dir: “si les
teniu totes, teniu la capacitat de definir els recursos
econòmics que van a les universitats”. Per tant, per a tota la
resta, la qüestió acadèmica, la gestió  econòmica interna és
competència de les universitats, els exàmens són competència
de les universitats, definir el tipus de pràctica és competència
de les universitats, el règim acadèmic és competència de les
universitats. Comença a ser necessari definir les
competències de la Conselleria d’Educació i les
competències que té la Universitat de les Illes Balears o altres
universitats. I això no és rentar-nos les mans, és respectar
l’autonomia universitària, que és un tema clau que és a la
Constitució i és a la llei vigent actualment. Per tant, seria
necessari definir les responsabilitats de cada un.

Evidentment que som davant d’una crisi econòmica
important i significativa que afecta tothom. Hi ha moltes
formes de sortir d’aquesta crisi i és evident que serà una crisi
complicada, complexa i que realment patirem de forma
important com a societat, en funció de moltes situacions. I per
tant, no estam en una situació fàcil, si pensam que estam en
una situació fàcil realment ens equivocam. Però hi ha distintes
formes de sortir d’aquesta crisi, jo no vull defensar el que ha
fet el Govern espanyol, però sí que diré des de la política de
suport a empreses, política d’ERTO, ingrés mínim vital, suport
a la sanitat, etc., hi ha una diferència increïble entre la política
de sortir de la crisi que varen fer vostès i la política de sortida
de la crisi que fem en aquests moments. 

Una qüestió que tot el temps han plantejat, quins doblers
hi haurà? És evident que estam en una situació econòmica
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realment complicada, que els ingressos estan baixant, així
vostès, alguns grups de l’oposició no fan més que posar PNL
d’increment de despesa, això sí, això ho saben fer molt bé, el
paper ho aguanta tot, però a l’hora de parlar d’ingressos només
parlen de baixada d’ingressos, ara la política de despesa
realment vostès no tenen cap tipus de fre, els és igual que hi
hagi aquesta situació. Però en aquests moments jo vull
recordar que el Consell de Ministres d’avui ha aprovat 16.000
milions, dels quals hi ha 2.000 milions per a educació
universitària i no universitària, i desconec, ho dic sincerament,
no sé quins seran els criteris de repartiment, no ho sé. No
passa res, però hi ha una partida que mai no hi havia hagut, una
partida per a crisi econòmica per mor d’aquesta situació de
minvada de recursos..., d’entrades, del que ha suposat
l’increment de despesa en tema de sanitat, de serveis socials,
de transport, etc.

Per tant, hi ha una partida, torn repetir, que no sé com es
repartirà, ho desconec, de 2.000 milions per a l’educació
universitària i no universitària. I això és una realitat, la resta és
fer volar coloms, són paraules que el vent se’n du. Aquí hi ha
una realitat i nosaltres evidentment farem l’impossible perquè
venguin els màxims recursos aquí. I em sembla increïble, jo
no critic cap comunitat autònoma, Sra. Riera, cap, descric la
realitat, sap què ha fet la Junta d’Andalusia, però, ara, a l’any
2020, en temes de pressupost universitari? Ha fet una retallada
de 135 milions, 135 milions, -ja pot fer capadetes, Sra. Riera-,
135 milions de les universitats andaluses, 135 milions. A mi
m’agradaria saber el què diria si nosaltres haguéssim retallat
una partida semblant per part de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

(Alguns aplaudiments)

Sí Sra. Riera, sí Sra. Riera, és així, és així, la realitat fa
mal. Però és aquesta la realitat, 135 milions de retallades.
M’agradaria saber què dirien si nosaltres ho haguéssim fet.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Ja sé que és dubtós, tot és dubtós per a vostè. I a més li
diré més, s’ha fet sense negociar, sense negociar res, Sra.
Riera, el sistema que a vostè li agrada més practicar quan
governen, quan són a l’oposició dialogarien amb tothom, quan
governen realment no saben dialogar.

Per tant, nosaltres tenim clar que la situació és
complicada, que haurem de fer un esforç, que la situació no és
fàcil i crec que en aquestes coses hauríem de saber quines són
les prioritats polítiques, educatives, sanitàries, socials que
hem de tenir com a govern, ho hem de tenir clar, perquè si no
tenim clares les prioritats ens perdrem i la societat de les Illes
Balears necessita que estiguem a l’alçada de les necessitats
que hi ha respecte d’això.

El tema de les proves d’accés a la universitat. Hi ha algunes
de les exposicions que s’han fetes, sembla que realment ens
trobam en un territori que no hem fet res; escolti, ens hem
reunit la Universitat i la Conselleria d’Educació, que som
competents en aquest tema, per dissenyar les proves; hi ha

distintes coses: les dates concretes, el tipus de model de
prova que s’ha de realitzar, hem decidit quines són les seus on
es farà la universitat, hi ha un protocol de les provés d’accés
de majors de 25 anys que està validat per la Conselleria de
Salut, i són uns protocols semblants als que en aquests
moments acabam en temes de les proves d’accés a la
Universitat.

Ho sabran, Sra. Riera, nosaltres no jugam amb ningú, i hi
haurà uns protocols sanitaris adequats, uns protocols sanitaris
adequats, Sra. Riera, i ja es donaran a conèixer els protocols
sanitaris adequats, perquè això és competència també de la
Universitat i de la Conselleria d’Educació, perquè arriba un
moment que sembla que realment aquí donam tota la
informació, la informació es donarà en el moment processal
oportú.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

El tema de la Universitat des del punt de vista del pròxim
curs, moltes preguntes, ho torn repetir, la definició de
l’obertura de la Universitat la fa la mateixa universitat, la fa la
mateixa universitat, Sra. Riera, -ja pot fer així, capadetes-, és
que no entén vostè l’autonomia universitària? Nosaltres
dialogarem i la nostra proposta a la Universitat de les Illes
Balears és que hi hagi una obertura universitària amb la
màxima normalitat i presencialitat.

I les recomanacions del Sr. Castells són recomanacions,
Sra. Riera, són recomanacions, no té capacitat de decidir com
ha de ser cada universitat la seva obertura o els seus exàmens
o la seva docència, no té  capacitat; això és l’autonomia
universitària Sra. Riera. I en aquests moments la Universitat
treballa amb l’escenari de normalitat, amb l’escenari d’una
contingència híbrida o d’un nou confinament, aquesta és la
realitat que té la Universitat de les Illes Balears. I nosaltres
treballam també per fer possible aquesta qüestió, i serà la
Universitat qui dirà exactament quin serà el procés de
desescalament i d’obertura de la Universitat del curs 20-21,
aquesta és la seva competència. I ho fem d’acord amb una
coordinació, col·laborant, intentant dur a terme la màxima
comunicació, col·laboració i treball conjunt, aquesta és la
nostra competència i aquest és el nostre compromís.

Em fan gràcia quan vostès parlen d’excel·lència, sobretot
si pens en el Sr. Casado i els seus títols, o pens en la Sra.
Monasterio i el seu títol d’arquitectura, fa gràcia que parlin
d’excel·lència els partits que tenen una sèrie de casos
realment significatius, el Sr. Casado, qui va tenir una titulació
de màster, no sé si va anar a Harvard, a plantejar...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... o el senyor, el senyor... nosaltres no parlam tant
d’excel·lència, són vostès que parlen d’excel·lència sempre,
són vostès que parlen d’excel·lència, evidentment, no? Però
sí que el que demanen, cultura de l’esforç, cultura de
l’excel·lència, després, quan ho practiquen, realment deixen
molt a desitjar.
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Després, resulta interessant quan parlen que la Universitat
està mal finançada, jo record la meva companya de Govern, la
Sra. Mae de la Concha, quan deia: y ¿qué es suficiente?
Nosaltres hem incrementat de l’any 2015 a ara la transferència
a la Universitat de forma significativa, i vostès encara agafen
dades del 2016, dades del 2016; nosaltres hem incrementat la
transferència per estudiant, i molt que l’hem incrementada, en
1.800 euros hem incrementat la transferència per estudiant. És
suficient? Hem de seguir treballant. I de vegades es fan
comparances amb coses que no són comparables, no és el
mateix la Universitat de les Illes Balears quan no tenia
Medicina que quan la Medicina està totalment implantada,
s’han de fer comparacions amb titulacions semblants, i
nosaltres, des del 2015, hem incrementat progressivament la
transferència a la Universitat, i la volem seguir incrementant,
evidentment, i la volem seguir incrementant; però no es pot
utilitzar des del 2016 perquè realment resulta que fan una
comparança no adequada, intentem comparar amb les dades
actuals.

