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EL SR. PRESIDENT:

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

Primera pregunta, RGE núm. 14237/20, relativa...

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

President?

EL SR. PRESIDENT:

Què vol senyor...?

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Tenc la paraula o...

EL SR. PRESIDENT:

No sé per què demana la paraula.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

No, volia demanar si es pot ajornar una pregunta.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, ja ho introduiré, no passi pena.

I.1) Pregunta RGE núm. 14237/20, presentada pel
diputat Sr. Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a vessaments d’aigües
fecals a Eivissa.

Primera pregunta, RGE núm. 14237/20, relativa a
vessaments d’aigües fecals a Eivissa, que formula el diputat Sr.
Maxo Benalal, del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la
paraula el Sr. Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días a todos. El 8 de junio
pasado un poco de lluvia en Ibiza provocó la salida de restos
fecales en el puerto, los aliviaderos del puerto volvían a verter
fecales y la Autoridad Portuaria activaba el Plan Interior
Marítimo. El Ministerio de Transición Ecológica indicó que las
obras no se habían acabado puesto que se había suspendido por
causa del estado de alerta. 

El 18 de junio otro vertido de aguas fecales, esta vez en la
zona de baño de Bora Bora, Playa d’En Bossa, en el término
municipal de Sant Josep. Dicen que fue por causa de un viejo
emisario.

Las lluvias de DANA y una caída de tensión en las bombas
del tanque de tormentas producen el 7 de setiembre otro
episodio de vertidos residuales en el puerto de Ibiza, después
de haberse gastado 7 millones de euros en las obras. Este
vertido también obligó a Autoridad Portuaria a activar el nuevo

plan de interior marítimo, que no solamente se activó para Ibiza
sino que también se activo para La Savina.

Sr. Conseller, es obvio que me va a decir que el tanque
estaba funcionando perfectamente hasta que una caída de
tensión paró las tres bombas de la infraestructura, obviamente.
El paro duró treinta minutos y creo que no justifica que una
instalación que funciona, de vez en cuando deje de funcionar. 

Antes de que se acabaran las obras la conselleria ya sabía
que esto no funcionaría puesto que habían más puntos
problemáticos en la red de alcantarillado. Usted mismo el día
que recepcionó la infraestructura dijo que hasta que no se
complete la separación de las redes de aguas fecales y pluviales
de la ciudad no se resolverán completamente las molestias que
sufre la ciudadanía y que trabaja ya con el Ayuntamiento de
Vila para encontrar una solución completa, mientras que ese
mismo día Vila aseguraba que según el ministerio el tanque
funcionaba perfectamente puesto que Vila ya había efectuado
los ajustes de red.

El mismo 7 de setiembre las mismas lluvias provocaban
vertidos de aguas fecales en terrenos del parque natural de Ses
Salines, originados aparentemente por las alcantarillas que se
desbordaron, esta vez se echa la culpa al ayuntamiento, a
ABAQUA o a no sé quién, pero en este caso es un delito
medioambiental obvio y es evidente que se repite cada año.

Sr. Conseller, ¿podría usted decirnos qué hacen o qué
piensan hacer para solucionar esta situación definitivamente?
Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Benalal. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient i Territori.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Molt bon dia a tothom. Sr.
Benalal, crec que vostè ha fet una diagnosi prou acurada dels
fets que han anat succeint. Jo continuaré dient que crec que en
aquest cas i en tots els casos el millor instrument és aquell que
la Conselleria de Medi Ambient i Territori, el Govern de les
Illes Balears ha posat damunt la taula des del primer dia de
legislatura i era el desenvolupament i l’execució del Pacte per
l’aigua, aquell on totes les administracions amb competències
directes sobre el cicle de l’aigua prioritzin inversions sobre
actuacions que precisament ajudin a millorar-lo i a revertir
problemàtiques que, com vostè ha descrit perfectament, en
moltíssimes ocasions deriven de competències municipals. Per
tant, crec que és la millor solució en aquest sentit, i el
compromís del Govern de les Illes Balears crec que és
indiscutible i les xifres d’inversions de l’any 2015 en aquesta
matèria així ho reflecteixen.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Benalal.
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EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sr. Conseller, esperemos simplemente que
efectivamente pues este parlamento pueda, por medio de la
comisión no permanente que se va a crear, pues tomar las
riendas de una problemática y proponer al Govern que haga lo
que tenga que hacer, porque estos problemas se repiten año tras
año. El año pasado a estas mismas fechas yo ya se lo estaba
reclamando por escrito y pues es un poco..., un poco tedioso.

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Benalal. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Benalal, qualsevol
proposta serà benvinguda, sempre que sigui constructiva. Per
no evadir la seva pregunta li he de dir que en el cas d’Eivissa,
en el cas de Ses Salines, des de la passada legislatura es varen
començar a fer feines conjuntes amb l’Ajuntament de Sant
Josep. Una primera fase va ser identificar quina era la
problemàtica dels vessaments, que definitivament i finalment
va ser derivada de la xarxa de clavegueram; des d’aquell
moment l’ajuntament ja treballa en un projecte executiu. La
setmana passada des d’ABAQUA teníem contacte amb
l’Ajuntament de Sant Josep al respecte i des d’ABAQUA s’està
assessorant l’ajuntament per tal que puguin fer la connexió al
nostre col·lector d’una manera adequada. 

Finalment, efectivament, vostè ha descrit molt bé què va
passar amb el tanc de tempestes i també ha descrit molt bé el
que jo sempre he dit i repetesc a aquesta resposta, el tanc de
tempestes és una solució important a la problemàtica de
vessaments en el port d’Eivissa, però sempre hem dit que
mentre que la xarxa de clavegueram no estigui convenientment
separada aquests vessaments no tenen garantia d'eliminar-se en
el cent per cent. 

El tanc de tempestes des que està recepcionat ha funcionat
perfectament, hi ha hagut altres episodis de pluja on ha
funcionat i no hi ha hagut cap tipus de problemàtica. El
vessament al qual vostè es referia, el darrer que hi va haver i
que el tanc de tempestes ja estava en funcionament,
efectivament, va respondre a una aturada de corrent que va
durar trenta minuts, però que alhora ens va poder permetre des
d’ABAQUA comprovar que el tanc de tempestes en si i tots els
seus engranatges i la seva maquinària havia funcionat. Per tant,
continuarem fent feina en aquest objectiu per tal de garantir que
els vessaments siguin zero.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 14294/20, presentada pel
diputat Sr. José Luís Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a dades sobre la compra d’habitatges a les
Illes Balears.

Segona pregunta, RGE núm. 14294/20, relativa a dades
sobre la compra d’habitatges a les Illes Balears, que formula el
diputat Sr. José Luís Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Pons, el temps ens dóna
la raó, les polítiques de decorat de la Sra. Armengol ja no se
sostenen, només funcionen quan disposaven d’un sobrant
d’euros com a la passada legislatura amb 4.000 milions
d’euros, fruit de l’herència del Partit Popular que tant els
agrada criticar. Ara veurem què fan vostès amb la seva herència
de fum insostenible que s’han creat.

Des del principi de la legislatura ja els advertíem que no
compartíem les seves receptes per a l’habitatge, després ho
varen empitjorar amb els decrets 8 i 9. Avui la desesperació ja
és generalitzada per la falta d’inversió, falta d’ocupació i falta
de la seguretat que han creat. Estan destruint l’economia a un
ritme molt preocupant, primer el sector turístic i ara el sector de
la construcció arrossegant moltes activitats complementàries,
per tant, milers de llocs de treball que es perdran. I vostès a la
inòpia sense reaccionar. 

El 12 de juny el sector de la construcció alerta que més de
50.000 famílies de les Balears quedaran sense accés a
l’habitatge. Pensen continuar així?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. De l’anàlisi que ha fet, Sr.
Camps, ha obviat una realitat i és que hi ha una crisi fruit d’una
pandèmia que existeix, que vostè encara no sé si se n’ha
adonat, però que condiciona evidentment la realitat del dia a
dia. 

Aquesta pandèmia ha provocat també, i així ho hem
explicat més d’una vegada, una crisi econòmica. Aquesta crisi
econòmica ha tengut conseqüències sobre tots els sectors,
també sobre el mercat immobiliari, i açò ha provocat que hi
hagi hagut una baixada de la compravenda d’habitatges a
aquestes illes. Efectivament, això ha estat així a aquestes illes,
a l’Estat espanyol i a qualsevol indret. De manera desigual, i
aquí hauríem de dir que allà on hi ha un major pes de la segona
residència llavors la caiguda també ha estat més grossa. És
normal, la gent s’aventura a comprar el primer habitatge, si ha
de comprar el segon s’ho pensa dues vegades. Qui lidera açò,
aquesta caiguda, ha estat Canàries amb més d’un 50%.
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Aquesta és la realitat amb què ens trobam en aquests
moments. Fer una anàlisi com la que vostè fa, obviant que hi ha
una pandèmia lligada a la COVID-19, és fer una interpretació
absolutament parcial. Per tant, siguem realistes, Sr. Camps,
quan faci qualsevol plantejament sigui rigorós amb els seus
arguments.

Gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President. És clar que la pandèmia només els
afectarà a vostès. El Partit Popular ja els advertia el desembre
que la problemàtica no se solucionava tot sol amb habitatge
públic. Centrar en un únic objectiu una visió estreta, antiga i
desfasada a més d’ineficaç pot ser, ho poden comprovar, en
cinc anys només han construït, han donat cinc claus. 

Alguns titulars de premsa: 12 de febrer, vostè havia acabat
de dissenyar i presentava un pla que semblava que havia de
resoldre el problema de l’habitatge; el temps ens dóna la raó.
2 de juny, “la vivienda en Balears la más cara de España”. 13
de agost, 7.500 sol·licituds per rebre l’ajuda de lloguer, xifra
rècord a Balears, un 44% més; quina és la seva opinió? 

31 d’agost, “la PAH critica la gestión ineficaz del Govern
en materia de vivienda”. 1 de setembre, “a Balears paguen ara
un 49% més del lloguer de l’habitatge que el 2015"; encara
troba encertades les seves polítiques? 

Ens pot explicar per què les promocions anunciades des de
2018, el carrer Cuba, el carrer de Salvador Espriu, el carrer de
Magdalena Bonet i Fàbregues de Palma, la de Vilafranca i el
bluf dels 840 habitatges de Son Busquets, que ja no en parlen.
Dia 20 de setembre, “promotores y constructores vaticinan el
colapso de la economía de las medidas del pacte. Aquí no
habrá vivienda para los residentes a precio normal porque no
hay suelo y no lo habrá con estas políticas”. 

Sr. Pons, si vostè tengués tant d’interès en l’habitatge com
el que té en el port de Fornells les coses anirien millor.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. La setmana passada érem a
Manacor a iniciar una nova promoció. Ahir érem a Calvià i

n'iniciàvem una altra. Demà passat serem a Son Servera i
n'iniciarem una altra. Parlam de més de 70 milions d’euros. Es
diu ràpid, eh? Som al primer any de legislatura, el primer any
normal de legislatura...

(Remor de veus)

... i acabarem aquest any amb 500 habitatges. El primer any
natural haurem iniciat 500 habitatges, multipliqui açò per
quatre, d’acord? Aquest és l’objectiu amb el qual nosaltres
treballam. És cert, la crisi econòmica ens condicionarà molt, i
també ho sabem, però tenim un full de ruta marcat i vam
començar de zero: ni projectes, ni solars, ni iniciatives. Ja en
parlarem, després, de la feina que feia lligada a la PAH. 

Per tant, sí, Sr. Camps, feim feina, tenim un camí de llarg
recorregut i vostè veurà els resultats. 

Gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

I.3) Pregunta RGE núm. 14298/20, presentada pel
diputat Sr. Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a mesures per evitar l’ocupació il·legal
d’habitatges.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Conseller. Tercera pregunta. RGE núm.
14298/20, relativa a mesures per evitar l’ocupació il·legal
d’habitatges, que formula el diputat Sr. Miquel Vidal i Vidal
del Grup Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL: 

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, bon dia.
Sr. Conseller, és avui una preocupació important l’ocupació
d’habitatges per part de persones que no són els propietaris ni
tampoc són els seus moradors. Tant és així que cada dia veiem
en els mitjans de comunicació notícies en aquest sentit, fins i
tot...

(Remor de veus)

... -sí, cada dia, ho reiter, avui també, avui també- fins i tot la
Fiscalia General de l’Estat va emetre un informe on recomana
mesures cautelars en determinats casos de desallotjament. I,
mentrestant, nosaltres d’aquí veiem que en el seu govern de
Madrid no hi ha acord, mentre un ministre -Iglesias- diu que
això són coses dels bancs per tenir habitatges buits, l’altre -
Marlaska- li diu que no, que ell està d’acord amb la instrucció
de la Fiscalia i en farà una, i un altre grapat de ministres
s’entretenen en xerrar cada dia de les coses que varen passar fa
80 anys. 

Sr. Conseller, des de la seva responsabilitat, què en pensa
de tot això?, i què fa comptes fer? 

Gràcies, president.
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EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Açò que ha fet avui aquí i ara
el Sr. Vidal no deixa de ser una estratègia a nivell nacional que
el Partit Popular ha marcat i que va lligada a una idea i a un
discurs de la por. 

La idea d’enviar un missatge als ciutadans amb la finalitat
de fer entendre que “alerta amb el teu habitatge, alerta amb el
teu habitatge, perquè qualcú el pot ocupar”. A partir d’aquí
hem de ser conscients que hi ha hagut tota una estratègia de
grans fons d’inversió que han apostat per la seguretat privada.
I han decidit, i ho veim cada dia en els mitjans de comunicació,
fortes campanyes de publicitat entorn a açò. Darrere, el Partit
Popular acompanya, amb discursos com aquests. I ens
n’adonam, quan ho veim, que se’n van d’un extrem a un altre.
I quan dic “d’un extrem a un altre” també ho vull explicar
perquè crec que val la pena que en siguem conscients. 

Açò era al govern del Sr. Bauzá, el Sr. Company era el
president de l’IBAVI. Li importava poc, l’habitatge, ja ho
vèiem abans, i va fer un pla d’actuació sobre els desnonaments.
Aquest pla d’actuació sobre els desnonaments que va aprovar
el Sr. Company a l’IBAVI tenia per objectiu garantir que no es
desnonaria absolutament ningú. El missatge era molt clar
“ocupi vostè un habitatge que el Govern de les Illes no farà
absolutament res”. 

(Alguns aplaudiments)

La legislatura passada -perquè açò no tenia cap lògica-, la
legislatura passada vam derogar aquest pla i ho vam discutir
aquí, vam iniciar 14 desnonaments a l’IBAVI, amb una crítica
duríssima  de la Sra. Fernández, de la Sra. Cabrer... On
criticaven absolutament açò.  Aquest era un extrem. Aquest era
un extrem: el del Sr. Company perquè li interessava. Ara estam
a l’altre. El del radicalisme. El del radicalisme. I ens n’adonam
que el PP no afina mai, o es posa en un extrem o es posa a
l’altre. I açò no té cap lògica, de vostès s’haurien d’esperar
mesura, seny i en cap cas crear por sobre la població. 

Gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Conseller, té la paraula el Sr. Vidal. 

EL SR. VIDAL I VIDAL: 

Gràcies, president. Sr. Conseller, mentre l’assumpte no
canviï aquí tenim el micro i podem parlar i podem fer
preguntes, però si li feim preguntes vostè les hauria de
contestar, si és que en sap. Si és que en sap!

(Remor de veus)

Li he demanat què feia comptes fer i no m’ho ha dit. Vostè
sap que té habitatges de protecció oficial, que són de la seva
responsabilitat, que estan ocupats per okupas, valgui la
redundància? Sap que no ha contestat perquè no sap què ha de
fer? Vostè no sap si està a favor d’Iglesias o de Marlaska.
Vostè està dins un govern que políticament no té nord marcat,
i a posta li sap greu que li facin determinades preguntes. 

Per què no s’apunta a les teories del Partit Popular, fins i
tot, del ministeri fiscal, perquè puguin desallotjar aquestes
persones que estan ocupant il·legalment habitatges de protecció
oficial o habitatges privats, que és pitjor, en 48 hores, i perd el
temps contant-me de quin color era el cavall blanc de Santiago
en lloc de contestar. 

Sr. Conseller, què fa comptes fer amb els okupas?, en quin
bàndol està del seu govern?, o per a vostè això no és cap
preocupació? 

Gràcies, president. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Vidal, té la paraula el conseller de Mobilitat. 

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

El que li estic intentant fer entendre és que aquest discurs de
la por no va aumon. I li diré d’una altra manera, a les Illes
Balears enguany l’ocupació ha davallat un 20%. El Fiscal
superior va dictaminar..., sí, sí, sí, el Fiscal superior va
dictaminar aquí una instrucció que va permetre ser pioners a
Espanya i que en bona manera explica que tenguem uns
nombres diferents. 

Per què fan aquest discurs, ara, en plena crisi? És que no té
cap lògica! Com hem actuat, nosaltres? Hem actuat... Ja hi ha
20 habitatges recuperats, que es van ocupar a l’època de
Company, i els hem recuperat nosaltres, seguim treballant en
aquest sentit i tenim tot un pla lligat a Camp Redó que ja n’hem
recuperat 8 més. Per tant, sí que feim feina, sí que tenim un
camí, a diferència del que feien vostès. 

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT: 

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

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sr. Conseller. Els pregaria als diputats que hagin
de fer ús de la paraula que s’atraquin al micro el màxim
possible perquè amb l’ús de la mascareta l’audició disminueix
i la sessió s’ha d'enregistrar. Moltes gràcies. 
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I.4) Pregunta RGE núm. 14306/20, presentada per la
diputada Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a desplegament de la Llei
d’habitatge.

Quarta pregunta, RGE núm. 14306/20, relativa a
desplegament de la Llei d’habitatge que formula la diputada
Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, té la
paraula la Sra. Font. 

LA SRA. FONT I MARBÁN: 

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Sr. Conseller, la
pregunta és molt senzilla. Quan té previst el Govern desplegar
reglamentàriament la Llei 5/2018, de l’habitatge, de les Illes
Balears? Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Font. Té la paraula el conseller de Mobilitat
i Habitatge. 

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

Moltes gràcies, Sra. Font per aquesta pregunta. Com a
Govern ja hem iniciat tot aquest desplegament, i li posaré les
principals fites que ja hem aconseguit. 

La primera, és tot el que suposava la necessitat de regular
via decret els habitatges desocupats dels grans tenidors, el
registre d’habitatges desocupats dels grans tenidors i també el
procediment de cessió obligatòria que s’havia de produir. Tot
açò ja en aquests moments forma part d’un cos reglamentari
que és el Decret 36/2009, de dia 10 de maig, que es va aprovar.
A la vegada, també, i la Llei d’habitatge establia la creació del
servei d’inspecció d’habitatge, regulació que ja està feta, que
ja està organitzada en aquest moment i que té com a finalitat
vetllar per al compliment de la Llei de l’habitatge, on amb data
de gener de 2019 es va posar en funcionament amb un grup de
12 persones que estan fent feina amb açò, que açò penja també
de la Llei d’habitatge. 

A la vegada dir-li també que el Decret llei 3/2020, que vam
aprovar en aquesta legislatura, regula de forma detallada el dret
de tempteig i retracte, i a la vegada també desplega i reequilibra
el règim sancionador. I a la vegada, també, en aquests moments
està molt avançat, jo crec que a punt ja de tancar o de poder
tancar pràcticament un acord i queden alguns detalls, el
reglament que regularà tot el sector immobiliari. Aquesta és
una feina també que hem fet al llarg d’aquests mesos passats
però, com pot veure, des que vam aprovar la llei i vam arribar
a un acord amb el Govern d’Espanya hem anat fent camí per tal
de fer factible el desplegament de la llei. 

Moltes gràcies, Sra. Font. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. FONT I MARBÁN: 

Gràcies, Sr. Pons. Realment és fonamental el desplegament
de tota aquesta llei perquè, evidentment, el problema de l’accés
a l’habitatge s’ha convertit en un mal endèmic en aquest país,
agreujat, a més a més, per la crisi actual que estam vivint i que,
malauradament, empitjorarà en els propers mesos.  

Ens enfrontam a un moment molt complicat que exigeix
canvis importants en les nostres polítiques públiques, com és,
convertir en un dret de ver l’accés a l’habitatge. Perquè
l’habitatge és un dels factors principals de pobresa i exclusió
social, gràcies al fet que és tractat precisament com una
mercaderia. 

I, per molt que certs sectors insisteixin, el mercat no
s’autoregula. Col·lectius com la Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca han denunciat recentment que la problemàtica de
l’accés a l’habitatge, que s’arrossega des de fa moltíssim temps,
està provocant greus problemes en general a la població. I
urgeix, evidentment, que les institucions prenguin mesures que
siguin adients per solucionar. Una de les possibles solucions
que ells proposen i que és recollida del mateix text legal nostre
és aplicar l’article 28, mitjançant el qual s’estableix que les
administracions han de crear programes específics de cessió
d’habitatges per incentivar els propietaris d’habitatges
desocupats a posar-los al mercat de lloguer a preus assequibles
mitjançant la cessió temporal de la seva gestió a
l’Administració Pública.

Val a dir que entre els objectius de desenvolupament que
marca l’Agenda 2030 n’hi ha un que recull l’objectiu per
encaminar-se a la sostenibilitat de les ciutats que és l’ODS 11
que diu que d’aquí al 2030 s’ha d’assegurar l’accés de totes les
persones, habitatges i serveis bàsics adequats, segurs i
assequibles i millorar els barris marginals.

Sr. Conseller, sé que el repte és enorme, però també és
indefugible, és una qüestió estrictament de drets humans.
Necessitam rapidesa per donar resposta a un dels principals
focus de desigualtat social.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Té la paraula el conseller de Mobilitat
i Habitatge.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Li vull agrair, Sra. Font, el to
a l’hora de plantejar les coses, crec que és un to sensat,
constructiu, que poc té a veure amb la necessitat derrocar
qualsevol iniciativa que pugui ajudar a servir amb un millor
servei als ciutadans.

Compartesc la reflexió que vostè ha fet, jo hi afegiria
algunes coses, eh?, crec que també val la pena, hi ha programes
de gestió específics. Aquest any 2020, quan acabem, hi ha tot
un pla d’ajudes amb el qual haurem estat capaços, en plena
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crisi econòmica, de poder ajudar famílies per un valor de 20
milions d’euros amb ajudes, on pagam més del 40% a fons
perdut, a aquella gent que més necessitats té. Això són
solucions i immediatesa.

A la vegada tenim un programa de llarg recorregut, que és
cert que si te’l mires sempre curt i només mires el trosset d’aquí
a la vora no ets capaç d’entendre’l, però que suposa
incrementar la bossa d’habitatge públic, que en tenim molt poc
a les Illes Balears i que també l’hem de fer, l’hem d’impulsar,
hi ha d’haver continuïtat, no només d’aquesta legislatura, de la
pròxima, de la pròxima, de la pròxima. En tenim poc,
d’habitatge públic per poder oferir a aquella gent que més ho
necessita i entorn a açò, efectivament, la Llei d’habitatge que
demana esforços per impulsar-ho cap endavant. I
organitzacions com la PAC ens ho recorden, i hi hem d’estar
pendents i que en la mesura possible anam donant moltes
vegades solucions a problemes puntuals que es produeixen que
són d’una vertadera emergència i que, de forma coordinada
amb els consells insulars que tenen les competències en serveis
social, amb els ajuntaments, treballam per intentar donar
solucions.

En qualsevol cas, no defallirem i vull agrair-li l’interès i el
plantejament que ha fet en to constructiu.

Gràcies, Sra. Font.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.5) Pregunta RGE núm. 14295/20, presentada pel
diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester del Grup
Parlamentari Popular, relativa a possible augment de la
delinqüència com a conseqüència de la crisi econòmica. 

Cinquena pregunta RGE núm. 14295/20, relativa a possible
augment de la delinqüència com a conseqüència de la crisi
econòmica, que formula el diputat Sr. Sebastià Sagreras i
Ballester del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, president. Bon dia a tots, diputades i diputats, bon
dia, consellera Castro. Diputats, imagín que són conscients que
els darrers mesos les Illes Balears presidides per la Sra.
Armengol se’n van a pique; sanitàriament parlant de les
comunitats autònomes pitjor gestionades, la consellera Gómez;
sobre economia i turisme la comunitat autònoma pitjor
gestionada, el conseller Negueruela; del poc que ens queda a
unes illes que eren tranquil·les és la convivència. 

Consellera, quines previsions té sobre l’augment de la
inseguretat ciutadana en els pròxims mesos a les Illes Balears?

Gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Bon dia a tothom, bon dia, Sr.
Sagreras. La verdad es que le tengo que reconocer que estoy
perpleja, tuve que leer tres veces la pregunta porque pensaba
que esta me la hacía un diputado de VOX y no un diputado del
Partido Popular, mire...

(Alguns aplaudiments)

Mire, este gobierno no cree que las rentas bajas te
conviertan en un potencial delincuente. Ligar delincuencia a
pobreza es clasismo. Ligar inmigración a delincuencia es
xenofobia.

(Alguns aplaudiments)

Por lo tanto, frente a este discurso alarmista, xenófobo y
clasista le voy a dar unos datos para que seamos un poco
rigurosos. Son datos oficiales del Ministerio del Interior.

En los últimos seis meses en Baleares se ha producido un
descenso de los delitos penales, en la ciudad de Palma un
22%,...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... en el resto de municipios un 25%. Por lo tanto frente a su
clasismo y su xenofobia los datos rigurosos.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, consellera, vostès fan anuncis i cerquen titulars,
digui’m on ha trobat la paraula "immigració" en la meva
primera intervenció, digui’m-ho vostè, no s’inventi coses,
rigorositat, seriositat aquí al Parlament.

I si una cosa és veritat...

(Remor de veus)

... i si una cosa és veritat és que es posa en perill...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats.
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EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

... la convivència dels veïnats de les Illes Balears, augmenta la
inseguretat i augmenta...

(Remor de veus)

... augmenta la delinqüència d’ençà que la presidenta Armengol
i el president Sánchez necessiten els vots dels comunistes de
Podemos per governar. Necessiten...

(Petit aldarull)

Els delinqüents... els delinqüents i els que no en pensen cap
de bona s’estan convertint en ciutadans de primera, tenen tots
els drets del món -tots els drets del món-, totes les garanties i
alguna ajuda. Els ciutadans de bé i la gent treballadora s’estan
convertint en ciutadans de segona, tots són deures, tots són
obligacions, entre ells pagar impostos.

Aviat no quedarà cap carrer, abans tranquil, dels nostres
pobles sense una casa ocupada, sense una casa propietat de
veïnats normals i corrents, no de bancs.

Els vespres als carrers tranquils es produeixen furts...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un poc de silenci.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

... dins els cotxes...

(Petit aldarull)

Els delinqüents... els delinqüents entren a les cases dels
nostres padrins i se’n duen les seves joies més estimades que...

(Remor de veus)

... eren herències dels seus avantpassats. Això és així!

(Continua la remor de veus)

Un augment dels robatoris, fins i tot ens roben les garroves,
consellera, fins i tot ens roben les...

(Petit aldarull)

President... president...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, els he pregat tres vegades un poc de
silenci.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Consellera,...

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Reaccionin, endureixin les lleis contra els delinqüents,
coordinin la seguretat, exigeixin a Madrid més Policia Nacional
i més Guàrdia Civil perquè venguin aquí a les Illes Balears,
coordinin millor les policies locals, dotin d’autoritat l’autoritat,
facin que els batlles puguin augmentar les plantilles de les
policies locals perquè si no es fa res de tot això, seran els
mateixos veïnats els que s’hauran d’organitzar per garantir la
convivència, cosa que no fa el Govern.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Sr. Sagreras, usted en su segunda
réplica ha hecho un discurso aun más clasista que en la primera
parte.

(Alguns aplaudiments)

Mire, le repito una y otra vez: el hecho de que haya una
crisis económica y que las rentas sean bajas no convierte a
nadie en potencialmente delincuente. 

No aceptaremos nunca considerar que porque haya una
crisis económica la gente sea delincuente. Esta semana también
ha leído usted los periódicos y hay personas que se reinsertan,
por ejemplo el Sr. Jaume Matas. Yo me alegro mucho de que
se haya reinsertado, habrá podido ver los periódicos este fin de
semana...

(Alguns aplaudiments) 

... y no creo que el Sr. Matas delinquiera por una cuestión de
crisis económica.

Mire, este gobierno saldrá de esta crisis económica, que es
evidente y que no hemos negado en ningún momento, derivada
de la pandemia de una manera absolutamente distinta de cómo
lo harían ustedes.

Mire, mientras ustedes defendían que la Sra. Ayuso diera
pizzas y hamburguesas a los niños vulnerables de Madrid,...

(Remor de veus) 

... nosotros gastamos 6.000...
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(Remor de veus)

... por favor, déjenme terminar, no... déjenme terminar.

Ayer el conseller de Educación anunció 7 millones de euros
en becas, durante el estado de alarma 6.000 tarjetas, esa es la
diferencia entre nosotros y ustedes. Mientras ustedes decían, y
sus amigos de ultraderecha, que lo del ingreso mínimo vital era
una paguita, lo que es este gobierno fue a incrementar en 2,1
millones de euros la renta extraordinaria (...) de la COVID. 

Frente a la xenofobia y al clasismo, medidas progresistas.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera...

(Continuen els aplaudiments)

I.6) Pregunta RGE núm. 14296/20, presentada per la
diputada Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ple del Govern en matèria
turística.