És evident que tenim tota una sèrie de feines a realitzar, jo
estic d’acord que realment tot el que significa la política de
recerca necessita molts d’estímuls, és evident que necessita
molts d’estímuls, hem començat, he dit clarament, he dit un
pacte de la ciència i unes polítiques de continuïtat, perquè no
hi ha hagut polítiques de continuïtat en aquesta terra, i aquí
hem de fer reflexió  tots, hem de fer autocrítica tothom,
començant pel Govern i pels partits que donen suport al
Govern; ara, sembla que ningú no ha de fer autocrítica d’una
situació que tots arrossegam i, per tant, crec que és important
posar en valor el que s’ha fet, perquè s’han fet coses i s’han de
seguir fent coses, l’I+D, que és un element clau de la
diversificació econòmica de les Illes Balears, no a curt
termini ni a mig termini, sinó a llarg termini, però això dins la
política de continuïtat, evidentment.

Jo, una cosa que ha dit el Sr. Mas, amb el qual coincidesc
absolutament, que ha posat de manifest el tema de la
confiança, i durant aquests mesos de confinament,
efectivament, Sr. Mas, la confiança que hem tengut a causa de
les reunions que hem tengut amb la Universitat de les Illes
Balears, han incrementat la confiança entre la conselleria i la
Universitat de les Illes Balears, i això no li dic jo, li ho podria
el proper, el proper no, l’actual rector de la Universitat de les
Illes Balears, li ho podria dir perfectament, perquè ha estat una
situació gairebé de reunions setmanals, de posar de manifest
tots  e ls problemes que hi havia, perquè necessitam cercar
complicitats en una situació en què hi ha molta improvisació
i coses imprevistes, i ho hem fet perquè pensam que s’ha de
fer així, i ho seguirem fent, evidentment; ho hem fet en el
passat, ho hem fet en el present i ho seguirem fent en el futur,
perquè aquest és el nostre compromís com a govern.

I sí, també ho ha dit el Sr. Mas, autonomia universitària, a
veure si s’assabenten del que és l’autonomia universitària i del
que és realment un model centralitzat de gestió que a vostès
els interessa.

Jo, senyora de VOX, defensaré la unitat de la llengua
catalana, malgrat les sentències, les quals respect, que acato,

però que no hi estic d’acord. I defensar la unitat de la llengua
catalana no és una qüestió diguem d’independentistes, és
qüestió d’unitat de la llengua catalana que marquen els estatuts
d’autonomia (...) els científics de la llengua catalana; que
realment València no es pugui dirigir a la comunitat autònoma
de les Illes Balears o a Catalunya en català, em sembla que és
una conculcació d’uns drets absoluts, és a dir, crec que
realment estan en una situació que jo mai he vist; jo acato
sempre les sentències judicials, i les respect, però amb
aquesta no hi estic d’acord, ho he dit i ho seguiré dient, perquè
em sembla que és un atemptat a la llengua catalana i un
atemptat, jo diria, a la intel·ligència i a la ciència.

(Alguns aplaudiments)

Jo, Sra. Guasp, ha parlat vostè de l’asfixia econòmica de la
Universitat, jo, quan diu asfixia econòmica parlaria en uns
termes una mica més rigorosos, nosaltres no asfixiam la
Universitat, he dit abans el que fan els seus governs
d’Andalusia, dels quals vostès participen amb el PP, amb el
suport de VOX. La retallada de 135 milions, no asfixiam la
Universitat, no ho hem fet mai d’asfixiar la Universitat. Aquí
hi ha hagut problemes de vegades de pressuposts, evidentment
que hi ha hagut problemes de pressuposts, i jo li reconec que
m’agradaria de vegades haver fet més transferència econòmica
a la Universitat, però és evident que no hi ha hagut cap asfixia
econòmica, no hi ha hagut cap asfixia econòmica. I crec que
quan utilitzam algunes paraules hem d’utilitzar les paraules
adequades.

Què pot ser insuficient? Estic d’acord, pot ser insuficient.
I necessitam més recursos en altres coses, com les que ha dit
el Sr. Castells. Vostè ha fet un debat molt menorquinista o
molt menorquí, no sé... sí, o eivissenc, però vostè ha parlat de
Menorca, jo li dic menorquí o menorquinista, jo sé que vostè
és molt menorquinista i molt menorquí, però li vull dir que jo
estic d’acord amb algunes reflexions que vostè ha fet; és a dir,
és evident que el règim especial de les Illes Balears ha
d’incorporar el que vostè ha dit, el tema de la mobilitat és un
tema clau. Jo li vull dir, n’ha parlat amb el Sr. Castells? No
n’he parlat amb el Sr. Castells, a les reunions que hi ha...,
perquè amb el Sr. Castells, quan parlam de política de beques
o dels preus públics, no és el moment per parlar del règim
especial de les Illes Balears perquè no és la seva competència,
des del meu punt de vista; però tenc clar i tenim clar, i jo li
agraesc la recordança que m’ha fet, perquè de vegades és
important recordar perquè duem moltes coses, el que diu
l’articulat determinat del règim especial.

Hi estic d’acord. I quan s’ha de fer el règim? Jo crec que
hauria de ser més prest que... el més aviat possible, és un tema
que haurem d’incloure, perquè evidentment la situació de la
insularitat sí que és un element negatiu des del punt de vista
dels estudiants de les illes de Menorca, d’Eivissa, Formentera,
i també de Mallorca, perquè també hi ha mallorquins que
estudien a la península o a la Universitat de Barcelona o  de
Madrid o de València. Per tant, jo li reconec que realment no
n’he parlat amb el Sr. Castells, crec que no era el moment
processal oportú per fer-ho, però estic d’acord amb el seu
plantejament.
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Miri, jo, és evident que els ajuts al desplaçament que
nosaltres donam no són suficients, en som conscients, però
també vull reconèixer que la política, la competència la té el
Govern d’Espanya en termes de mobilitat, no la tenim
nosaltres, nosaltres hem fet una feina de suplement que és una
qüestió de voluntat política. Què no tenim uns recursos
adequats? És clar que no són uns recursos adequats, però ho
fem perquè ho pensam, i hauríem de tenir més recursos per
ajudar a la mobilitat, però és una competència del Govern
d’Espanya.

Jo sé que la transferència de la competència a les Illes
Balears o a les comunitats és complicada, vull dir que és prou
complicada, però crec que, com a mínim, s’ha de tenir en
compte que té una mobilitat, s’ha de tenir en compte com a
variable i, si no, dins el règim especial que, en definitiva, és el
nostre element per tenir aquesta igualtat d’oportunitats.

Jo, Sra. Santiago, li agraesc el seu suport i estic d’acord
amb vostè amb el tema en el qual vostè ha incidit, el tema de
la igualtat d’oportunitats dels estudiants, crec que si hi ha una
política progressista en educació és el tema de la igualtat
d’oportunitats , aquesta és la clau amb la política no-
universitària i amb la política universitària. I crec que la
política de preus públics i la política de beques va una mica en
aquesta direcció. Que no resolem tots els problemes? És
evident que no resolem tots els problemes.

I també, li dic en aquest aspecte que vostè també ha dit,
treball amb la Universitat de les Illes Balears, amb el rector,
per al tema de la residència, i realment també cal dir que el
moment del coronavirus va trencar algunes de les
negociacions que es feien. I ho dic amb tota la sinceritat
possible, treball amb el rector de la Universitat de les Illes
Balears i realment algunes reunions que havíem de fer, doncs
no es varen fer per aquesta situació. Esper que realment ara,
tornant, no sé si a la nova, la vella o la incerta normalitat, ens
doni possibilitat de seguir realment dur a terme aquestes
reunions.