Sisena pregunta, RGE núm. 14296/20, relativa a ple de
Govern en matèria turística, que formula la diputada Sra. María
Salomé Cabrera i Roselló del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula la Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, señoras y señores
diputados. Sr. Conseller, en los últimos cinco años ustedes
deberían haber trabajado entre otras muchas cosas en hacer
crecer la calidad y el valor turístico, en diversificar la economía
o en aprobar medidas estructurales útiles, cosa que no han
hecho dejando a Baleares afrontar esta grave crisis en situación
de debilidad.

Tenemos los peores datos económicos, laborales, sociales
a pesar del optimismo que derrochó usted la semana pasada. Se
vanagloriaba de que Baleares era un destino seguro y que había
recibido más turistas extranjeros por avión en junio que nadie
y lo comparaba con otras comunidades.

Lo que no dijo, ni usted ni la Sra. Armengol, es que en junio
-junio- estuvimos muy por debajo de otras comunidades a pesar
del plan piloto y lo que tampoco dijo es que el acumulado 2020
de llegada de turistas extranjeros a Canarias era por ejemplo de
3 millones, a Andalucia de casi 2 millones mientras que a
Baleares era de 1,1, con una caída del 86%.

Estos son los datos de los que usted tiene que preocuparse
y ocuparse que son los que afectan a los ciudadanos de
Baleares y no interpretar las estadísticas a beneficio de
inventario.

Sr. Conseller, por tanto, ante esta grave situación le
preguntamos qué plan tiene en materia de política turística para
la recuperación de Baleares.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Yo desde luego, Sra. Diputada,
cada día que escucho al Partido Popular escucho mentir,
manipular y desde luego no apoyar ninguna de las medidas que
pone el Gobierno (...).

(Alguns aplaudiments)

Usted habla de rigurosidad. ¿Cómo puede hablar de
rigurosidad alguien que dice que en el acumulado de 2020 pone
de ejemplo a Canarias, que en enero, febrero y marzo están en
temporada alta? ¿Usted sabe de turismo o viene simplemente
a hacer demagogia?, porque en enero, febrero y marzo no había
ni COVID...

(Remor de veus)

... no había ni COVID. 

El acumulado de julio, el acumulado de julio, que és con el
que nos podemos comparar, refleja que Baleares cayó un 70%;
Canarias, un 80; Cataluña, un 81; Comunidad Valenciana, un
69; Madrid, un 88%. El turismo internacional ha caído en todas
las comunidades autónoma. Andalucía, que gobierna el PP;
Cádiz, que gobierna un alcalde de Podemos, ha tenido mejor
año que otro año; ¿por qué?, porque han tenido turismo
nacional. Málaga, gobernado por el PP, se ha estrellado; ¿por
qué?, porque tiene turismo internacional, básicamente. Esa es
la diferencia, las comunidades que tienen turismo internacional
o las que no. 

Nosotros la legislatura pasada quedamos con el mejor
empleo, la mayor creación de empleo en una legislatura, y el
mayor crecimiento económico, pero dependemos de un sector,
el sector servicios, con el que trabajamos cada día en ver cómo
recuperarlo. ¿A que aquí no ha traído ningún testimonio del
sector hoy para hablar de esto?, porque nosotros trabajamos
con ellos, porque estamos a su lado preparando el año que
viene, preparando la reapertura. Mientras ustedes vienen aquí
a criticar todo no traen un solo ejemplo del sector, ni una voz
del empresariado; ¿por qué?, porque está trabajando con el
Gobierno...

(Remor de veus)

... porque están preparándose para el año que viene, pero usted
no es capaz de traer ni un solo testimonio más que la
demagogia que hace el Partido Popular en las Islas Baleares,
porque en el resto del Estado, gobierne quien gobierne, el
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turismo internacional ha caído, y es por la COVID, es por la
COVID; a pesar de todo lo que digan es por la COVID, y lo
saben, y mienten, manipulan, tergiversan y están trayendo a
este debate desde luego muy poca rigurosidad. Se esperaba
algo más de un partido como el suyo.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente. Le puedo garantizar que el sector
se queja, porque si habla con usted también habla con nosotros
y nos dicen quizá todo lo contrario que le dicen a usted, porque
no le pueden decir otra cosa porque usted a lo mejor su
reacción no es todo lo receptiva que debería, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

Y por supuesto... y por supuesto que Canarias tiene
temporada alta, hasta ahí llegamos, Sr. Conseller, pero los
resultados de esos 3 millones son en positivo para la
ciudadanía, y ese 1,1 para Baleares es en negativo para la
ciudadanía, y eso es lo que usted tiene que corregir, no venir
aquí, como he dicho antes, a interpretar las encuestas a
beneficio de su popularidad, Sr. Conseller.

Y no le creemos, y no le creemos porque ustedes en seis
meses no han sido capaces de hacer los deberes, se lo decía el
otro día: ni PCR, ni control en puertos y aeropuertos, ni tests
masivos, ni corredores seguros, ni plan de choque turístico, Sr.
Conseller, y su plan de reactivación económica no reactiva
nada, es un “remix” de los presupuestos de 2020 que ha
recortado ya un 40% la partida de turismo. Sr. Conseller, ha
recortado un 40% la partida de turismo. No se entiende.

Y hace meses que ya le pedimos que reformulara la
estrategia turística con la AETIB, y usted lo único que hemos
visto es que ha cambiado la cúpula de los que mandan en la
AETIB y ha recolocado a los salientes, pero no hemos visto
ninguna mejora más. Y sus medidas estructurales, Sr.
Conseller, el decreto 8, lo que han hecho es mutilar la parte
turística haciéndola totalmente inútil, y un decreto 9 que
impulsa el decrecimiento. 

Pero escuche, Sr. Conseller, si un año después todavía no
han ejecutado las mejoras que prometieron ante la caída de
Thomas Cook, ¡un año después! ¿Cómo quiere que le creamos,
Sr. Conseller? Lo que no sé es como no se lo dice directamente
el sector.

Mire, nos gustaría, señor...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Cabrera, el seu temps ha finalitzat.

(Alguns aplaudiments)

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Este gobierno es riguroso, y a pesar
de todo lo que digan ustedes, de todas las pruebas que se
pueden hacer, las que se inventan, las que no, las que son
viables y las que no, mañana se reunirá con el sector una vez
más, con el secretario de Estado de Turismo, para plantear las
medidas con todo el sector reunido, mañana al mediodía y por
la tarde, pasado mañana en Menorca otra vez con todo el
sector, para preparar desde luego cómo recuperar y reiniciar la
actividad lo antes posible y preparar la temporada del 21. Por
eso vendrá aquí el secretario de Estado de Turismo, por eso
trabajaremos todo el día con él en propuestas serias para llevar
junto con Sanidad y con el Gobierno de Canarias.

Eso lo hace un gobierno riguroso con medidas, diálogo y
trabajo. Desde luego con ustedes no podemos esperar nada
porque nunca han hecho nada.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.7) Pregunta RGE núm. 14297/20, presentada per la
diputada Sra. Virginia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a compliment de la legalitat
en el trasllat de residus sanitaris a la península.

Setena pregunta, RGE núm. 14297/20, relativa a
compliment de la legalitat en el trasllat de residus sanitaris a la
península, que formula la diputada Sra. Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la
Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, señores diputados,
diputadas y personal del Parlament que está aquí
acompañándonos.

Mire, Sr. Mir, hoy le voy a hacer varias preguntas, y la
verdad es que me gustaría que no haga como la semana pasada,
el martes pasado, en que usted lo que hizo es irse por peteneras
y no contestar a la pregunta que le había hecho. Quien sí me la
contestó fue el diario El Mundo esa misma noche y al día
siguiente, que usted y su equipo sí eran conocedores de las
graves deficiencias que tenía la empresa que se dedicaba a la
distribución de los residuos sanitarios.

Así pues le pregunto, Sr. Mir, ¿cree usted que es necesario
cumplir con la legalidad en el traslado de los residuos sanitarios
a la península?
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Marí, després de la
precisió de la seva pregunta la meva resposta és que òbviament
sí.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Bueno, por lo menos esta vez ha contestado aunque sea de
manera escueta. Me sorprende, además, que me conteste en
positivo. 

Pero la realidad, Sr. Mir, es bien distinta. Siempre, y le digo
siempre, según la investigación llevada a cabo por la Guardia
Civil, ustedes actuaron tarde y a consecuencia realmente de la
detección de uno de estos cargamentos por parte de la Guardia
Civil en un barco, y usted lo sabe, un cargamento de transporte
sanitario. Este cargamento fue intervenido el día 29 de abril;
ustedes paralizaron el transporte el 30 de abril, curioso, al día
siguiente, o sea que fue a posteriori, y no fue tampoco hasta
mayo que ustedes iniciaron expediente.

También le voy a decir que según siempre la investigación
de la Guardia Civil tanto la empresa como los técnicos del
Govern, es decir, ustedes, eran conocedores de las graves
deficiencias que se estaban produciendo en el transporte de
toneladas de estos residuos sanitarios, y lo sabían ustedes desde
octubre de 2019 -o sea que no se podía hacer el tonto, que digo
yo-, poniendo en riesgo de esta manera la salud de los
trabajadores de la empresa y de todos los ciudadanos, pues
incumplieron los protocolos en almacenaje, embalaje,
temperatura y transporte de dichos residuos sanitarios.

Así pues queda demostrado que usted sí era conocedor de
la situación y no hizo nada hasta que se descubrió todo a través
de la actuación de los agentes de seguridad. Yo me pregunto:
¿qué hubiese pasado si no interviene la Guardia Civil?,
¿hubiera seguido todo igual?, ¿se habrían seguido haciendo
estos transporte de manera irregular? Sinceramente era una
irresponsabilidad brutal por parte del Gobierno, y si tuviera un
poco de conciencia dimitiría por la gravedad de los hechos. Ha
puesto en peligro a muchos ciudadanos y trabajadores. La
verdad es que espero que la justicia actúe en este caso.

Sólo le quiero hacer dos preguntas. ¿Sigue esta empresa
haciendo el traslado de los residuos sanitarios? En caso de que
sea afirmativo, ¿se han corregido todas las deficiencias que
tenía la empresa? Haga cumplir la ley, sus decretos y la orden
ministerial. Sr. Mir, con la salud no se juega.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Marí, vostè em va
demanar per aquesta mateixa qüestió fa una setmana. Jo com a
mínim li he de dir que aquí veig una manca d’originalitat i una
manca de compressió, perquè la seqüència és molt fàcil, i no
tenc cap problema a tornar-li-ho a explicar, però sí que és vera
que la convidaria a poder consultar l’expedient de la
Conselleria de Medi Ambient i Territori, que vostè és diputada
i té tot el dret de fer-ho.

Efectivament, dia 29 d’abril el SEPRONA fa una
intervenció i una inspecció que és notificada a la Conselleria de
Medi Ambient i Territori, i la Conselleria de Medi Ambient i
Territori, com ja li vaig explicar la setmana passada, fa dues
coses que són molt fàcil d’entendre, Sra. Marí, molt fàcils
d’entendre: una, paralitza l’activitat de l’empresa i, en segona
instància, obre un expedient sancionador per falta molt greu,
amb una sanció que pot arribar a 1,7 milions d’euros.

Sra. Marí, després hi ha el tema competencial. Ja fa més
d’un any que ha començat aquesta legislatura i crec que vostè
ja té temps suficient per conèixer les competències del Govern,
sobretot de les temàtiques que vostè demana, Sra. Marí,
bàsicament per aportar un poquet de rigor en el debat d’aquesta
cambra. Les competències del Govern en aquest sentit són
planificar i en aquest cas inspeccionar i instruir. El Govern no
gestiona físicament els residus, això estaria bé que vostè ho
aprengués, si és que vostè vol aportar alguna crítica
constructiva a aquest govern amb les seves preguntes
reiterades.

Per tant, un cop més li comunic, aquest govern, com sempre
fa, va actuar amb rapidesa i amb diligència i, a més, ho va fer
en col·laboració amb el SEPRONA, amb el qual tenim una
fantàstica col·laboració en matèria mediambiental.

Per tant, Sra. Marí, vostè continuarà aportant els seus
discursos demagogs i vostès seguiran aportant els seus
discursos de la por. Vostès que quan varen governar i dirigir la
Conselleria de Medi Ambient varen ser els pitjors gestors per
a la conservació del medi ambient en aquesta comunitat
autònoma. Per tant, a partir d’ara discurs seriós, rigorós i
manco demagògic.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.
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I.8) Pregunta RGE núm. 14299/20, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a retorn de prop de 12
milions d’euros dels ERTO. 

Vuitena pregunta, RGE núm. 14299/20, relativa a retorn de
prop de 12 milions d’euros dels ERTO, que formula el diputat
Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Buenos días a todos. Bien, yo creo
que al leer la noticia la semana pasada en la prensa de que los
trabajadores de Baleares tendrían que devolver 12 millones de
euros de los ERTE pues todos los diputados nos debíamos
preocupar, pero la noticia estaba equivocada y en vez de 12
millones de euros son 24 millones de euros, es decir, 20.000
trabajadores de esta comunidad autónoma se verán obligados
a devolver 24 millones de euros y lo tienen que hacer en 30
días. Si no lo hacen les cobrarán intereses. Creo que es un tema
bastante preocupante.

Por eso queríamos saber, confirmar en todo caso que esos
datos son ciertos, si el Govern se ha interesado por esta
situación, ¿qué acciones concretas piensa hacer el Govern?,
¿piensa buscar soluciones para alargar esa devolución?, ¿piensa
proponer que se devuelvan cuando encuentre, cuando reanuden
el trabajo estos trabajadores?, ¿qué piensa hacer ante esta
gravísima situación el Govern? Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. 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. Sr. Lafuente, creo que desde luego
lamentamos y estamos en trabajo permanente con el SEPE por
este tipo de devoluciones, pero creo que hay que verlo en
contexto.

Usted sabe que el 6 de abril, en fecha 6 de abril, España
tramitó 446.000 ERTE en el mes de abril, 3,14 millones de
personas empleadas tuvieron que tramitar sólo en ese mes. En
Baleares desde el comienzo de la pandemia en ERTE van
invertidos por el Gobierno de España 554 millones de euros,
554 millones de euros en prestaciones que alcanzan a 167.000
personas. 

¿Qué ha hecho el SEPE? Priorizar ante el atasco que había
en la tramitación automática, priorizar el pago, pagar y luego
verificar los cruces de datos de los trabajadores que se
incorporan a un trabajo. Las personas sobre las que se devuelve
es sobre personas que han encontrado un empleo, que se han
reincorporado a su empresa provenientes del ERTE y que en el
cruce con la Seguridad Social desde luego no se ha hecho de la
forma oportuna.

El ministerio ya ha pedido disculpas, ha hecho una nota de
prensa y nosotros hemos hablado con el ministerio y ya han
dicho que los plazos para la devolución serán largos, extensos
y que no habrá ningún problema en esta materia. 