I jo, evidentment, Sr. Ares, hi ha una cosa que vostè ha dit,
ha dit moltes coses, el tema de com afrontar la crisi, jo he dit
que realment la crisi crec que s’ha d’afrontar una mica d’una
forma distinta de com s’ha afrontat per altres governs i crec
que intentam fer, malgrat les dificultats que tenim.

I ha parlat del tema del personal docent precari. Ara, l’altre
dia va sortir el ministre Castells que deia que vol canviar, però
hi ha un parell de qüestions, també hem de veure que si
Castells vol ajudar també haurà de posar recursos, i també cal
dir que la Universitat de les Illes Balears, tot i que els seus
associats  necessiten millorar els seus sous, aquí, a les Illes
Balears, no tenim professors associats a temps complet, és de
les poques universitats d’Espanya que no té associats a temps
complet, que és una anomalia jurídica, perquè no hi ha
associats, o són a temps parcial o no són a temps complet. I
aquí jo crec que hem de tenir en compte que a la Universitat
de les Illes Balears hem de fer un esforç entre tots per
millorar el sou dels professors associats els quals són una
ajuda inestimable per dur a terme un ensenyament de qualitat

a les distintes titulacions que tenim, per tant, és evident que
per aquí hem d’anar.

Jo, en qualsevol cas, els agraesc a tots els seus
suggeriments i evidentment jo sempre estic disposat a
qualsevol compareixença, perquè aquesta és la meva obligació,
i mai no venc arrossegat, Sra. Riera, mai no venc arrossegat,
venc content, perquè, en definitiva, només de veure-la a vostè
com riu, o com se’n riu de jo, ja em dóna molta felicitat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Començam el torn de rèpliques
dels grups parlamentaris, començam pel Grup Parlamentari
Popular i té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Sr. March, el meu Grup
Parlamentari Popular li recorda a cada compareixença que
vostè ve que els professors, alumnes i pares li han salvat la
papereta de la inactivitat. Nosaltres també avui tornam, així
com han fet altres grups, reconèixer la feina de la comunitat
educativa, en aquest cas universitària, ens unim a aquest
agraïment que han fet altres diputats, però ara ja està, ara ja
està; ara hem passat tres mesos, des del 14 de març, ara vostè
no pot continuar penjant de la feina de la resta, i ha de prendre
decisions, ha de defensar els estudiants, ha de reclamar els
doblers que facin falta al Govern d’Espanya, o la Sra.
Armengol i la Sra. Sánchez, on vulgui, i ha de procurar tots els
protocols sanitaris que facin falta.

Jo li he comentat abans que en el 2020 vostè només havia
incrementat un 1,2% el pressupost universitari, 76 milions
d’euros d’un total de mil milions d’euros; que, per cert, li he
de dir que el pressupost universitari va començar a poc a poc
a incrementar a l’any 2014, haurien de ser vostès un poc més
honests i fer menys memòria selectiva, que els traeix de tant
en quant, aquest sectarisme que practiquen en la seva
dialèctica, i si no repassi els discursos del rector d’obertura
universitària, des de l’any 2014, però és que vostè mil milions
d’euros, ha incrementat un 1,2%.

En tot cas, amb aquest pressupost que destina a la
universitat no ens ha dit si ha calculat què costarà aplicar
protocols sanitaris el proper curs; què costarà aplicar
protocols sanitaris , si és que ho ha calculat. I quin curs
tendrem? Serà presencial? Serà híbrid per torns? Perquè és
que la gent necessita saber-ho ja i la gent està angoixada i
vostè ha de donar qualque resposta.

I miri, nosaltres també hem presentat iniciatives,
casualment aquí tothom presenta iniciatives a la Comissió
d’Educació i Universitat, qualque cosa deu quedar penjada de
la seva conselleria; en tot cas, el Partit Popular li ha presentat
iniciatives perquè apliquin protocols sanitaris, perquè rebaixin
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els preus públics universitaris, perquè destinin aquella rebaixa
en incrementar la partida d’inversions en la universitat.
Votaran a favor en aquest sentit del respecte parlamentari que
té vostè o practicaran el consens interior que practiquen
sempre que duem una iniciativa l’oposició?

Ha parlat de baixada de preus, però s’ha oblidat de dir que
el meu Grup Popular li va demanar una baixada del 20 i del
30% en els preus universitaris i en els màsters habilitants i
vostès no ho varen voler, la Sra. Armengol no ho va voler i
vostè no ho va voler, i ara tenim els preus més elevats
d’Espanya, li ho diuen els seus socis.

Però miri, com que el meu temps és molt més breu que el
seu, jo tornaré reiterar aquelles angoixes que li dic que la gent
es demana i que vostè no ha sabut o no ha volgut contestar.

Quin protocol sanitari aplicarà a les proves de selectivitat?
Farà proves de temperatura, farà tests, farà controls de
distància, qualcú controlarà que els nins no s’acostin uns als
altres, o els joves? Quins doblers extra ha destinat a aquests
protocols sanitaris, quina quantitat, si és que n’hi ha destinada
qualcuna?

Les mateixes preguntes per al curs que ve, perquè si vostè
demana una compareixença voluntària, ja li han dit que és per
tenir qualque cosa que contar, a part d’anar comptant les
compareixences que; quins doblers ha reclamat al Govern
d’Espanya per aplicar els nous protocols sanitaris a la
Universitat, n’ha demanats, sí o no? O no ha demanat res.

Quin pressupost afegit farà vostè, donarà ordinadors, hi
haurà més professors o no hi haurà més professors a la
Universitat? Com es faran els exàmens, com es faran les
pràctiques, com s’empraran els espais comuns? Ens doni
qualque resposta, diu que treballa, idò estam ben salvats si
continua que estan treballant.

Si la nostra comunitat, Sr. March, té una població
universitària que és inferior cada vegada més en relació amb
la resta de comunitats, on més joves se’n van a centres de fora
a estudiar, on més canvien de carrera el primer curs, on la
inversió és molt més baixa del que aconsella la UNESCO als
experts, què serà dels joves universitaris aquest curs i el curs
que ve si no es planteja totes aquestes qüestions? I li dic des
de la més bona voluntat que li fem nosaltres, i ens dóna una
resposta, que es trobarà desbordat, igual que li ha passat amb
l’educació obligatòria.

I miri, Sr. Fernández, jo no volia entrar a debatre amb els
diputats, però és que han de ser agosarats per poder defensar
el ministre problemita Castells, Sr. Ares, i comparar-lo amb
qualsevol altre -Sr. Fernández-, amb qualsevol altre ministre
d’Universitat, supòs que ha d’atacar el ministre Wert, perquè
li deuen quedar pàgines i pàgines en blanc amb els deu minuts
que té vostè aquí per sortir a defensar el conseller March, i
com li queden pàgines en blanc perquè arriba que no sap què
ha de dir ni que (...), ha d’atacar ministres de fa cinc o sis anys.
Idò, miri, jo, la veritat, una cosa que no ha fet ni la diputada
"podemita" del seu partit, deu ser perquè s’ha reunit amb ell i

ens ha contat que s’ha reunit i tal vegada el coneix més que
vostè i tal vegada per això no s’ha atrevit ni a defensar-lo. En
tot cas, és molt agosarat, Sr. Fernández.

I una altra cosa, entre les escoles que tenen autonomia de
centre, vostè només dóna recomanacions, Sr. March,
l’autonomia universitària que tenen els rectors, perdoni’m,
però no necessitam un conseller d’Universitat, un ministre
d’Universitat o una reina mare d’universitat, tampoc no
necessitam un doctor Sánchez frau que sigui líder en aquest
país, Sr. March, si vostè entra a baixar a aquests rangs.