Desde luego no es lo óptimo y yo creo que hay que pedir
disculpas, pero lo que sí me gustaría saber es qué hubiese
pasado con ustedes si tuviesen que gestionar este tipo de
prestaciones o qué hubiesen hecho ustedes en la misma
situación. Eso es algo que el Partido Popular sí podría
responder porque tiene precedentes en su historia.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sr. Presidente. Creo que todos coincidiremos,
dejando a parte la demagogia habitual y las malas formas del
conseller, que la situación de los trabajadores afectados por los
ERTE no son precisamente trabajadores que se encuentren en
una situación boyante económicamente y que la situación de
sus familias es bastante preocupante. Si aparte de pagar tarde
y mal le añadimos después que, como se anunciaba también en
la prensa, que cerca de 45.000 o 50.000 trabajadores van a
tener que hacer declaración de la renta, que no tenían que
hacer, y pagar cantidades de la declaración de la renta por tener
dos pagadores. Si aparte de que usted simplemente dice que
han hablado, pero bueno, la delegada del SEPE dice que 30
días y si no intereses y ésas son las cartas que reciben los
trabajadores, porque de lo que dice usted aquí en el Parlamento
a lo que pasa en las cartas de la administración hay grandes
diferencias, pues la verdad es que podemos seguir estando
preocupados.

La verdad es que podemos seguir estando preocupados
teniendo en cuenta su historia, teniendo en cuenta precisamente
la historia del Partido Socialista, siempre que ha gobernado se
ha disparado el paro y siempre que ha gobernado el Partido
Popular se ha tenido que bajar el paro y esos son los datos.

(Remor de veus)

No, miren, si no se lo creen les enseñaré la estadística de El
País, lo digo porque a El País ustedes se lo creen como la
biblia de lo que ha pasado en España. Ésa es la realidad. 

Desgraciadamente, desgraciadamente ustedes se preocupan
mucho por los necesitados, pero cuando gobiernan los crean a
miles. Desgraciadamente sus políticas equivocadas las pagamos
todos los ciudadanos, pero sobre todo las pagan los más
necesitados.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Té la paraula el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.
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EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, Sr. Presidente. Sí, la COVID la creó un gobierno
socialcomunista para intentar acabar con el empleo. Es algo
que sabe toda esta cámara.

Las crisis destruyen empleos...

(Remor de veus)

... y lo que ha hecho el Gobierno de España, y lo que ha hecho
el Gobierno de España y el Gobierno de las Islas es mantener
empleos. 

¿Qué requisitos han puesto? No exigir cotización previa. A
las personas desocupadas no se les exige cotización previa en
los ERTE, no consume paro y ahora se está planteando
recuperar el 70% de la base reguladora a los seis meses. 

¿Qué hizo el Partido Popular hacia los parados?, ¿qué es lo
que hizo usted? Flexibilizaron los despidos; quitaron los ERTE,
cosa que no sabe el Sr. Costa porque quitaron las
bonificaciones; a los seis meses reducen la base de prestación
al 50%; se cargaron el subsidio de mayores de 52 años; se
cargaron el subsidio para personas mayores de 45; recortaron
las cotizaciones para seguridad social para pensiones. Todo eso
es lo que hicieron ustedes para las personas más necesitadas, de
parados, prestaciones, protección, el Partido Popular ni puede
hablar ni puede dar lecciones. Pueden hablar de despidos, y
ahora este gobierno prohíbe los despidos, cosa que nunca había
pasado en la historia de este país.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.9) Pregunta RGE núm. 14300/20, presentada per la
diputada Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures de suport al
comerç de Palma. 

Novena pregunta, RGE núm. 14300/20, relativa a mesures
de suport al comerç de Palma, que formula la diputada Sra.
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a totes i a tots. El pasado
día 25 de febrero pregunté al Govern si creían que el comercio
de Palma estaba agonizando, en aquellos días los temas estrella
eran la limitación de cruceros y la reforma o no del aeropuerto
de Palma. 

El vicepresidente me habló que iban a..., según lo previsto,
me dijo que iban a dinamizar los barrios y municipios con los
centros comerciales a cielo abierto y de la importancia del
comercio emblemático, que estaban haciendo un catálogo. Una

pandemia y siete meses después ya han cerrado muchos
comercios, muchos de ellos, Sr. Vicepresidente, emblemáticos. 

A día 22 de setiembre, ¿cree que han sido suficientes y
adecuadas las medidas que ha tomado el Gobierno? Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Moltes
gràcies per la seva pregunta, Sra. Durán. És evident que no són
suficients, però sí són adequades les mesures que ha adoptat
aquesta conselleria, un seguit de mesures de suport al comerç,
no només de Palma sinó de totes les poblacions de les Illes
Balears; unes mesures acordades amb el sector i que són fruit
de nombroses reunions. 

Aquesta col·laboració entre conselleria i sector ha de
continuar perquè des del Govern de Balears entenem que el
comerç és un sector estratègic per reactivar l’economia de
Balears i per diversificar el teixit econòmic. Aquesta és una
intenció que ja va quedar clara al pla de reactivació i que
quedarà encara més clara als pressupostos de 2021. Moltes
gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sr. Vicepresidente, si habla con el sector le aconsejo
sinceramente que se pasee un poco por Palma, porque se ve que
no ha entrado en muchas tiendas y no entiende para nada las
necesidades del comercio. 

Con la declaración del estado de alarma la mayoría de los
comercios, salvo los esenciales, cerraron sus establecimientos.
Solamente en Palma casi un centenar no han vuelto a abrir y los
que lo han hecho están agonizando, están trabajando para no
extinguirse y lo hacen en las 80 barriadas de Palma, y muy
especialmente en el centro y en las zonas, en las vías
peatonales. 

De los 162.000 trabajadores que usted me decía que había
de trabajadores y trabajadoras en febrero, en este momento me
gustaría que me dijera cuántos ya están en el paro porque los
establecimientos han cerrado y cuántos de ellos en ERTE;
ERTE, el famoso ERTE, que ahora en este momento quita el
sueño a muchos comerciantes, desde hace días su gran
preocupación es que el Gobierno de España no prorrogue los
ERTE ni a hostelería ni a los comercios, según AFEDECO,
esta mañana decían que significaría el apocalipsis comercial.
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Con la que ha caído, Sr. Conseller, las ayudas que ustedes
dan desde el Gobierno no se pueden limitar a inversiones de los
comercios en digitalización y modernización, porque, como
usted sabe, si hablara con ellos se lo dirían, en estos momentos
no están ni para comprar ordenadores ni para reformar la
página web, lo que no pueden pagar es el alquiler; muchos de
ellos son autónomos y se presentaron a las ayudas de los
autónomos del Govern y a las nueve y veinte de la mañana se
quedaron sin posibilidad de poder pedir una ayuda.

Hace falta, Sr. Conseller, un plan completo de reactivación
de la demanda y también un paquete de medidas que garantice
la liquidez, empezando por los pagos de los alquileres y
muchas medidas más.

El comercio de Palma se muere, Sr. Conseller, y es porque
ustedes no han hecho nada para evitarlo. Usted y la Sra.
Presidenta Armengol, serán los responsables del cierre del
próximo comercio que se hará esta semana. Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Té la paraula el Vicepresident
i conseller de Transició Energètica.

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

Gràcies, Sr. President. És evident que no escolta, és
evidentíssim que no escolta, no, no, vostè llegeix...

(Remor de veus)

..., vostè llegeix el que du preparat, vostè llegeix el seu discurs.
Li he dit que aquestes mesures que s’adopten són conseqüència
de reunions amb el sector. És evident que AFEDECO i
PIMECO es reuneixen constantment amb la conselleria i amb
el director general de Comerç i d’aquesta manera també atenem
el problema del petit comerç a Menorca i del petit comerç a
Eivissa i Formentera, no sols a Palma, Sra. Durán, ha confós el
lloc de debat.

Se’n va vostè a l’Ajuntament de Palma i fa aquest debat a
Palma.

Miri, durant aquest temps de pandèmia, durant aquest temps
de crisi sanitària hem suportat econòmicament la modernització
i digitalització del comerç, que és una eina molt important, més
d’1 milió d’euros. I si parlàs vostè amb els comerciants li ho
dirien.

Hem començat a dinamitzar exactament els centres
comercials a cel obert, li diré que aquí hi ha, per exemple, Inca,
Artà, Palma, també Palma, eh?, Menorca, hi ha Eivissa, hi ha
Vila, hi ha Sant Antoni, hi ha Formentera...

(Remor de veus)

..., però vostè continua parlant, continua parlant i continua
cridant i continua cridant.

I hem posat en marxa el mapa de comerç electrònic on més
de 600 empreses de comerç local i de proximitat ofereixen els
seus productes i tenen més de 200.000 visites.

Per tant, hem adoptat mesures per salvar el comerç. És
evident que no és suficient, és evident que és molt important
que puguem adoptar altres mesures que milloren la situació del
comerç a totes les Illes Balears, però ens trobam en aquesta
feina, no en tengui el menor dubte, Sra. Durán.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.10) Pregunta RGE núm. 14301/20, presentada pel
diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a règim especial de les Illes Balears.

Desena pregunta, RGE núm. 14301/20, relativa a règim
especial de les Illes Balears, que formula el diputat Sr. Antonio
Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el
Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, bon dia. En quina situació es troba el règim
especial de les Illes Balears?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President, molt bon dia. Sr. Costa, aquest
govern, com no pot ser d’una altra manera, fa feina per obtenir
el màxim de recursos per fer front a la pandèmia sanitària, per
fer front a noves inversions, amb una situació de caiguda
d’ingressos a totes les administracions i de necessitats
creixents, i això també implica seguir treballant per al
desenvolupament del règim especial de les Illes Balears el qual,
com bé sap, es va aprovar per decret llei en el febrer del 2019.

Des d’ençà hem tengut eleccions, hem tengut una situació
de bloqueig polític, hem tengut una repetició de les eleccions,
no hem tengut pressupost 2019, no hem tengut pressupost de
l’Estat 2020 i, malgrat això, sí que s’han produït avanços en el
transport de mercaderies, amb el decret que es va aprovar el
febrer i va millorar les subvencions al transport de mercaderies
entre illes i també va consolidar les subvencions al transport
industrial.
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Però, així i tot queda moltíssim per avançar i continuarem
fent feina per obtenir més recursos i farem feina per als
interessos de la gent d’aquesta comunitat autònoma.
Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COSTA I COSTA:

21 de febrer de l’any 2019, vostès es feren aquesta fabulosa
foto...

(Alguns aplaudiments)

... al Consulat de la Mar, més de 40 persones reuniren vostès,
tota la societat civil de les Illes Balears asseguts en aquella
taula, vostè, Sra. Consellera, també hi era; una foto enorme.

(Remor de veus)

La Sra. Armengol ens va dir aquell mateix dia que era un
dia històric i, efectivament, era un engany històric...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

..., més de 500 milions d’euros ens varen dir que havien dut a
les Illes Balears, això sí, el 75% ja s’havia aconseguit feia dos
anys abans o un any abans, però vostès varen dur, bé, unes
tones enormes d’euros cap a les Illes Balears.

La realitat és que vostès no varen dur absolutament res a les
Illes Balears, tot el que varen aprovar aquell mateix dia o el dia
següent el Sr. Sánchez ja estava concedit a les Illes Balears. El
transport de mercaderies que vostè acaba d’esmentar ja estava
concedit en els pressuposts de l’any 2017, no vàrem avançar
absolutament res.

I això sí, vostès ens varen dir: mai més no estarem per sota
de la mitjana d’inversions de l’Estat. I llavors vàrem saber que
el factor d’insularitat, vostè (...) insularitat ni un euro, ni un
euro el 2019, ni un euro el 2020, i la previsió és que ni un euro
el 2021 tampoc.

La part fiscal del REB, vostès ens varen dir: a no, això ho
aprovaren tot d’una la part fiscal del REB. Un any i mig
després ningú no sap on és la part fiscal del REB.

Sra. Consellera, vostès perpetraren un engany massiu a la
ciutadania de les Illes Balears, muntaren un decorat a menys de
tres mesos de les eleccions. Acotaren el cap davant del Sr.
Sánchez per tal que ens donàs absolutament res, varen acceptar
la nada, aprovaren un REB que no ha servit absolutament per
a res.

I, efectivament, varen fer en aquella foto que li he mostrat
exactament el mateix que en aquesta, aquesta és el dia que la
Sra. Armengol va presentar el Pla de reactivació econòmica, un

bluf, un engany massiu novament a la ciutadania de les Illes
Balears. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

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):

Sr. Costa, vostè sap perfectament que l’aprovació del règim
especial va ser una passa molt important per al reconeixement
de la insularitat i de les necessitats de compensar la insularitat
en aquestes illes i per això li varen donar suport des del Partit
Popular.

Ara vostès cerquen excuses perquè han canviat d’estratègia,
tenen una estratègia de desgast, d’aprofitar la crisi per a
interessos partidistes i cercaran totes les excuses que trobin.
Mentrestant, nosaltres continuarem fent feina per al
desenvolupament del règim especial, per la part fiscal del règim
especial.

El 2020 hem tengut, davant l’emergència, una resposta
inèdita del Govern d’Espanya, més de 420 milions d’euros per
afrontar la crisi econòmica, un tractament específic en la
qüestió dels ERTO i en la qüestió dels fixos discontinus i
necessitam un pressupost de l’Estat 2021.

No hem pressupost 2019, no hem tengut pressupost 2020,
necessitam un pressupost de l’Estat 2021 que pugui incloure el
factor d’insularitat amb el qual tots puguem fer front a les
conseqüències socials i econòmiques de la pandèmia sanitària.
Hauran de canviar d’estratègia, hauran de cercar una estratègia
de pactes, de fer feina plegats, de veritat, per als interessos dels
ciutadans de les Illes Balears.

I els convidam, sí, a firmar el Pacte per la reactivació i la
diversificació econòmica de les Illes Balears. Moltíssimes
gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

I.11) Pregunta RGE núm. 14625/20, presentada en
substitució de la RGE núm. 14303/20, per la diputada Sra.
Patrícia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a accions del Govern de les Illes
Balears davant la proposta del Govern Central en relació
amb l'exclusió del sector del comerç i l'hoteleria de
l'extensió dels ERTO.

Ara correspon l’onzena pregunta, RGE núm. 14625/20,
respecte de la qual deman a tots els portaveus dels grups
parlamentaris si tenen qualque inconvenient que sigui ajornada,
perquè la diputada que l’havia de formular a través de
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videoconferència ha tengut una situació sobtada i no la pot
realitzar, si ningú no hi està en contra l’ajornaríem per a la
següent sessió plenària.

I.12) Pregunta RGE núm. 14304/20, presentada pel
diputat Sr. Sergio Rodríguez i Farré, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a no-
presencialitat en etapes educatives.

Passam a la dotzena pregunta, RGE núm. 14304/20, relativa
a no presencialitat en etapes educatives, que formula el diputat
Sr. Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares. Té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. March, me gustaría saber cuáles
han sido los criterios pedagógicos para elegir en qué etapa se
iba a aplicar la semipresencialidad. Le aseguro que no es una
pregunta retórica, me interesa mucho conocer su respuesta.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, president, diputats, diputades. Sr.
Rodríguez, gràcies per aquesta pregunta pedagógica que m’ha
fet vostè. És evident que ens trobam en un curs totalment
excepcional i les mesures que hem pres tenen, evidentment, una
base pedagògica, però també tenen una base sanitària, com pot
suposar vostè, no ens trobam dins una situació de normalitat,
perquè si fora així no discutiríem aquesta qüestió, segurament
en discutiríem d’altres.

Què hem après de la situació de la pandèmia? Primer de tot,
que l’escola és més necessària que mai; que la presencialitat és
bàsica, que la presencialitat és bàsica sobretot a infantil,
primària i educació especial, i que realment si hem aplicat el
tema de la semipresencialitat és, per una part, perquè hi ha
estudis internacionals que avalen, l’Institut Global de Salut de
Harvard així ho avala, que, en funció de la pandèmia, ho torn
repetir, en funció de la pandèmia, és veritat que la
semipresencialitat és la millor de les respostes dins aquest
context que plantejam.

Tot i així, cal dir que no hi ha una resposta unitària i global
sobre aquest tema a les Illes Balears. Jo li vull dir, per exemple,
que a les Illes Balears dels instituts públics que hi ha 32 fan
semipresencialitat a segon i 25 fan semipresencialitat, fan,
perdó, presencialitat a segon d’ESO i 25 fan semipresencialitat.
I a l’escola concertada unes dades semblants, és a dir, s’ha fet
en funció de les circumstàncies, en funció de l’escenari B, que
és el que possibilitava aquesta presencialitat dels primers
cursos i no-presencialitat, total i completa, a cursos a partir de
l’ESO.

És aquesta una situació que nosaltres avalam totalment? No
és que l’avalem, és la situació possible ateses les
circumstàncies. A mi particularment m’interessa més tot el que
fa referència a la presencialitat. I també cal dir que de la
passada pandèmia hem après molt sobre la digitalització
educativa i, per tant, la digitalització també és un instrument
que s’utilitza millor que mai per part dels docents, per part dels
instituts i centres concertats per tal de fer possible aquesta
semipresencialitat.

Que aquesta és una situació que nosaltres no volíem? Sí,
aquesta situació no la volíem, però crec que, ateses les
circumstàncies és la millor de les respostes. I també li puc
assegurar una cosa, en funció dels resultats del primer trimestre
veurem si s’han de prendre altres mesures per intentar que les
coses vagin cada vegada millor.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Conseller, por su respuesta. Permítame un
inciso muy breve, hoy se ha citado aquí a una persona, al Sr.
Jaume Matas, en algo que sí me ha parecido vomitivo, que es
que ha conseguido un trabajo honrado en una farmacia, cuando
tenemos el ejemplo de un expresidente de la comunidad que
costé 227 millones en condenas judiciales y el trabajo que ha
encontrado se lo ha proporcionado la Sra. Armengol en la
Autoridad Portuaria.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

Dicho esto, Sr. March, yo le agradezco mucho su respuesta,
aunque en realidad no me ha contestado porque yo le pedía los
criterios pedagógicos, me ha citado usted un estudio de la
Universidad de Harvard diciendo que la semipresencialidad era
la mejor de las soluciones en esta crisis, pero no me ha dicho
usted si este estudio contemplada la semipresencialidad para
todas las etapas educativas o solo la de secundaria. Porque, en
realidad, Sr. March, yo lo que quisiera alguna vez, alguna vez
de verdad, cuando ustedes toman posesión del cargo y juran la
Constitución y lealtad al rey, no sé si luego hacen un juramento
de no decir jamás la verdad, pero es que una vez podría decirla
y podría decir claramente lo que ha sucedido: que hay unas
circunstancias exclusivamente socioeconómicas, que es que
niños de 13 años se pueden quedar solos en casa y niños de 6
años no. Y yo se lo aceptaría, pero diga usted la verdad, no hay
ningún criterio pedagógico, y aún menos sanitario, porque es
mucho más fácil que chavales de 13 o 14 años mantengan
ciertas normas de distancia que lo hagan niños de 6, de 7 de 8
o de 9.

Entonces, de verdad, yo le hago las preguntas desde la más
absoluta sinceridad, porque quería enterarme de cuál era este
criterio pedagógico, y no solo no existe sino que además usted
sabe perfectamente que las etapas previas al bachillerato y al
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acceso a la universidad son las que requieren más la
presencialidad por la complicación de las materias, y son
aquellas en las que los padres menos pueden ayudar a sus hijos
en casa, porque es más fácil ayudar a un niño a sumar y restar
que hacer raíces cuadradas o ecuaciones de segundo grado.

De verdad, como siempre, no me ha contestado usted a la
pregunta y tenemos ahí el resultado, 252 niños contagiados, 60
docentes, 46 centros con problemas de COVID, es el resultado
de la gestión.

Gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, president. Sr. Rodríguez, vostè no m’ha
escoltat bé, bàsicament, evidentment que hi ha criteris sanitaris
per fer això, però el que diuen els estudis és a infantil i a
primària tenir la màxima presencialitat, i aquest estudi que he
dit avala que en funció de la pandèmia la semipresencialitat és
el millor, cosa que fan la majoria de comunitats autònomes,
incloses Madrid i Andalusia, per tant, fem tot el possible ateses
les circumstàncies, i...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.13) Pregunta RGE núm. 14310/20, presentada per la
diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a línia de treball de la Conselleria de Turisme
i Treball per fer que Balears sigui una destinació més
segura la propera temporada turística.

Tretzena pregunta, RGE núm. 14310/20, relativa a línia de
treball de la Conselleria de Turisme i Treball per fer que
Balears sigui una destinació més segura la propera temporada
turística, que formula la diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president, bon dia, diputades, diputats. Bé, Sr.
Negueruela, m’adreç a vostè en aquesta ocasió. Bé, com tots
sabem, vàrem tenir un inici de temporada realment difícil i
complicat per la gravetat de la situació sanitària, però també
per la dificultat enorme de canviar protocols i aplicar noves
mesures sanitàries a l’activitat específiques per a l’activitat

turística així com avançava l’estiu, i també per adaptar-les als
requeriments que des del Govern de l’Estat s’aprovaven i que
eren canviant i que han estat canviant al llarg de tot l’estiu.

Per tant, partint d’una base molt complexa la qual crec que
tots som capaços d’entendre i assumir, sí que és cert que fent
un poquet de retrospectiva, ara que ja gairebé podem donar la
temporada turística per acabada arreu, hem trobat a faltar
bàsicament dues qüestions, i per això jo les vull posar sobre la
taula per saber si vostès les tenen en compte i si començaran o
si ja hi treballen per fer que l’estiu que ve puguem ser més
competitius i estar millor preparats per a una altra temporada
turística que segurament no serà convencional.

I és que, d’una banda, com vostè sap, l’estiu passat va
començar amb criteris canviants de seguretat en els aeroports,
amb una situació de reducció dràstica de vols i a ports, també
de connexions marítimes, però sobretot de vols,
d’internacionals i també nacionals; amb mesures diferents i
diferenciades en funció de si el mercat emissor era turisme
nacional o era turisme estranger; fins i tot diferents també si era
estranger de diferents orígens, i amb una situació també que ens
ha perjudicat crec que d’una manera molt greu, i és el fet que
destinacions o mercats emissors molt importants per a Balears,
com, per exemple, Regne Unit i Alemanya, han aplicat mesures
i restriccions al llarg de l’estiu que no ens han afavorit
evidentment ni mica.

És clar, si sumam tot això, i si tenim en compte que no hem
estat capaços de posar en marxa una mesura perquè es facin
PCR en origen i en destinació, cosa que seria crec que
desitjable i crec que també sobre aquesta qüestió hi ha un
consens general, jo li deman, Sr. Negueruela: com ho faran
vostès per afrontar la propera temporada turística i
especialment com ho faran vostès per fer que les mesures siguin
homogènies, siguin duradores al llarg de tot l’estiu, a ser
possible, per donar tranquil·litat també al sector, i com ho faran
vostès per recollir les demandes dels consells insulars, no
només les del sector turístic, també les dels consells?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Diputada, desde luego
comparto parte de sus reflexiones y de su preocupación, la
semana pasada tuvimos ocasión de analizarlo con los
presidentes de los consells insulars con los cuales hemos
quedado en hacer un grupo técnico durante todo este invierno
para ir avanzando en cómo abrir la temporada que viene; donde
cada uno, además, tiene unos mercados diferentes y tendremos
que intentar coordinar las políticas de promoción, que son
competencia de los consells, pero, conjuntamente con los
mercados, con las noticias que crean los mercados en función
de la situación sanitaria.
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Hoy más que nunca la situación sanitaria es un valor
promocional, como se está viendo y con todas las medidas que
se están adoptando para bajar la curva, que es lo primero para
poder volver a abrirlos.

Y desde luego yo sí que le tengo que decir que las medidas
que se están coordinando en el grupo del Ministerio de
Turismo, Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio de
Sanidad, conjuntamente con los gobiernos de Canarias y
Baleares, es analizar precisamente todos los cambios que ha
habido. Al principio de verano se probó el test de antígenos que
luego vimos que no tenía esa eficacia, ayer mismo se anunciaba
por parte del Dr. Simón la posibilidad de seguir probando unos
nuevos tests de antígenos que sería más rápido. 

Los tests de origen el problema que tienen... se negocia a
nivel de la Unión Europea y ahora mismo nuestros principales
mercados están en una situación epidemiológica mejor que
España, no mejor que alguna de nuestras islas, pero sí mejor
que España y se está trabajando en ver cómo esos corredores
seguros se pueden hacer en función de los datos
epidemiológicos, pero los tests de origen requieren un acuerdo
entre estados, por tanto, sería el Gobierno de España con el
Gobierno de Alemania, con el Gobierno de Reino Unido que de
momento los han retirado. Usted sabe que Alemania retiró los
tests a la llegada precisamente para poder afrontar la situación
de su población que requería más tests. 

Ahora mismo la situación en toda Europa está creciendo,
los datos epidemiológicos, por tanto los contagios. En nuestras
islas comienza a bajar, pero en todo caso nos queda hacer ese
esfuerzo para poder volver a abrirnos.

¿Cuáles serán las mejores medidas?, ¿test de origen, test de
salida? Ahora mismo hay una gran discusión en el sector, no
hay un criterio unánime de cuáles son las mejores medidas.
Chipre y Jamaica utilizaron test de origen y los aviones han
caído en un 40% su demanda. Por tanto, ahora mismo ni
siquiera hay una sensación de cuál será el mejor dato. Está
claro que si los tests avanzasen técnicamente en más rapidez y
más fiabilidad, los tests más rápidos, en aeropuertos sí que
podrían ser una salida, pero tienen que evolucionar desde luego
todavía para poder estar en el mercado.

Lo que sí que vemos es que hay una retracción enorme del
turismo internacional en todos los países emisores. Estamos
intentando trabajar coordinadamente en lanzar los mejores
mensajes en ese sentido.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula si en vol fer ús
la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, Sr. Conseller. Bé, davant d’una manca d’una
estratègia clara i definitiva pel tema de tests i proves de PCR
crec que com a mínim sí que li hem de demanar que de cara a
l’estiu que ve no deixin vostès de banda el mercat italià perquè

sabem que és molt important. Ja li vaig fer saber l’altre dia
també en la meva intervenció. Tenguin en compte els principals
mercats...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Tur, el seu temps ha finalitzat, moltes gràcies.

I.14) Pregunta RGE núm. 14288/20, presentada per la
diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a sancions imposades en les zones confinades del Govern de
les Illes Balears.

Passam a la catorzena pregunta, RGE núm. 14288/20,
relativa a sancions imposades en les zones confinades del
Govern de les Illes Balears, que formula la diputada Sra.
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears. Té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sra.
Consellera, bon dia, la pregunta és molt clara: quantes sancions
s’han imposat als residents de les zones confinades a causa de
la COVID-19 per haver-se botat les mesures dictades pel
Govern de les Illes?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula la consellera
d’Administracions Públiques.

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

Gràcies, president. Bon dia, Sra. Pons, como usted sabe el
Govern ha adoptado medidas de restricción en dos barrios en
Palma, en Son Gotleu i en Arquitecto Bennàssar, y en Vila y en
Sant Antoni de Portmany. Son medidas excepcionales y
medidas temporales que se determinan para llevar a cabo una
mejora de la salud pública de todos los vecinos.

Este plan, estas restricciones se han hecho de la mano
también de un plan que usted conoce de acción comunitaria que
se ha acompañado de medidas de información en todos los
idiomas y se han acompañado también de un plan de visitas a
los domicilios de técnicos sanitarios acompañados de
trabajadores sociales y mediadores comunitarios.

Esta tarde creo que hay una comparecencia a petición de la
consellera de Salud donde dará más datos.

En el área que yo gestiono lo que hacemos es montar los
operativos conjuntos, como sabe, de la mano de ayuntamientos
y de Delegación de Gobierno para llevar a cabo el control de
estas medidas.
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Me pregunta usted por las sanciones, y yo le puedo decir
que a día de hoy, además de estos operativos desde la
Conselleria de Administraciones Públicas se está llevando a
cabo la tramitación y la instrucciones de los procedimientos
sancionadores. A día de hoy se están tramitando 1.129 actas de
infracción.

Esto, evidentemente, se refiere a los cuatro días en los 67
municipios porque nosotros no estamos cribando, no estamos
poniendo las instrucciones de los procedimientos priorizando
estos barrios, sino que estamos llevando a cabo la instrucción
de los procedimientos en las cuatro islas y en los 67
municipios.

Y esto es fruto de que el pasado 10 de julio, como sabe, este
parlamento dio apoyo a un decreto que fue pionero y que luego
otras comunidades autónomas han utilizado como modelo.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, nosaltres estam a
favor d’aquestes mesures que el Govern de les Illes Balears ha
posat en marxa. Pensam que són necessàries, però també
pensam que quan es parla de resolucions en realitat s’està fent
pedagogia. Pensam que d’alguna manera vostès fan pedagogia
i que no es pot garantir el compliment de la norma, si és que ho
haguessin de fer, a través de diferents sancions.

Com vostè sap aquesta comunitat autònoma pateix una
mancança estructural de policies i per això nosaltres pensam
que hem d’aprofitar aquesta avinentesa, com també l’aprofitam
quan diem que hem de canviar de model productiu, quan
parlam de canviar de models en tantes coses, el turisme, la
manera de viure, el medi ambient, tot això que hem de canviar,
també hem de passar per aquí, per aprofitar aquesta pandèmia
per poder canviar la mancança que tenim. 