I mirin, el que té a sobre i el tarannà que mostra cada
vegada que respon preguntes, m’ha semblat de prou mal gust
la seva ironia sobre el respecte, amb el rodillo parlamentari
que passen vostès des que governen, i encara més, en utilitzar
la figura del decret llei en un estat d’alarma, bloquejant la
tramitació de tots els projectes o decrets llei que es duen aquí,
bloquejant fins i tot la llei o decret llei d’escolarització seu
d’educació, que ens parli de respecte quan nosaltres li vàrem
permetre tramitar molts decrets lle i com a llei importants,
sense estat d’alarma, em sembla de prou mal gust la seva
ironia i les seves lliçons de respecte.

I no ens doni lliçons per negociar que els sindicats
l’esperen a la porta dels jutjats, i sap vostè que l’esperen
precisament per falta de negociació.

Miri, vaig acabant, del to moderat dels seus diputats, Sr.
March, que li donen suport, i dels seus silencis, se’n deriva
molta informació. Diuen molt els seus silencis. I la veritat que
com a diputada i com a mare li he de dir que m’espanta, és
preocupant que vostè no doni respostes, i és més preocupant
pensar que no és que no les vulgui donar, sinó que potser no
les sap donar o no té les respostes per donar en aquest
parlament, perquè si la crisi sanitària ha estat un cop molt fort
per a tots, jo crec que els grans oblidats i els grans castigats
han estat els escolars i els universitaris, i, això, Sr. March, és
responsabilitat seva. 

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

No faré la meva intervenció. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Conseller, le  agradecería que no
subiese a la tribuna de nuevo a darnos lecciones, como ha

 



2234 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 33 / 16 de juny de 2020 

hecho usted en su réplica. Sabemos perfectamente lo que
significa la autonomía universitaria. Es usted quien ha pedido
una comparecencia para explicarnos hoy aquí las funciones y
la política universitaria ante la COVID-19, nosotros le
reclamamos respuestas y soluciones, porque es lo que
necesitan los alumnos de nuestras islas.

También le diría que después de su exposición estará de
acuerdo conmigo en que un ministro de universidades no era
necesario para el gobierno de España. Para gestionar ayudas y
becas, como usted ha dicho, que es la función, única, de este
ministerio, pues evidentemente no necesitamos ni un
ministerio de universidades, ni un ministro de universidades. 

También refiriéndose a las funciones de su conselleria,
pues recordar a los que nos leen o nos oyen hoy que ustedes
tienen la función de ordenación y gestión del sistema
universitario, la función de infraestructuras universitarias, y
las relaciones con la comunidad universitaria, así que, en base
a eso, le pedimos respuestas y soluciones, conseller. 

En relación a las pruebas de acceso de la universidad, nos
ha dicho literalmente que ya se darán a conocer los
protocolos, poco le importa la incertidumbre de todos los
bachilleres de nuestras islas, que ahora mismo se tienen que
enfrentar a los exámenes y a unas pruebas, tan importantes
para su vida, como las pruebas de acceso a la universidad. No
creo que sea un tema para no presentar hoy soluciones ni
respuestas, como le he pedido, y sobre todo no tomárselo en
serio, conseller. 

El ministro Castells estos días ha publicado un protocolo
con recomendaciones, como usted dice, recomendaciones,
pero con una obligatoriedad, que es la de la distancia, la que
hoy ha rectificado. 

Luego, se refiere usted a la falta de financiación de la
universidad, y nos dice que nos equivocamos tomando los
datos de 2017, pero son los que aparecen en la página web de
la UIB y son los que ha denunciado y denuncia -año tras año-
el rector de la universidad, entonces, de su intervención,
¿entiendo que también desacredita a las reclamaciones del
rector de la UIB?

Sobre la asfixia presupuestaria y financiera -que no
económica- lo que le he dicho es que me refería a la del
ministerio, a la del gobierno central; que usted reclamara
financiación para hacer frente a la inversión tecnológica que
este sistema no presencial propuesto por el ministerio, como
recomendación, si usted lo prefiere,  pues ahora la que tiene
que hacerse cargo -la UIB- de una inversión y no tiene
financiación...o le pregunto a usted: ¿tiene financiación para
ello?

Le he preguntado también sobre el fondo específico para
hacer frente a los efectos de la COVID-19, en el ámbito
universitario que usted solicitó y su secretaria autonómica de
universidades solicitaron, el 27 de mayo, al ministro, y ha
rehuido las dos veces de mencionar cómo van las

negociaciones sobre este fondo específico. ¿Va a haber un
fondo específico para universidades, sí o no, conseller?

Y sobre los planes de digitalización o formación del
profesorado, que también ha explicado o mencionó el
ministro, no nos ha dado información ni detalles al respecto.

Y agradezco, eso sí, al Partido Socialista, al PSIB, en
nombre de su portavoz, el Sr. Fernández, que comparta con
nosotros la preocupación por garantizar y sobre todo hacer los
mayores esfuerzos por garantizar la mayor presencialidad
posible en el próximo curso. Usted, conseller, no nos ha
contestado a esta pregunta pero agradezco al PSIB esa
preocupación. 

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. MAS I TUGORES: 

Gràcies. Gràcies, president. Diputades, diputats. 

La nostra universitat és una universitat presencial,
bàsicament presencial. I així ens agradaria a tots que començàs
el curs que ve, sempre que sanitàriament sigui possible. Així
també ho demanen, en parlen o ho desitgen, 200 estudiants,
personal d’administració de la UIB, etc. Ahir, per exemple, els
professors varen poder tornar als seus despatxos, varen poder
tornar a accedir als edificis, i ens consta que estaven ben
contents, que estaven molt contents de poder tornar anar als
edificis de la universitat. 

És necessari fer feina per començar el curs 2020-2021 en
un escenari de la màxima presencialitat possible, tot i que, des
de l’equip rectoral també s’ha de fer feina amb la resta
d’escenaris. Com li he dit, continuï fent feina des de la
confiança, i el respecte a l’autonomia universitària,
col·laborant amb l’equip rectoral i amb tota la universitat; i
reforcem la universitat com a peça clau de la recuperació
econòmica i social postcrisi, postCOVID; ha de ser, és, una
peça clau per poder diversificar i per poder sortir d’aquesta
crisi amb un mínim de qualitat. 

I ja que també, i altres diputats n’han parlat, vostè és
conseller de política lingüística, dir-li que, des de MÉS per
Mallorca, no valoram negativament la sentència aquesta del
Suprem, la valoram com una vergonya. El català, com les
altres llengües de l’Estat, són llengües de l’Estat. Només
faltaria!, que els governs amb llengües pròpies, reconegudes,
no es puguin comunicar entre elles en la llengua pròpia. Per
això, l’animam a continuar col·laborant i a comunicar-se amb
la resta de governs de territoris germans de llengua catalana,
en la llengua pròpia. 

Gràcies.  
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EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Gracias, presidente. Sr. March, sigue sin aclarar usted nada
sobre las medidas concretas que va usted a implementar en el
ámbito universitario para salvaguardar la salud de los alumnos
y trabajadores y para asegurar los derechos educativos de los
alumnos. Y encima tiene usted la desfachatez de insinuar que
no se le puede a usted hablar de improvisación, porque aquí
hay diputados que no se han preparado la comparecencia para
hablar de política universitaria. Una comparecencia que ha
solicitado usted y que es usted el que tiene que dar
explicaciones sobre su gestión. 

El consejero de Educación y Universidades es usted, no
soy yo ni ningún otro diputado de esta cámara, quien ha pedido
esta comparecencia es usted, no soy yo, y le recuerdo que
quien es el responsable de las políticas universitarias en esta
comunidad autónoma, es usted, no soy yo ni nadie más en esta
cámara, por tanto... Además, con el plus añadido, de que yo no
pertenezco a ninguno de los grupos que con mi voto han
sustentado que usted esté sentado donde está sentado, ni
siquiera sustento con mi voto su gestión.