Ho ha dit la FELIB, ho ha advertit en moltíssimes ocasions
i també nosaltres li anunciam que hem registrat una proposició
no de llei perquè pensam que d’alguna manera s’ha de garantir
la presència de policies en aquesta comunitat autònoma.

Simplement nosaltres instam el Govern a crear la figura de
policia de suport operatiu, ja es va crear la policia de suport pel
que fa al turisme, aquell policia turístic que va donar, almanco,
pel que nosaltres seguíem a través de la premsa, va donar bons
resultats, i pels coneixements que en tenim.

Per tant, pensam que hem de poder crear un borsí de
policies locals, que els ajuntaments puguin accedir a completar
les seves plantilles i cobrir les seves necessitats i per suposat,
pensam que la conselleria que vostè presideix ha de programar
de forma immediata cursos de formació.

Vull aprofitar el temps que tenc també per dir una cosa:
donar l’enhorabona a aquesta ciutadania que torna donar
exemple perquè vostès els diuen “feu bondat” i ells fan bonda,
perquè si ho hem de seguir i ho hem de fer complir a través de
la policia que tenim està clar que això no ho aconseguirien.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies...

(Remor de veus)

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

Gràcies, president. Comparto con usted, Sra. Pons, que...

EL SR. PRESIDENT:

Un moment, Sra. Consellera. Perdoni un moment. No
s’atura el temps... 

(Remor de veus)

Té la paraula, Sra. Consellera.

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

Gràcies, president. Le decía, Sra. Pons, que comparto con
usted que el objetivo de las medidas y el objetivo del decreto
sancionador no es ni recaudatorio ni sancionador, sino
precisamente lo que usted decía: concienciar a la ciudadanía
del cumplimiento de las medidas sanitarias y yo sé que este
gobierno cuenta con usted y con su partido en este mensaje de
responsabilidad de los ciudadanos que creo que además, como
dice usted, se está produciendo en un alto grado de
cumplimiento.

En cuanto a las medidas que usted me propone relacionadas
con la policía local, también sabe usted que desde hace bastante
tiempo estamos trabajando con la FELIB precisamente en un
paquete de medidas para intentar resolver este problema con
medidas a corto, a medio y a largo plazo. 

Sabe que el presidente de la FELIB y los vicepresidentes
han estado en varias reuniones conmigo y estamos en el camino
de conseguir estas soluciones; para un problema complejo,
soluciones a medio, a corto y a largo plazo.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 
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1.15) Pregunta RGE núm. 14287/20, presentada pel
diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a proliferació de
serps a Eivissa.

Quinzena pregunta, RGE núm. 14287/20, relativa a
proliferació de serps a Eivissa, que formula el diputat Sr. Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears. Té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom, com és
conegut ja fa un grapat d’anys que hi ha una enorme
proliferació i invasió de serps a l’illa d’Eivissa, d’una manera
més intensa, jo diria que també a altres illes, però sobretot a
l’illa d’Eivissa és molt coneguda aquesta problemàtica.

Aquesta proliferació i aquesta invasió de serps provoca una
pèrdua en la biodiversitat de l’illa d’Eivissa i provoca greus
problemes de tipus mediambiental, però és que a més a més
provoca una alarma social molt important als pagesos, als
propietaris, al món que s’acosta al sòl rústic.

Davant aquesta situació tenim coneixement, i vull agrair el
conseller de Medi Ambient que ens va facilitar la informació,
que el Govern de les Illes Balears té un projecte per al
tractament, per intentar reequilibrar aquesta situació d’aquesta
proliferació de serps, un projecte plurianual de més de 800.000
euros d’inversió, etc.

Per tant, la primera pregunta que li faríem és com està
evolucionant, com està funcionant aquest projecte que vostès
tenen perquè la sensació és que és insuficient. La sensació és
que la població de serps no està decreixent, no s’està perdent,
no està minvant, sinó que continua en augment.

Aquesta és una sensació. Li demanam l’evolució, però és
que a més li demanam que vagi més enllà d’aquest projecte
precisament per aquesta sensació. Pensam que hi ha d’haver
molta més coordinació amb l’Estat, amb el Govern de l’Estat
ja que al final qui té la competència dels ports, i la majoria de
serps entren pels ports, i pensam que hem de adoptar noves
accions per intentar contenir aquesta plaga.

Per tant, li demanam com evoluciona, quina coordinació
tenen i quines accions pensa emprendre per intentar lluitar
contra aquesta invasió de serps.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Melià. La veritat és que
costa una mica parlar de serps amb tot el que passa, però li
contest encantada a les seves prioritats. 

Li puc comentar que des del Govern de les Illes Balears
hem treballat i seguirem treballant de forma coordinada per fer

front sens dubte a aquest creixement exponencial a què vostè
feia referència que hi ha hagut sobretot a les Pitiüses amb les
serps, i li puc garantir que des de 2016 és la primera vegada
que el Govern de les Illes Balears actua, som el primer govern
que ha actuat en la persecució dels ofidis, i ho feim des de
2016. La meitat del pressupost del Consorci per a la
recuperació de la fauna de les Illes Balears es dedica a això;
des de 2016 al 19 s’han capturat més de 2.700 serps a l’illa
d’Eivissa, a les quals s’han de sumar unes 500 de la campanya
d’enguany, que encara no ha acabat. Vull agrair també l’esforç
no només de la gent del COFIB, sinó també dels agents de
Medi Ambient, el del Consell Insular d’Eivissa i dels
particulars que fan feina de forma coordinada per fer les
trampes operatives del control dels ofidis.

També li he de dir que tenim en aquest moment -hem anat
augmentant any rere any el personal que s’hi dedica- en aquest
moment hi ha cinc persones que es dediquen a la cerca i
captura dels ofidis, i per tant hi ha una inversió clara per part
del Govern de les Illes Balears, i l’evolució de les dades que li
explicat és bastant evident en això perquè, repetesc, és el
primer govern que hi fa front d’una forma coordinada i amb
pressupost públic. 

El projecte d’inversió a què vostè feia referència és
efectivament un projecte plurianual de l’impost de turisme
sostenible de 853.461 euros que s’executarà a partir d’aquest
any, i la captura no serà l’única via que seguirem en aquest
projecte, sinó que també hi ha tot el plantejament de les
quarantenes o les restriccions que es puguin derivar de les
oliveres, que és la planta que més importa aquest accés, i amb
això incorporam més intensificació amb la Delegació de
Govern i amb la Guàrdia Civil, que com vostè deia en són
competents; i també s’han augmentat, es plantegen per a
enguany, a més, augment de les inspeccions d’arbres
ornamentals als ports i als aeroports, i la formació específica
per a la detecció d’aquest material. 

També s’informarà tots els vivers de la conca mediterrània
amb campanyes específiques, perquè quan importin material
vegetal vagin molt alerta amb el fet que hi hagi ofidis en aquest
material incorporat. En definitiva es tracta de campanyes de
conscienciació, es tracta de campanyes de pedagogia, es tracta
de seguir coordinats de forma institucional, i es tracta sobretot
de seguir amb els mitjans econòmics i de recursos humans per
a les trampes i per a la persecució dels ofidis.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, president. Pensava que el seu govern també
tenia com a prioritat la defensa del medi ambient i el
manteniment de la biodiversitat, però segurament vostès han
canviat de prioritats. Nosaltres no canviam de prioritats,
continuam defensant les nostres idees amb convicció, i pensam
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que l’erradicació de les serps a Eivissa i a les Illes Balears
hauria de ser també una prioritat del seu govern.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià.

I.16) Pregunta RGE núm. 14305/20, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a mesures per pal·liar la crisi
econòmica i sanitària. 

Passam a la setzena pregunta, RGE núm. 14305/20, relativa
a mesures per pal·liar la crisi econòmica i sanitària, 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, los ingresos del
sector de la restauración caen un 70%; uno de cada cinco bares
y restaurantes liquida el negocio; el 42% estarán cerrados
durante el invierno; 7 de cada 10 locales de ocio nocturno
cerrarán antes de Navidad. El 30% de los locales comerciales
van a cerrar. La industria musical está en alerta roja por la
inseguridad jurídica que usted genera. La caída del PIB supera
el 40% en Baleares. Acabaremos el año con 100.000 parados,
sin contar con los que están en ERTE, unos ERTE que no sabe
hasta cuándo se van a alargar. 

Si hablamos de sanidad los contagios están disparados y el
virus, sin control; en las residencias de mayores la situación
vuelve a ser crítica, llevamos 123 fallecidos. En la enseñanza
ya hay 46 colegios con alumnos y profesores positivos en
coronavirus.

Con todos estos datos, Sra. Armengol, ¿aun sigue creyendo
que las medidas que está aprobando son eficaces para paliar la
crisis económica y sanitaria que padecemos?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Campos, per la seva
pregunta. La setmana passava varen tenir objecte d’una
compareixença en què vaig poder explicar de forma detallada
totes les mesures econòmiques i les mesures sanitàries que
s’estan tirant endavant des de la comunitat autònoma. De la
forma en què ho estam fent; és des de l’acord i el diàleg a la
Mesa de Diàleg Social, des de l’acord i el diàleg en el Pacte de
reactivació econòmica, des de l’acord i el diàleg amb els quatre
consells insulars i amb els ajuntaments d’aquesta comunitat
autònoma.

Com fa front el Govern de les Illes Balears a aquesta
pandèmia sanitària? Evidentment posant més recursos sanitaris;
evidentment contractant 900 professionals sanitaris;
evidentment augmentant els rastrejadors, augmentant tota la
compra de material sanitari per fer front a la pandèmia que
estam vivint i a una situació que sens dubte és absolutament
complexa. 

Com feim front a la situació econòmica? Protegint els
treballadors i les empreses a través dels ERTO, i en aquesta
línia hem treballat des del principi, Sr. Campos, i se n’ha
d’adonar que per primera vegada davant una crisi econòmica la
resposta que fa el Govern de les Illes Balears, que fa el Govern
d’Espanya i que també està tirant endavant la Comissió
Europea és d’invertir recursos públics i intentar fer front a una
situació de crisi econòmica com la que estam vivint.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sra. Armengol, por mucho que usted venga a soltarnos aquí
este discurso los datos demuestran que es justo lo contrario de
lo que usted ha dicho, porque usted no toma medidas
excepcionales para estos tiempos excepcionales. Nosotros le
planteamos hace seis meses acabar con el gasto superfluo y
centrar el esfuerzo de la administración en mantener el tejido
productivo y empresarial; reducir y suspender impuestos;
dedicar más recursos a la sanidad, que no los ha dedicado; y
ayudas sociales directas, que tampoco las ha dedicado. Usted
no ha hecho nada de lo que dice.

Y ahora su solución ¿sabe cuál es?, confinar por barrios,
cerrando los barrios de los trabajadores, medida inútil que
además refleja su cinismo, porque es la misma medida del
gobierno de la Comunidad de Madrid, que ustedes, socialistas
y comunistas, critican, y la llevan a cabo aquí. Ese es su
cinismo.

Sra. Armengol, ¿no se le cae la cara de vergüenza que
mientras ha arruinado a los trabajadores, a los autónomos, a las
pequeñas empresas, usted siga manteniendo 209 cargos
políticos cuyo sueldo nos cuestan más de 12 millones de euros
al año?, ¿o sigan regando con millones de euros la imposición
del catalán?, ¿la memoria histérica?, ¿o el sectario canal
público que no ve nadie con más de 30 millones al año? ¿No
piensa asumir usted su responsabilidad por haber convertido a
Baleares en la ruta ilegal de inmigración?, ¿de esa inmigración
ilegal que hoy ha dejado aquí a más de 145 inmigrantes? ¿Y
usted se atrevió a decirnos la semana pasada que nosotros
éramos vomitivos? Su gestión económica y sanitaria sí que es
vomitiva, Sra. Armengol.

(Algun aplaudiment)
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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. Veig que segueix amb el mateix, un
discurs que no aporta res, que apel·la a les vísceres i a la
virulència. No m’hi trobarà, Sr. Campos. Miri, nosaltres estam
preocupats i ocupats per solucionar aquesta situació de crisi
sanitària que és duríssima, una crisi econòmica i social que és
duríssima, i si no s’ha assabentat de les mesures extraordinàries
que ha fet aquest govern, Sr. Campos, és perquè fa molt
poqueta feina al servei d’aquest poble. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.17) Pregunta RGE núm. 14286/20, presentada pel
diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures per pal·liar
la dramàtica situació que hauran d’afrontar molts
d’autònoms i empreses aquesta temporada baixa. 

Dissetena pregunta, RGE núm. 14286/20, relativa a mesures
per pal·liar la dramàtica situació que hauran d’afrontar molts
d’autònoms i empreses aquesta temporada baixa, 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. Presidenta, malgrat la pandèmia, malgrat
les insuficients i mal gestionades ajudes d’en Sánchez i del seu
govern a autònoms i empresaris, malgrat (...) diferents sectors
i prendre mesures per tancar determinats negocis sense
contraprestacions, contra tot els nostres autònoms i empresaris
lluiten cada dia per mantenir les persianes apujades.

Però ara ens trobem amb la temporada baixa i, Sra.
Presidenta, quines mesures planteja el Govern per pal·liar la
dramàtica situació que han d’afrontar els nostres autònoms i
empresaris davant la temporada baixa? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Com deia
abans, aquest govern, juntament amb el Govern d’Espanya, ha
tirat endavant una mesura de protecció fonamental per a les
empreses i els treballadors, tant d’aquesta comunitat autònoma
com de tota Espanya, que és la figura dels ERTO i, per tant, la

protecció de treballadors i d’empreses. Això és absolutament
fonamental, gràcies a això, Sr. Pérez-Ribas, han arribat a les
Illes Balears 682 milions d’euros per protegir empreses i
treballadors gràcies a les bonificacions a la Seguretat Social o
bé a la protecció directa dels treballadors i treballadores. Diria
que lamentablement som la comunitat autònoma que més ho ha
necessitat i ho ha tengut, perquè hi ha hagut un govern
d’Espanya també compromès en aquesta línia. 

Alhora, també com vostè sap perfectament en aquest
moment hem defensat la protecció dels fixos discontinus i ho
tenim garantit fins al mes de desembre, i seguim lluitant
conjuntament a la Mesa de diàleg social per poder allargar els
ERTO en el sector turístic tot el temps que sigui necessari, i
això és fonamental per protegir empreses i treballadors. 

Alhora, hem treballat amb les línies de liquiditat. Gràcies
als préstecs ICO, a les Illes Balears han arribat a 15.294
empreses, per un valor de 2.805 milions d’euros que s’han
injectat a les Illes Balears. A través dels préstecs d’ISBA, que
nosaltres hem posat endavant des del Govern de les Illes
Balears, hem arribat a 161,8 milions d’euros que s’han
mobilitzat i a 1.849 operacions que s’han fet a les Illes Balears,
que han tengut, per tant, ajuda directa per part del Govern de
les Illes Balears. 

També en les línies d’ajudes i de suport als autònoms, hi ha
hagut línies directes del Govern d’Espanya, en aquest cas, han
arribat a 48.500 autònoms a les Illes Balears i per primera
vegada en la història hi ha hagut una convocatòria, una gran
convocatòria, del Govern de les Illes Balears, que el conseller
ja va demanar disculpes, que estam massa retardats en el
pagament, però que està previst que arribin a uns 10.000
autònoms per un valor de 14 milions d’euros. Sr. Pérez-Ribas
vostè sap que aquestes mesures -part d’elles- es preveuen en el
Pacte de reactivació econòmica i sens dubte estarem encantats
de continuar escoltant les seves propostes i poder-les tirar
endavant. Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Sí, presidenta, però he trobat a faltar mesures específiques
per combatre la temporada baixa. 

De totes maneres, mirem la situació des d’una òptica
positiva. Els emprenedors, els empresaris que ara, en aquest
moment, volen crear un negoci, ampliar o innovar, que volen
generar riquesa a les nostres illes, troben ara una administració
més àgil i eficaç?, troben ara amb un govern que aposta per les
empreses? 

Sra. Armengol, li diré jo què troben els nostres emprenedors
i empresaris actualment: troben amb un govern on l’impuls de
l’activitat econòmica és mantenir o apujar imposts. Amb un
govern on sí que s’estan contractant, però càrrecs a dit, i que no
té cap empatia amb els empresaris, amb els emprenedors, que
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ho estan passant molt malament per la crisi. Amb un govern
que no aposta decididament ni per la col·laboració
publicoprivada ni per la innovació. 

Sra. Armengol, ja està bé!, faci el possible, el que sigui,
perquè les nostres empreses puguin mantenir el seu negoci
durant la temporada baixa, que puguin salvar la temporada
baixa. Perquè sense autònoms i sense empreses la reactivació
és impossible, la nova economia és impossible, i això tant vostè
com els seus socis ho han de tenir molt clar. 

Faci el que li demanem des de Ciutadans: abaixi imposts,
subvencioni quotes d’autònoms, ajudes, col·laboració
públicoprivada i, importantíssim!, allargament dels ERTO però
no només del sector turístic, de tots els sectors. Perquè no es
pot impulsar l’activitat econòmica mantenint o apujant imposts.
I, per favor, i li demanen els afectats, que la gestió de les ajudes
sigui eficaç perquè a vegades fa la sensació que no sabem en
quin món vivim i ja estem en el segle XXI.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gràcies, Sr. President. Bé, entenc que vostè ve aquí amb un
discurs fet i que em continua explicant tot això, però no respon
a la realitat, Sr. Pérez-Ribas. La realitat és que aquest govern
treballa colze a colze amb els agents socials i econòmics, amb
l’empresariat directament, amb iniciatives públicoprivades. La
veritat és que aquest govern continua traient subvencions de
forma continuada a emprenedors, a noves empreses i a la
creació d’elles i en el manteniment dels llocs de treball. 

I és fonamental, Sr. Pérez-Ribas, el manteniment dels
ERTO, i el manteniment i la protecció de les empreses i
treballadors amb les que està lluitant decididament aquest
govern. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

I.18) Pregunta RGE núm. 14302/20, presentada pel
diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a conseqüències de la
pandèmia i gestió del Govern.

Divuitena pregunta, RGE núm. 14302/20, relativa a
conseqüències de la pandèmia i gestió del Govern, 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, les Illes
Balears teníem el preocupant honor de ser els pitjors en les
dades econòmiques entre totes les comunitats autònomes
d’Espanya. La realitat que vostè comentava ara és que lideram
la caiguda del PIB. Lideram la destrucció d’ocupació. Lideram
l’atur juvenil. Lideram la caiguda en la producció industrial i
l’abaixada de vendes en comerç. Aquestes són les realitats! 

Davant d’aquesta situació, de veres creu, Sra. Armengol,
que no està quedant ningú enrere? Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Company, no aporta res de nou.
Això nosaltres ho venim dient des del principi, vàrem explicar
clarament que som una comunitat autònoma que depèn
moltíssim del sector serveis i del sector del turisme i que, per
tant, en aquest moment d’una pandèmia a nivell mundial,
derivada d’un virus com la COVID-19, la indústria que més es
ressentiria seria el turisme i el transport. I així està sent, i per
tant hi ha la caiguda PIB que òbviament ja hem explicat
moltíssimes vegades. 

Què estam fent, Sr. Company, davant tot això? Òbviament,
protegir empreses i treballadors; aguantar, a través de la figura
dels ERTO -cosa que no havia passat mai en aquesta comunitat
autònoma ni a Espanya-, a través de la figura dels ERTO;
donam suport a empreses i a autònoms amb el manteniment de
la liquiditat i, òbviament, atenem moltíssim a les persones més
vulnerables que, Sr. Company, tampoc no havia passat mai amb
un govern en aquesta comunitat autònoma. Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. COMPANY I BAUZÁ: 

Idò, Sra. Armengol, per fer tanta de feina, no deu bastar,
perquè això que diu vostè i..., perquè no em digui que dic
mentides, el Sr. Negueruela: “más del 22% de los menores de
Baleares está en riesgo de pobreza”.

Escolti, més de 35.000 aturats. El 90%, ha crescut l’atur en
aquesta comunitat autònoma. El 30% a la que ens ve al darrere.
Tres vegades més, Sra. Armengol. Deuen fer molta de feina
però... o no en saben o no serveix per a res.

Això és nou!, comprar un habitatge aquí costa un 50% més
que el que costava a l’any 2015. D’ençà que vostè governa,
Sra. Armengol, aquesta és la seva política i fa impossible que
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hi puguin accedir. 8.000 persones estan en llista d’espera per
poder tenir un habitatge de protecció oficial. 

“Solo 15 familias de Baleares logran el ingreso mínimo
vital”, més de 30.000 persones en aqueixa comunitat autònoma
no poden tornar els préstecs que tenen. 

La COVID passa factura en el sector del calçat de Menorca
i les vendes cauen un 40% i tanquen les empreses. Sra.
Armengol, cau un 80% la facturació d’empreses de lloguer de
cotxes! 

La venda d’habitatge es desploma un 43%. El sector del
taxi vaticina el pitjor hivern dels darrers  20 anys. “Baleares
encabeza en julio la caída de producción industrial”. “Somos
la comunidad donde más aumenta la pobreza.”, Sra.
Armengol! El “govern de la gent”, això és vostè, Sra.
Armengol. Això és la realitat, Sra. Armengol, i no aqueixa
bombolla que li pinten des del Consolat. 

I aqueixa realitat, l’hem d’envestir, l’hem de controlar i
l’hem de superar. I vostè no ho està aconseguint. Ara
contestava al representant de Ciutadans, i jo deia, idò com han
firmat el pla de recuperació? Jo no l’he firmat! Perquè no hi he
cregut mai!, perquè és un bluf, el pla de recuperació, Sra.
Armengol.

(Alguns aplaudiments)

I el més greu -i permeti’m que li digui, i l’hi dic, certament,
trist-, mentre hi ha gent allà fora que ho passa molt malament,
que no pot arribar a final de mes, està veient com vostè segueix
col·locant als que tenen el carnet del PSOE. Està engreixant
l’administració en lloc de reduir-la, i això no està bé. Il·lustres
llinatges del PSIB-PSOE, vostè continua col·locant-los mentre
allà fora hi ha gent que no té ni per menjar ni arribar a final de
mes, Sra. Armengol. I això és el que jo crec que també ha de
canviar, doni un poc d’imatge, un poc de vergonya, Sra.
Armengol, crec que fa falta. 

I, mentrestant, aquests senyors de Podemos amb totes
aquestes portes giratòries, la moqueta els ha fet tornar muts.
Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gràcies, Sr. President. Miri, vostè va afrontar una crisi
econòmica, com ho va fer? Acomiadant professors, acomiadant
metges, acomiadant infermeres, reduint l’administració pública.
La Sra. Riera va fer rodes de premsa infames. Nosaltres no
actuam així. 

(Alguns aplaudiments)

Nosaltres no actuam així. Enfrontam una crisi sanitària, que
ve d’una pandèmia mundial, Sr. Company, que no només afecta
Balears, afecta tot el món, Sr. Company, l’afrontam des de la
protecció de treballadors i d’empreses; des de la contractació
pública, sí!, de 900 professionals sanitaris que són necessaris
en els nostres centres de salut; de 564 professors més que estan
fent una feina magnífica, començant un curs escolar en aquesta
comunitat autònoma. 

Afrontam aquesta situació econòmica, sí, Sr. Company,
posant préstecs de liquiditat a l’ISBA i a les nostres empreses.
I l’afrontam, Sr. Company, sobretot pensant en les persones
més vulnerables. Beques menjador, 7 milions d’euros vàrem
aprovar ahir en el Consell de Govern; sap quantes en donaven
vostès, Sr. Company? 800.000 euros, en una època de crisi
econòmica com la que vivim en aquest moment. Ho hem
donat..., amb 20 milions d’ajudes d’habitatge en aquest any que
hem mobilitzat des dels recursos de la comunitat autònoma i ho
hem fet sobretot amb una renda social que aquest govern va
tirar endavant l’any 2016 i que hem aprovat una
d’extraordinària per valor de..., que ha arribat a 8.000 famílies
per valor de 14,8 milions d’euros i una ordinària que arriba a
més de 8.500 famílies. Igual que els ajuntaments i els consells,
Sr. Company. 

Tothom s’està deixant la pell per tirar endavant davant
d’aquesta situació tan complicada. Tothom, menys vostès. De
vostès no podem esperar res. Però, Sr. Company, li deman una
cosa, deixi de dir mentides i d’enganyar la població. Ahir el
vaig escoltar que deia que les UCI...

(Remor de veus)

... ahir -permetin-me un moment-, ahir el vaig escoltar que deia
que les UCI de Son Llàtzer estaven més que superades i que ho
havia escoltat de gent d’allà. Sr. Company, això és
impresentable per part de vostè. Les UCI estan a la meitat de la
seva capacitat...

(Remor de veus)

... a Son Llàtzer. Deixi de mentir, deixi d’enganyar, deixi de
crear falses expectatives. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

(Remor de veus)

Senyors diputats. 

II. Interpel·lació RGE núm. 9476/20, presentada pel
Grup Parlamentari Mixt, relativa a reconstrucció
econòmica.

Passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la Interpel·lació RGE núm. 9476/20, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a reconstrucció econòmica.
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Començam amb la intervenció del Grup Parlamentari Mixt. Té
la paraula el Sr. Castells. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

President. Bon dia a tothom. Bon dia, Sr. Conseller. Bé,
aquesta interpel·lació és sobre la política del Govern en matèria
de reconstrucció econòmica i aquí evidentment hi ha un primer
biaix temporal important, no? Quan parlam de reconstrucció
econòmica no ens estam fixant en l’actual impacte bestial que
té aquesta crisi en la nostra economia sinó en tornar a posar en
marxa la nostra economia. Per tant, temporalment no ens fixam
en aquesta immediatesa sinó..., tampoc no li diria a mig termini,
perquè estam en el curt termini, però parlam d’aprofitar les
oportunitats que ens brinda aquesta situació per redirigir la
nostra economia, el nostre model econòmic cap a un model que
la faci més resistent i menys vulnerable a les debilitats que té.

Quines són aquestes debilitats? Fent una línia de diagnosi
molt ràpida, em sembla que tots les compartim, Sr. Conseller,
estic gairebé convençut que vostè les compartirà amb mi,
bàsicament tenim una debilitat molt important que és la
dependència d’un o de dos sectors, diguem-li un sector i mig,
que a més, que tenen virtuts i evidentment no les negaré, però
que tenen una característica, i evidentment aquí estic fent un
resum molt exagerat, si vostè vol, però que tenen la
característica que són intensius en ús de mà d’obra poc
qualificada i que a més també presenten problemes pel que fa
a la sostenibilitat. 

Per tant, aquesta és la debilitat de la nostra economia i
hauríem d’aprofitar aquesta crisi per al que alguns han
anomenat una sortida ecosocial, és a dir, una reconstrucció en
verd, un model econòmic que fos més respectuós amb el medi,
que proveeix d’ocupació de més qualitat, que ens faci menys
dependents de l’exterior; que també hem vist que era una
debilitat de la nostra economia.

A més, tots aquests elements que volem per fer una
economia més robusta, més resistent i més resilient resulta que
són perfectament compatibles amb el nou paradigma del nou
desenvolupament econòmic, que és el de la revolució
tecnològica, el de l’economia digital.

La revolució industrial ens va passar gairebé de costat a
aquestes illes, és a dir, només gairebé Menorca s’hi va poder
inserir plenament i, sort, hem tengut el turisme que ha permès
que hi ha hagués un desenvolupament en aquestes illes a manca
d’haver tengut aquesta revolució industrial.

El que no podem permetre és que ara ens passi de llarg
aquesta revolució tecnològic i ens tornem a quedar a la
perifèria del nucli dels països més dinàmics i més vibrants
quant a generació de riquesa i d’economia. 

Tenim un instrument, o el Govern té un instrument, d’una
naturalesa una mica ambigua, no?, que és aquest pacte, el pacte
de reactivació de les Illes Balears, que com saben el meu grup
no l’ha signat, però els assegur que me l’he llegit millor que
alguns dels qui l’han signat, a jutjar pel que sent en aquest
mateix parlament. 

Per tant, he dit que és un document de naturalesa ambigua,
per què? Perquè normalment un pacte és un acord entre el
Govern i agents socials en què hi ha prestacions per part de tots
els agents, i aquí bàsicament és un compendi de mesures del
Govern, algunes de les quals compartim, algunes de les quals
ens han generat més dubtes, però per tant més que un pacte,
perquè no hi ha aportacions per part d’altres agents sinó única
i exclusivament del Govern, és una relació de mesures en la que
la nostra crítica, com vostè sap perquè jo ja l’ha feta en aquest
parlament, és que no hi ha una orientació estratègica, no estan
presidides per una orientació estratègica i tampoc no
s’estableixen uns objectius d’assoliment. Aquesta és la gran
crítica de fons que nosaltres feim a aquest pacte perquè no és
una eina útil per fer una evolució estratègica de la nostra
economia, que és precisament el que jo intentaré a aquesta
interpel·lació. Home!, això seria molt... molt agosarat, només
intentaré posar algunes pinzellades perquè evidentment amb el
temps que tendrem no em puc marcar aquest objectiu.

Jo li parlaré llavor de sis o set temes bàsicament que li
citaré: l’impuls i suport a la indústria emblemàtica i tradicional;
la implantació de l’economia del coneixement i de la
digitalització; la retenció, el retorn i la captació de talent; la
transició energètica; la sobirania alimentària, i per acabar, si
tenc temps, també per parlar del turisme i de la construcció,
perquè evidentment aquests sectors, que són sectors de la
nostra economia, per bé o per mal evidentment també n’hem de
parlar. 