Entonces, ¿a qué viene esta comparecencia para no decir
nada de lo que ha anunciado que diría?, ¿o es que ha venido a
criticar a los tribunales de justicia? Yo sé dónde nos
enteraremos los diputados de esta cámara del protocolo que
se implantará en la universidad para hacer frente a la COVID-
19. Nos enteraremos en la prensa, como viene siendo habitual
en sus intervenciones. 

De hecho usted aquí ha aprovechado esta comparecencia
para tener su titular diciendo que los tribunales atacan las
competencias autonómicas y la lengua catalana. Esto ha sido
lo que hemos sacado en claro hoy de su comparecencia aquí,
Sr. March.

Le reitero algunas preguntas que ya se han verbalizado hoy
aquí y tal vez así podamos obtener alguna información
provechosa.

¿En qué consistirá el protocolo para hacer frente a la
COVID-19 en la Universidad de les Illes Balears? ¿Qué
presupuesto destinará a ello?

¿Cómo piensa fomentar el mérito y el esfuerzo en la nueva
situación académica que vivirán los alumnos?

¿De dónde sacarán el dinero?, ¿van a recortar otros
servicios, van a ahorrarse otras partidas destinadas a políticas
ideológicas o a megaestructura administrativa?

No estaría mal que en vez de preocuparse tanto por
sentencias que afectan a normativas de otras comunidades
autónomas como la Comunidad Valenciana, se preocupe usted

un poco más por sus competencias y dejasen de hacer
demagogia porque la Ley de procedimiento administrativo,
que es la ley estatal, ya establece en el artículo 15, por si no
se habían enterado, ¿eh?, que “la administración pública
instructora deberá traducir al castellano los documentos,
expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto
fuera del territorio de la comunidad autónoma y los
documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten
expresamente”, y continua diciendo: “si debieran surtir efecto
en el territorio de una comunidad autónoma donde sea
cooficial esa misma lengua distinta del castellano no será
precisa su traducción”.

Así que dejen ya de hacer demagogia porque esta sentencia
no va de eso, va de competencias. Lo que no podemos permitir
es que las comunidades autónomas se excedan de sus
competencias y pisen las competencias estatales porque
entonces todo el sistema se tambalea. Creo que hay que ser
muy respetuoso con la legalidad y acatar las sentencias de los
tribunales de justicia y no utilizar estas comparecencias para
hacer demagogia, que es lo que están haciendo ustedes.

En fin, le ruego por favor que conteste a las preguntas que
son objeto de esta comparecencia y que le he reiterado.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, abans
d’iniciar aquest torn de rèplica vull donar l’enhorabona, el
reconeixement a l’equip del Dr. Andreu Palou per l’estudi dels
fàrmacs al qual participa en aquests moments i les vacunes per
lluitar contra la COVID-19, una llarga trajectòria l’avala, així
com a altres científics de la nostra universitat.

Dit això, Sr. Conseller, el menyspreu que demostra cap a
aquesta diputada i cap a aquest grup parlamentari vull pensar
que és un lapsus rere l’altre i no em vull enfadar, però li faré
memòria.

La darrera vegada li vaig demanar una compareixença en
comissió, vostè va muntar una roda de premsa un quart d’hora
abans on contà tot allò que havia de contar a la meva
compareixença i va acumular tots els titulars de premsa, li don
l’enhorabona, però va ser lleig i va provocar que nosaltres
féssim una queixa a la Mesa del Parlament a la qual es varen
sumar els diferents grups polítics de l’oposició, però el
menyspreu que ha fet avui encara és pitjor, no és que a mi no
m’hagi contestat alguna de les preguntes que li he formulat, és
que al seu torn de rèplica ni s’ha referit al grup parlamentari,
no és que se n’hagi oblidat de tres o quatre, és que no m’ha
anomenat... 
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Sr. Conseller, vull pensar que és un lapsus, cerqui entre els
seus apunts a veure si troba algunes de les preguntes que li he
fet i per favor contesti’m, perquè jo li parlat de transport,
perquè li he parlat de pressuposts, perquè li he parlat de
diferències, de protocols sanitaris, etc., però és que ni m’ha
anomenat. No m’ha anomenat. M’ha botat. Em sap greu, no em
faci això, per les persones que ens han votat, a El Pi, també
existim.

Però bé, dit això, autonomia universitària, ja ens va contar
el que era la setmana passada, eh?, ja ho sabem, i a més ja ho
sabíem, i de fet avui li he recordat textualment allò que va dir
vostè en la darrera compareixença: “reconegut per la
Constitució Espanyola a l’article 27.10", idò per què demana
la compareixença?, que comparegui el rector. Per què demana
la compareixença? 

És clar, Sr. March, a vostè no li agrada que el critiquin,
però és que és clar, ens fa cada cosa que no entenem. 

Règim acadèmic, exàmens, competència de la Universitat,
molt bé, idò no sé si telefonar al Sr. Huguet que m’ho expliqui
ell.

Dit això, situació econòmica complicada, idò com perfila
la diversificació econòmica que vostè ha explicat i aquesta
recerca i aquest pla de recerca i un consens? Com ho perfila
amb aquesta situació econòmica complicada?

Vostè ha parlat dels 2.000 milions d’euros que s’han donat
i que no s’havien donat mai. Efectivament, la gran incògnita és
el repartiment perquè ja sabem com va això i com ens arriben
a nosaltres els euros per part de Madrid. Què calcula que
necessitam?, tal vegada així ho podem aclarir més, no què ens
repartiran, perquè sabem que serà poc. 

Vostè  ha dit també “Mae de la Concha, la consellera,
sempre diu ¿cuando es suficiente un presupuesto?”, ho ha
dit així?, és que a tal vegada no es que sea suficiente, es que
destinem-ho on pertoqui i on és més necessari. Crec que en
política la pregunta és aquesta, però bé.

Vostè ha dit “el més important són els doblers que donam
a la universitat”. Idò, bé, li tornaré fer la pregunta: afectarà la
Universitat l’anunciada reestructuració  dels pressuposts
d’enguany? 

L’any que ve, incrementarem recursos a causa de la
COVID-19? “Màxims recursos”, tampoc no és una resposta,
Sr. Conseller, és molt relatiu perquè per a vostè el màxim per
a nosaltres poden ser mínims, que són màxims recursos
possibles?, els possibles?, o dependrà...

Li faré unes preguntes que li he començat a fer, però com
que crec que ha perdut els apunts de les meves preguntes...,
segur?, és que estic dolguda, de debò, però ja no faré  més
queixes, a més, eh?, vull pensar que s’ha equivocat.

Escletxa digital, hem parlat molt durant els darrers mesos
sobre l’escletxa digital a l’ensenyament obligatori, però molt

poc dins l’àmbit de l’ensenyament postobligatori i universitari.
Aquesta escletxa ha estat menor a l’ensenyament universitari,
però no podem obviar la seva existència. Com ha afectat dins
l’àmbit universitari? Quines mesures va adoptar la Universitat
per pal·liar aquesta escletxa digital des de la seva autonomia
universitària? Quines té previstes posar en marxa per al proper
curs? 

Creu que els professors universitaris tenen suficients
competències digitals per oferir una educació telemàtica de
qualitat?

I, Sr. Conseller, ja per acabar, entre les preguntes que li he
fet abans també n’hi vull fer una. Vostè va dir que s’havien
perdut o desenganxat un miler d’estudiants de l’ensenyament
que vostè sí controla, que en té la responsabilitat i que vostè
dirigeix, sap quants se n’han perdut, d’estudiants, de la
Universitat? Se n’han despenjat molts? Ho sabem?

Gràcies, Sr. Conseller, i gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Correspon ara al Grup Parlamentari
Mixt. Té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, jo he volgut
centrar la meva primera intervenció en el tema de les beques,
que pot semblar un aspecte molt parcial de la política
universitària, però precisament perquè he volgut posar de
relleu que per a milers d’estudiants universitaris de les Illes
Balears la política universitària més efectiva i que més notaran
que podem fer és la de millorar les beques de mobilitat. 

Per tant, com que el meu objectiu era fer èmfasi en aquest
aspecte, que aquest era un aspecte fonamental de la política
universitària, per això he dedicat íntegrament la meva primera
intervenció a aquest tema.

Tenim un mecanisme per aconseguir-ho i jo l’he posat
sobre la taula. És una llei, una llei de l’Estat, està a l’article 19
de la Llei del règim especial de Balears, factor d’insularitat,
artic le 19, és una dotació pressupostària destinada a
problemàtiques específiques de les Illes Balears, gairebé tot
són infraestructures i inversions, menys un aspecte, el punt d),
beques a l’estudi i a la recerca en tots els graus del sistema
educatiu especialment al tram d’ajudes a la mobilitat. 

I com que jo som conscient que el ministre Castells, i fins
i tot vostè mateix, no són conscients que el règim especial de
les Illes Balears parla d’educació i parla d’un tema que és
competència de vostès, en aquest cas el tema de les beques
competència de Madrid, estic totalment d’acord amb vostè, i
fins i tot he pogut fer un reconeixement que vostè havia fet els
deures quant a donar suport a la mobilitat dels estudiants, però
per tant sembla ser que el ministre Castells o el ministeri no
és conscient que tenen una manera de fer una política
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universitària favorable i progressista a les Illes Balears, que és
a través d’aquest factor d’insularitat. 

Jo per això li dic, parlin-ne a les reunions sectorials, amb
el ministre, amb els directors generals o amb els secretaris
d’Estat, amb qui sigui, que siguin conscients que tenen un
mecanisme per dotar com pertoca els estudiants de les Illes
Balears, sobretot els de Menorca, els d’Eivissa i els de
Formentera. Perquè vostè ha dit que el meu discurs era
menorquinista, però aquesta política afavoriria els estudiants
de Menorca, d’Eivissa i de Formentera. Totes aquelles
famílies que han de fer una despesa absolutament desmesurada
amb relació a qualsevol altra família de la península perquè els
seus fills estudiïn en el sistema universitari.

Per tant, aquesta és la petició que li faig, que a les seves
converses amb el ministeri aquest tema hi sigui present,
estigui damunt de la taula i que a les seves converses dintre del
Govern de les Illes Balears en siguin conscients que quan el
conseller responsable vagi a negociar el règim especial de
Balears aquest tema hi ha de ser. 

Aquest factor d’insularitat haurà d’estar en els pressuposts
generals de l’Estat de 2021. Per tant, s’ha de començar a fer
feina ja perquè si no, ens trobarem que aquest factor
d’insularitat estarà mal dotat o no contemplarà el tema de les
beques.

Volia també posar damunt de la taula dos aspectes més, Sr.
Conseller. Un continua estant relacionat amb les beques i és
sobre els cicles formatius de grau superior. Vostè en un
moment donat ha dit, jo he vengut aquí a parlar d’universitats,
i ja ho entenc, però també vostè és un gran defensor sempre de
la resta dels ensenyaments superiors no universitaris, en
aquest cas la problemàtica dels estudiants de Menorca, Eivissa
i Formentera que volen estudiar cicles formatius de grau
superior, l’oferta és molt limitada. Per tant, és fonamental que
aquests estudiants tenguin ajuts per poder anar a estudiar a
Mallorca, o fins i tot, si escau, en cas que alguna família no
tingués el cicle formatiu de grau superior a Mallorca, a la
península, i evidentment estiguin convenientment becats per
fer-ho per una qüestió d’equitat, perquè puguin fer-ho en les
mateixes condicions que ho fa qualsevol altre estudiant de
l’Estat.

Per tant, cicles formatius de grau superior, aquí tenim un
altre terreny en què podem afavorir una bona formació
superior, encara que no sigui universitària, una formació
superior dels nostres estudiants.

Per últim, també volia fer-li evident una problemàtica que
hi ha, que probablement vostè pensarà que té poca cosa a fer-
hi o que hi pot incidir poc, però que afecta els  seus
administrats, que són els estudiants que han de fer la
selectivitat. 

En aquests moments, clar, com que la selectivitat caurà els
dies 7, 8 i 9 de juliol molts, alguns estudiants que tindran la
sort de poder treballar tindran moltíssimes dificultats per fer
la selectivitat mentre fan feina, lògicament. Tenen dret a fer-

ho, són exàmens que els permeten evidentment tenir un
permís per poder presentar-se a aquests exàmens, però també
vostè  sap que les feines del turisme, que són feines que
acostumen a fer aquests estudiants, són feines també molt
precàries en què moltes vegades és difícil fer prevaler els
drets dels treballadors. 

Crec que és un tema que no és tant del seu negociat com
del conseller responsable d’ocupació, però m’agradaria que
des del Govern fossin conscients d’aquesta problemàtica
perquè realment després d’aquest curs tan estrany, tan difícil
i en molts d’aspectes tan contraproduent que han tengut els
estudiants de segon de batxillerat, ara es troben que a l’hora de
fer la selectivitat també aquest serà un element de
preocupació i un element de dificultat. Per tant, estaria bé que
com a mínim el Govern fos conscient d’aquesta problemàtica
i en la mesura del possible si poden contribuir a atenuar-ne els
efectes, doncs, seria un bona notícia per a aquestes persones.

Moltes gràcies, Sr. Conseller, i gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Gràcies, president. Seré breu, Sr. Conseller, no es
preocupi. Una de les conclusions que trec d’escolar alguns
portaveus d’aquesta cambra és que milagro , tots fan feina
menys el conseller. Jo m’he quedat amb aquesta idea, amb
aquesta idea clau després d’escoltar algunes companyes
diputades. 

Jo, Sra. Riera, amb el màxim respecte, la veritat, vull dir,
jo vaig ser estudiant universitari mentre vostè era consellera
d’Universitat i, per tant, qual li parl d’això també li parl des
d’aquesta perspectiva. Al respecte li diré que personalment no
crec que vostè ja no pugui deixar de ser la consellera d’un
govern de la confrontació, però té l’oportunitat de ser una
portaveu més dialogant en aquesta cambra. Nunca es tarde si
la dicha es buena.

(Alguns aplaudiments)

Nunca es tarde si la dicha es buena. Miri, diu que som
agosarat. Jo li diré que, Sra. Riera, és important parlar d’això
perquè és moment de contraposar models, perquè la pregunta
és, tenim una crisi, com sortim d’aquesta crisi? Hi ha dos
models per sortir d’aquesta crisi i nosaltres no compartim el
seu model, per això contraposam models. Vostès tenen un
model de quatre potes bàsicament, primer, privatizar todo lo
que se mueva, bàsicament, primer, com els seus companys a
Madrid que a la puerta grande evidentment a la proliferació
d’universitats privades. Segon, augmenten les taxes
universitàries exponencialment, ejemplo tasazo del año
2013. Tercer, retallades brutals a la política de beques i
eliminen la concessió de les beques com a dret subjectiu,
evidentment els qui pateixen més això són les famílies més
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vulnerables. I quatre, si poden, com sempre, generar crispació,
perquè si ens falta això doncs clar, hem de generar crispació
quan estam en el Govern, perquè quan som a l’oposició
evidentment la petició és sempre de diàleg i consens, a la qual
cosa em sumo, per cert.

Resultat d’aquesta fórmula, del seu model, que surten,
sempre surten perdent els mateixos, els de baix, sempre, els
més vulnerables que no poden accedir a la Universitat i queden
exclosos o que si hi accedeixen no ho fan amb les mateixes
condicions i ho fan de la manera més precària. I arribam, és
clar, a la Universitat sobretot per a l’elit, i aquí no ens hi
trobarà. Per això, perquè ara és important contraposar aquests
models per això parlam d’aquest tema, Sra. Riera.

Sr. Conseller, respecte de l’autonomia universitària, encara
que alguns no ho vulguin entendre, jo ja li ho he dit, em
preocupa l’adaptació de la UIB a aquesta nova realitat, que ens
preocupa a tots, el necessari esforç perquè predomini la
presencialitat a les aules intentant construir un model mixt de
semipresencialitat entenent que també podem aconseguir i
treure avantatges d’aquest model, en temes de seguretat a més,
un esforç en temes de digitalització, però és essencial i jo
l’encoratjo que tengui aquest posicionament amb el Govern
d’Espanya perquè és el Govern d’Espanya que també ha de
posar recursos per poder fer possible, així com ho he dit
abans, la política de beques. Si ara eliminam els requisits
acadèmics del Sr. Wert de la convocatòria de les beques té
sentit també que per una situació conjuntural com la que vivim
no se sol·liciti la devolució de l’import de les beques per als
estudiants i les estudiants d’enguany que no puguin complir
aquests requisits. A més també seria un bon moment per
encetar un canvi de model d’ajudes a l’estudi de
l’Administració General de l’Estat que intenti no retardar tant
el seu cobrament i que ho avanci el més possible al principi de
curs.

Per acabar, només dir-li, hem de mirar cap al futur, però
mai sense oblidar d’on venim i el camí, com li he dit abans,
que hem recorregut, sobretot perquè no volem tornar a
cometre els mateixos errors ni caure per les mateixes pedres
a un camí que ja hauríem d’haver recorregut fa força temps.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fernández. Ara sí, conseller, correspon el torn
de contrarèplica. El conseller d’Educació, Universitat i
Recerca.

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

Moltes gràcies, president. Diputats, diputades. Sra. Lina
Pons, amb tots els meus respectes, jo menyspreu no en tenc
mai, em puc equivocar amb el to, em puc equivocar a no donar
respostes, però menyspreu no en tenc. Li diré una cosa, ja li

vaig dir personalment, la roda de..., quantes rodes de premsa
han fet a nivell de Govern de presentar decrets lleis que
després vénen a aquesta cambra? Crec que, per tant, diguem,
aquí no hi ha ni menyspreu ni falta de respecte, simplement
cadascú fa les seves polítiques així com considera que és
oportú.

Diu que el professorat ha salvat la meva feina. No, Sra.
Riera, el professora han salvat la feina de l’educació, el
professorat i les famílies, el professorat i les famílies, i
nosaltres des de la conselleria fent feina hem intentat
acompanyar als centres educatius en aquesta possibilitat que
és la nostra feina. Però són el professorat i les famílies que
han salvat aquesta situació no prevista aquí, a Madrid, a
Andalusia, a Castella-Lleó, a Galícia, al País Basc, a Catalunya
i per tot, Sra. Riera, per tot, no només aquí. Per tant, jo sempre
he dit un reconeixement total i absolut a la feina que ha fet la
comunitat educativa en el seu conjunt i ho han hagut de fer en
una situació no prevista ni aquí ni a altre lloc d’Espanya i del
món, perquè ara resultarà que l’únic lloc que hi ha hagut
confinament escolar és a les Illes Balears. Miri i analitzi el
que s’ha fet a cada país, a cada comunitat autònoma des del
punt de vista d’aquesta situació. Jo deman, per tant, una mica
de rigor a l’hora de plantejar aquestes qüestions.

Miri jo, Sra. Guasp, una cosa que li volia contestar i m’ha
fugit perquè hi ha tantes coses, que són els estudiants NESE.
Una cosa prèvia, serà la Universitat i  la conselleria que
donaran a conèixer quan tenguem el vistiplau de Salut el
protocol, jo no sé com els ho he de dir, en els protocols hi
estan treballant. Li he dit abans que hi havia protocol de
majors de 25 anys, serà la base del protocol que utilitzarem en
les proves d’accés a la Universitat. Hi estam treballant
conjuntament la Universitat i la Conselleria d’Educació i
necessitam una certificació de Salut. Jo no he de presentar
coses que realment no em corresponen a mi. Jo a la meva
compareixença he parlat de la coordinació amb la Universitat,
he parlat de la política pròpia de la Direcció General
d’Universitat, de la política de recerca i de la coordinació amb
el ministeri en temes de beques i en temes de preus públics. 

I clar que hi ha una part de coordinació amb la Universitat
i aquesta part de coordinació l’he volguda posar en valor
perquè en el moment com el que estam vivint en aquests
moments, la coordinació és clau, hi ha la competència
universitària, la part acadèmica, la part de tot allò que és
acadèmica és competència de la Universitat, és que jo no sé
com he de dir, jo no he donar a conèixer les coses que fa la
Universitat. 

Evidentment que el rector haurà de donar a conèixer les
coses de la Universitat, efectivament que les donarà a
conèixer, però hi ha coses que no corresponen a la
Conselleria d’Educació, la Conselleria d’Educació té
competències d’Universitat, però no té aquestes, i una
competència clau és donar suport i coordinar-nos amb la
Universitat i ho hem fet des del primer dia, ho he dit
sincerament i estam contents tant la Universitat com nosaltres
d’aquesta coordinació que hem tengut i això és allò que jo vull
posar en valor. Per tant,... i la Universitat serà quan hagi passat
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per tots els tràmits de Consell de Govern, etc., reunió de
consultes de cap de departament, de caps i directors de
centres, els que especificaran com serà el curs 20-21 que
volen que sigui amb la màxima presencialitat, amb les mesures
sanitàries adequades, amb la possibilitat d’aquest sistema mixt,
semipresencial i amb la possibilitat, que esper que no surti,
d’un ensenyament totalment on line. 

En això està treballant la Universitat i nosaltres l’únic en
què encoratjam a la Universitat és en tres coses, una la
màxima presencialitat, la màxima normalitat, protocols
sanitaris i tenir plans de contingència per si realment és
necessari. 

Però això és competència de la Universitat de les Illes
Balears i jo li podria dir més informació, però això és
competència de la UIB, una vegada que hagi passat per Consell
de Govern i tots els tràmits que són necessaris a la
Universitat. Jo podria dir més coses, però consider que ha de
ser el rector i així vaig quedar amb ell ahir, li vaig telefonar i
li vagir dir, jo diré això i no entraré en més detalls sobre allò
que serà la presencialitat del pròxim curs, això és el que he
dit, perquè nosaltres no som els que organitzam el curs de la
Universitat, la Universitat organitza el seu curs, fa els grups
grossos, grups petits, diu quins professors han de fer la
docència. Aquesta és la realitat universitària, jo no sé com ho
he de dir, aquesta és la realitat universitària que jo realment
vull plantejar.

Per tant, Sra. Guasp, no m’oblid, en temes de NESE
evidentment hi haurà aules específiques a totes..., és a dir, a
Mallorca, a Menorca i a Eivissa. La Universitat té
perfectament clar quants de nins hi ha amb necessitats de
suport educatiu, ja tenim clar quins són els protocols que
s’han d’aplicar i això és allò que realment... i són les aules que
hi haurà per a aquests tipus de coses i això ho hem fet
conjuntament, però jo torn repetir, tot el que serà aquesta
qüestió és una qüestió de la comissió mixta entre la
Universitat i la Conselleria d’Educació, que és la coordinació,
després posar-nos d’acord;i la resta que he explicat, jo no
entenc molt bé, diu “aquí no hem explicat res de política
universitària”, o jo  estic a un altre món o m’explic molt
malament, que és possible que m’expliqui molt malament,
però hem dit clarament tot allò que hem fet en política
universitària i de recerca. 

Això és el que hem dit i realment hem fet debats sobre
qüestions, en el qual jo no vull donar totes les respostes
evidentment, perquè hi ha respostes que són de la Universitat
de les Illes Balears, com és la resposta de les universitats a
nivell de tot l’Estat espanyol. Una de les coses que hi ha hagut
quan es va produir el tancament de la Universitat serà no
presencial, hi va haver unes decisions de cada universitat i
comunitats autònomes i la Universitat de les Illes Balears ens
vàrem reunir i la Universitat va dir, nosaltres volem acabar el
curs no presencial i jo vaig dir, això és una decisió vostra, a la
qual jo en aquest moment li don suport, però no va ser una
decisió de la Conselleria d’Educació, la Universitat de les
Illes Balears acabarà de forma no presencial. No va ser una
decisió nostra, va ser una decisió de la Universitat de les Illes

Balears, igual que altres universitats de l’Estat i nosaltres li
vàrem donar suport a aquesta mesura. 

Per això he dit que hi ha hagut un diàleg continuat amb la
Universitat. Donam suport a aquelles competències que són
seves, això és el que hem fet nosaltres i jo aquí he dit aquesta
coordinació que s’ha fet, però després he dit totes les coses
que hem fet nosaltres de política universitària i de política de
recerca i les polítiques que haguem fet d’acord amb el
Ministeri d’Universitats, que realment planteja polítiques de
beques i política de preus públics. Això és el que he dit i com
afectarà aquí a les Illes Balears la política de preus públics,
que és una decisió de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, que és el manteniment dels preus públics, això és el
que hem dit.

Per tant, si jo no contest a tot és que realment no és la
meva competència i crec que he de ser respectuós amb
l’autonomia universitària i crec que he de ser respectuós amb
la xerrada que vaig tenir amb el rector i li vagi dir el que diria
i el que no diria. I el rector ve a aquest parlament, ha vengut a
la Comissió d’Educació a explicar les coses que realment se
li ha demanat que expliqui, i això és evident que s’ha plantejat.

Per tant, nosaltres el que volem és bàsicament, ja que
tenim una sola universitat i això jo crec que és una cosa que és
més fàcil de gestionar, pensin que Andalusia, Catalunya,
Castella-Lleó, Madrid, tenen moltes universitats i això sempre
és més complicat, per això tenen organismes de coordinació
universitària i nosaltres la coordinació la feim d’una forma
més fàcil. És veritat que a la llei que tenim hi ha una junta de
coordinació universitària, però l’actual situació de la pandèmia
ha fet que hi hagués una relació contínua i permanent per part
de la conselleria amb la Universitat. 

La coordinació i el respecte a l’autonomia universitària. I
nosaltres hem dit, Sra. Pons, és a dir, vostè per primera vegada
és que jo crec que a vegades no som conscients de la realitat,
per primera vegada en una situació de crisi hi ha un fons de
2.000 milions per a temes d’educació, m’imagín que hi ha
5.000 milions per a temes de sanitat. I jo he dit perquè avui ho
ha aprovat el Consell de Ministres i a mi Pedro Sánchez no em
telefona per dir-me quins són els criteris, li ho puc assegurar,
nosaltres realment l’únic que farem és quan tenguem els
criteris, veurem com utilitzam aquests fons. 

Aquests fons no només és per a la Conselleria d'Educació,
és del Govern de les Illes Balears i per això dic que per
primera vegada hi ha un fons específic d’educació universitària
i no universitària, per primera vegada en una situació de crisi,
i vostè ho sap perfectament, on els ingressos han baixat d’una
forma important i significativa, que tenim un sistema de
finançament que no és l’adequat i que tenim unes despeses
socials i econòmiques importants i sanitàries i crec que això
és posar en valor.

Per tant, i també cal dir i jo ho vull posar en valor, que el
Govern de l’Estat ha aprovat l’ingrés mínim vital que serà un
gran suport a les situacions socials que en aquests moments
estam vivint. Per tant, hem de mirar en global totes les
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mesures que hi ha i com afecten també la ciutadania de les
Illes Balears, aquells ciutadans que tendran una situació greu
en tots els aspectes. 

Per tant, aquesta és una mica la idea, jo que tenc estudis de
necessitats, sí que en tenc, però jo els estudis de necessitats
econòmics i això, són hipòtesis que s’han de concretar quan
jo tengui els criteris de repartiment, jo no sé quins són els
criteris de repartiment. 

Ahir varen telefonar d’un periòdic estatal si realment
nosaltres dins un fons econòmic d’educació, l’escola
concertada hi seria. Nosaltres vàrem dir que per a nosaltres
tots els alumnes s’han de tenir en compte. Clar, jo no sé quins
seran els criteris que utilitzarà el ministeri o el Govern
d’Espanya al respecte, però sí que sé clar quin és el meu
criteri al respecte. Jo no vull discriminar els estudiants en
funció que siguin públics o de la concertada, perquè l’escola
concertada també és un servei públic, com ho hem demostrat
amb ajuts a menjador o amb chromebooks o amb temes del
Pla d’acompanyament escolar i aquesta és la realitat. Per tant,
sabem el que necessitam, però també hem de ser realistes de
veure el que podrem utilitzar en aquest sentit.

Per tant, nosaltres tenim clar que estam en una situació
complicada, en educació, sanitat, serveis socials, economia,
etc., i hem de ser capaços com a govern de veure quines són
les prioritats a l’hora d’abordar el pressupost del 2021. Aquí
ningú no té màgia de veure com seran, perquè és una situació
complicada i crec que hem d’estar a l’alçada davant una realitat
que demana davant la ciutadania donar les respostes adequades.

 I jo, ja sé que... ja sé que pensa en altres illes, li he dit això
de menorquí, menorquinista per la confiança que ens tenim i,
a més, vostès ho diuen que ho són, vull dir no és que jo ho
digui, no?, però és evident que afecta els estudiants de totes
les illes, fins i tot de les Canàries, quasi, quasi, tots els que
tenen un règim molt especial, molt especial, no?, però sí que
estic d’acord amb vostè que tot el que fa referència a aquest
tema de règim especial, que m’ha encantat que m’ho hagi
recordat, evidentment. 

Per tant, li agraesc aquesta aportació positiva, és a dir...,
perquè crec que és important en aquests debats treure coses
positives a l’hora de plantejar aquestes qüestions com que
s’hagi d’aprovar el règim especial de les Illes Balears.

I el tema d’estudis superiors sé que hi ha..., estan treballant
en aquest aspecte, però quan tengui la informació que ara en
aquests moments no la tenc totalment clara la hi donaré,
perquè no la tenc.

Per tant, en aquest sentit vull reconèixer a tots els grups
parlamentaris les seves aportacions crítiques. Vull dir que jo
vendré aquí les vegades que faci falta i venc perquè ho crec,
crec en la democràcia. He dit moltes vegades que als anys
setanta jo ja militava políticament, per tant, lliçons de
democràcia molt poques. 

Per tant, sé i crec que el Parlament és la clau de la
sobirania ciutadana i en aquest sentit vendré les vegades que
facin falta, en comissió o en plenari, m’és igual.

I les preguntes que em fan i les vegades que vaig a
comissió demostren que estic en aquesta situació. Em poden
agradar més o menys les intervencions, però això és un altre
debat, de la mateixa manera que poden agradar més o menys
les meves intervencions, però som aquí i faig les hores que
siguin necessàries, perquè aquesta és la meva obligació moral,
política i educativa que tenc, i això és una mica el que jo vull
demostrar.

Per tant, vendré les vegades que facin falta. Evidentment,
vostè em fa preguntes..., jo sempre li ho vaig dir, li ho dic amb
carinyo, eh?, com deia un dirigent de cuyo nombre no vull
recordar, sin acritud, eh?, que realment deia clarament que jo
evidentment li vull recordar que som aquí per servir, que ens
podem equivocar, que realment el to no és contra vostè, i
vostè ho sap, a nivell personal tenim una relació perfecta, i si
realment vostè se sent ferida, li deman perdó, no tenc cap
problema i no em cau cap anell per demanar perdó si realment
algú s’ha sentit ferit amb les meves intervencions. No és el
meu estil, som una persona respectuosa amb les persones i jo
l’únic que deman és respecte personal, la qüestió política
cadascú ha de defensar les seves ideologies de la forma que
consideri oportuna.

Jo les defens, som una persona vehement, ho som
evidentment, perquè m’és impossible de deixar de ser qui
som, evidentment, “som fill d’una raça de dreturera i forta, que
unia el seny amb l’ímpetu”, una bona poesia i tot això, i això
és el que jo vull fer quan vengui aquí.

Per tant, jo agraesc totes les aportacions. Torn repetir, de
política educativa, de política universitària i de recerca en
seguirem parlant les vegades que faci falta.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

Idò, amb aquesta darrera intervenció, i sense haver-hi més
assumptes a tractar, aixecam la sessió.
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