Impuls i suport a la indústria emblemàtica i tradicional.
Crec que aquí hem de fer una aposta molt seriosa, que
malauradament encara no s’ha fet, per la internacionalització de
les nostres empreses industrials. No n’hi ha prou a donar ajuts,
que cada any es donen i que tenen la seva utilitat, sinó que crec
que el Govern ha de fer una feina d’intermediació i de
representació i ha d’agafar la maleta i ha d’anar a ajudar a
aquests empresaris a vendre’s internacionalment. Tenim
models, per exemple, l’agència ACCIÓ, de la Generalitat de
Catalunya, que té més d’un centenar d’oficines repartides per
tot el món. Igual que feim amb els estands de les fires
turístiques, que els paga la comunitat autònoma i se’n beneficia
el sector turístic, hem de fer un model similar, Sr. Conseller, i
hem de posar-nos al capdavant d’aquesta internacionalització. 

Implantació de l’economia del coneixement i la
digitalització. Hem d’ajudar que es creïn empreses. Ja sé que hi
ha moltes petites dependències, oficines del Govern que se
suposa que fan aquesta feina, però no són uns dispositius de
suport prou ambiciosos i prou importants. El suport que estam
donant és fragmentat i és poc complert. També tenc un model
al cap, que no tots són de Catalunya, que és el model de
Barcelona Activa, és a dir, un suport global, complert, de totes
les fases de la creació de l’empresa. Algunes vegades he tengut
ocasió de comentar-li, Sr. Conseller, que crec que hauríem de
racionalitzar els serveis que dóna la Fundació Bit i l’IDI. Ja sé
que és difícil, ja sé que han nascut per a coses diferents, però al
final acaben fent coses molt semblants i estam fragmentant i
debilitant el tipus de suport que donam. De fet, aquest exemple
que li he posat abans, ACCIÓ, va ser fusió d’un consorci per a
la promoció comercial i d’una agència de desenvolupament
empresarial. Per tant, crec que hem d’anar cap a dispositius
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més robustos i que puguin donar un suport de 306 graus en la
formació de l’empresa. 

Després també hi ha una altra idea que també li he sentit dir
a vegades, i que sé que vostè ha fet alguna acció que va en
aquesta línia, que és crear d’una vegada un fons de capital risc.
És a dir, el nostre govern ha d’invertir en creació d’empreses,
hem de donar aquest suport als emprenedors, els hem de posar
capital, capital que evidentment al cap d’un temps quan aquesta
empresa ja sigui capaç de funcionar per ella sola es pot
recuperar aquesta inversió i invertir-la en altres empreses. 

Tercer punt. Retenció, retorn i captació de talent. Retenció,
retorn i captació, és a dir, retenció, que els joves que formen i
que estan qualificats no marxin. Retorn, que els qui han hagut
de marxar tenguin una pista d’aterratge per tornar. I captació,
que gent de tot el món pugui venir aquí a dur a terme la seva
idea. Moltes vegades hem parlat en diverses compareixences,
conseller, de la possibilitat de finançar emprenedors que
vinguin a desenvolupar aquí les seves idees, a la pràctica seria
la idea del capital risc; és a dir, nosaltres invertim d’alguna
manera o altra en què emprenedors duguin a terme aquí la seva
idea, però crec que hauríem de tenir una part d’aquest capital
risc molt clarament orientat que els emprenedors puguin
desenvolupar a les Illes Balears el seu projecte.

Després també li volia parlar del Programa de joves
qualificats, crec que estaria bé que aquest programa es pogués
estendre que els joves qualificats poguessin treballar en
empreses també, perquè crec que l’aprenentatge del treball a
una empresa és molt més formatiu i obre més perspectives
professionals que el treball a una administració.

I per acabar aquest capítol, Sr. Conseller, crec que hem de
fer accions decidides per posicionar-nos com a destí per al
teletreball. Un dels seus antecessors, el conseller Barceló, va
encunyar la idea del Sun and Data, crec que hem d’anar per
aquí Sun and Data, és a dir, convertir-nos en un lloc ideal
perquè emprenedors i empresaris de tot el món puguin viure
aquí i fer bàsicament teletreball.

Quart punt, transició energètica i energies renovables.
Evidentment, la idea central és instal·lar potència i socialitzar-
la; el pacte va en aquesta línia, no ho neg, quina crítica li faig
en aquest punt? Que no hi ha objectius, és a dir, no es marquen
objectius de quanta potència instal·lada, ni hi ha un calendari,
i evidentment també dels recursos, els recursos que s’hi
destinen són massa petits.

Aquest tema és molt important, Sr. Conseller, perquè una de
les grans oportunitats de negoci que ens obre aquesta situació
en què ens trobam és la de les energies renovables i, per tant,
és crucial que puguem desenvolupar-la i sobretot socialitzar-la,
que els habitants de les Illes Balears puguem ser propietaris de
l’energia que produïm, i que no ens passi com ens ha passat en
altres sectors, doncs que hem caigut en mans d’inversors
forasters.

Cinquè punt, sobirania alimentària. En aquest tema, un poc
com li he dit amb el tema de la indústria tradicional, crec que
la millor manera d’ajudar que es desenvolupi aquest sector és
ajudar-lo que hi hagi mercat, i crec que som nosaltres, és

l’administració, i aquí utilitzo una comparació afortunada que
va fer el Sr. Jaume Garau, amb uns articles al diari Ara, el tema
del mercat; és a dir, l’administració del segle XIX creava un
mercat perquè els productors es trobessin amb els consumidors.
En aquest moment, evidentment, el mercat és global i el mercat
ja no és físic, sinó que és virtual i és una plataforma. Creem
nosaltres el mercat de les “delicatessens” balears, és a dir, els
productes alimentaris d’altíssima qualitat que produïm ajudem
nosaltres que realment tinguin un mercat que no pot ser el local.
A més a més, tenim milions de turistes que venen cada any a les
nostres illes i que són uns clients potencials per consumir
aquests productes durant tot l’any.

Per acabar, li deia que volia parlar de turisme i construcció,
com que se m’acaba el temps, només li diré una cosa, turisme;
vostès abans ha parlat amb la Sra. Sílvia Tur, crec que hem de
liderar, no podem estar a l’expectativa ni podem estar en una
posició passiva, Sra. Conseller, hem de liderar el posicionament
de les Illes Balears no com a un destí segur, sinó com el destí
més segur i, per tant, jo aquí crec que hauríem de concretar
alguna d’aquestes idees que vostè, doncs, no ha pogut concretar
a la pregunta que li ha fet la Sra. Tur, les hauríem de concretar.

I després, pel que fa a la construcció, evidentment és un
sector que és important també donar-li terreny de joc, però jo
crec que en lloc de donar-li terreny de joc en ampliació
d’hotels, jo crec que hauríem de pensar en aquesta
reconstrucció en verd, en aquesta reconstrucció en blau i, per
tant, trobar la manera que aquest sector pugui dirigir-se cap a
l’eficiència energètica, cap al paisatge, per exemple nosaltres
tenim una proposta per soterrar les línies de transport d’energia
elèctrica, o cap a les obres del cicle de l’aigua, les quals,
evidentment, són molt importants.

Sobre tots aquests temes, Sr. Conseller, és sobre els que
volem saber quina orientació estratègica té el Govern en
aquests moments.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Ara correspon tenir la paraula el
representant del Govern, 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. Castells, se agradece
un debate sosegado y constructivo, y yo creo que dónde hay
muchos elementos en común, por eso comenzaré por decirle
que me sorprende que todavía, con la declaración que ha hecho,
no haya firmado el Pacto de reactivación, porque hay muchos
elementos que yo creo que desde dentro se pueden trabajar
mejor, se puede opinar, se puede participar de las mesas, y yo
creo que intervenciones como la que ha hecho usted,
constructivas aquí las puede hacer dentro de un plan que está
vivo.

En todo cas, además, porque entiendo que el diálogo social
usted ha dicho que solo hay un pacto por parte del Govern, no
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por el resto de los agentes, bueno, los agentes sociales, en
general, son compromisos del Gobierno pactados con los
agentes sociales, todos los que estamos viendo que firma el
Gobierno de España no hay una contraprestación por parte del
resto de agentes, sino que hay un diálogo social para construir
las medidas que el Gobierno debe realizar, yo creo que ese el
esquema de diálogo social, más que los sindicatos y
empresarios asuman unas obligaciones, sino que el Gobierno
asume unos compromisos pactados para hacer una dirección, en
este caso es el área económica, con los agentes sociales. Yo
creo que ese es el diálogo social, creo que es eso.

Y cuando se incluyen al resto de partidos y otras
instituciones es precisamente para fortalecer todas las líneas de
salida que el Govern y los consells y los ayuntamientos pacten
una línea para que todos vayan en la misma dirección, yo creo
que ese es el objetivo del Plan de reactivación. En todo caso,
yo creo que hay tiempo para poder incluirlos y desde luego
agradecer el tono, porque hay muchas cosas en las que estoy de
acuerdo.

Creo que antes de hablar del Plan de reactivación, porque
también forma el Plan de reactivación, hay un elemento que
usted no ha citado y creo que es importante, es la protección,
la protección es un elemento clave para la reactivación, sin
protección, que es prácticamente el engranaje que ahora mismo
permite mantener vivas a las empresas y a los puestos de
trabajo, es decir, la protección en ERTE, todas las ayudas que
se están dando, ahora mismo es el engranaje o el oxígeno que
se está dando para el mantenimiento de los puestos de trabajo.
Por lo tanto, creo que deberíamos entre todos incorporar ese
elemento novedoso en nuestro ordenamiento jurídico, donde se
ha tejido un gran acuerdo social de protección durante el
tiempo que haga falta, y creo que es un elemento novedoso
porque no ha sucedido en otras crisis, sí que ha sucedido en
otros sistemas comparados, como puede ser Alemania u otros
países más avanzados, donde se han tejido, pero que ahora
España ha optado por él como una medida clave. Por tanto, sí
creo que de la misma forma que está en el Plan de reactivación,
sí que cuando hablamos de medidas de reconstrucción hay que
incluir la parte de protección porque es imprescindible para que
haya una reconstrucción que exista algo que reconstruir, y
ahora mismo se están manteniendo esos puestos de trabajo
como base fundamental cuando haya una aceleración ser esta.

Y le digo porqué no tenemos un programa como en la
anterior crisis de crisis financiera y falta de crédito, nuestras
empresas no han encarado esta crisis como en la anterior crisis,
por tanto, todas las medidas de protección son más eficaces y
más necesarias que nunca. Yo creo que el diagnóstico que se ha
hecho por parte de los distintos gobiernos ha sido acertado. Lo
que sí hay que mantenerlo todo el tiempo necesario y esperar
que cuando pase o mejore o se adapten determinadas medidas
en materia de control de la pandemia ya estemos en una
situación de nuestras empresas manteniendo los puestos de
trabajo vivos, y tengan una capacidad más rápida de acelerar.
Por tanto, yo creo que sí que juega un elemento esencial la
protección como el oxígeno que nos permite mantener vivos los
tres puestos de trabajo.

La debilidad de depender de un sector, sí, tiene dos caras:
una es cuando pasa una situación que afecta al turismo

internacional, pues, efectivamente, tenemos un problema de esa
dependencia. También es cierto que en la salida, como sucedió
en la anterior crisis, fuimos los primeros en salir, precisamente
por esa fortaleza del turismo internacional, que es una
captación de capital extranjero de otros mercados cuando se
encuentra una situación mejor que la nuestra. Por tanto, tiene
siempre esas dos caras y lo que hay que saber es qué elementos
tenemos que impulsar para que la reconstrucción nos permita
diversificar mejor. Pero eso no quiere decir que la salida desde
luego no sea una salida donde el sector turístico tendrá que ser
otra vez un tractor, porque es un tractor que pulsa muchos
sectores, no solo pulsa el propio sector, la industria y la
innovación están muy ligadas al sector turístico. E incluso yo
creo que todo lo que tenga que ver con la sostenibilidad pues
desde luego el sector turístico será una palanca de
transformación en ese sentido, porque ya está incorporando
elementos que están haciendo que muchas empresas de nuestras
islas se especialicen en sostenibilidad, pasa con empresas de
instalación de energías alternativas, pasa con muchos otros
elementos.

Pero, en todo caso, y por contestar a lo que usted ha dicho,
yo creo que en cuanto a la industria tradicional e
internacionalización, esta semana sacamos las líneas de ayudas
en materia de internacionalización para ver cómo... usted habla
del modelo de ferias, bueno, yo creo que ahora mismo está en
replanteamiento el propio modelo de ferias, las próximas ferias
este año están siendo todas virtuales, por tanto, hay una
adaptación a esta nueva realidad. Y desde la Conselleria de
Industria pues se están poniendo en marcha todas las líneas
para apoyo y, además, muchas de ellas se han reposicionado
para poder hacer determinadas protecciones que antes no hacía,
y, por tanto, adaptarse a producir también equipos de
protección, mascarillas y otro tipo de instrumental. Pero es
cierto que ahora mismo pues desde luego la crisis de la COVID
la está pagando pues más el sector servicios que el sector
industrial, y por eso los datos que he comparado. Y la parte que
recae en la industria es porque va muy ligada al propio sector
turístico, como puede pasar con sectores del mueble,
carpinterías metálicas que van muy ligadas a determinadas
actividades turísticas que también será difícil reposicionar si no
recuperamos el sector turístico.

En cuanto a la sociedad del conocimiento y todo lo que ha
señalado en materia de retención de talento, retorno y
captación, en eso comparto absolutamente todo lo que ha
dicho. Yo añadiría algo que usted y yo hemos debatido en
muchísimas ocasiones en cuanto a retención, retorno y
captación, que también es el papel que tiene que jugar la
formación profesional en nuestras islas, la formación
profesional dual y todas las medidas que ustedes apoyaron
durante la legislatura pasada, y que ahora nos permiten pues
diseñar una mejor formación profesional, como la que está en
el Plan de reactivación y que ha permitido o que permitirá
diseñar una mejor formación para todas las islas, también en el
caso de la isla de Menorca, donde tenemos que construir
nuevos centros que nos permitan profundizar en esa actuación
y en esa mejora de nuestro propio modelo, y donde pues
ejemplos como el de la Escuela del Mar, pues son ejemplos
positivos de colaboración público-privada de formación que
usted conoce bien, son experiencias de éxito que nos deben
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permitir seguir reforzando dichos instrumentos que hemos visto
necesarios.

La retención de talento pasa básicamente porque nuestras
empresas obtengan ahora mismo todo el talento que se está
formando. En general, puedo decir que presentaremos en breve,
conjuntamente con la Universidad, pero la mayoría de los
profesores universitarios se quedan porque están trabajando
para aquellas formaciones que han cursado; en las formaciones
profesionales superiores también hay un grado de inserción
muy alto, y ahora lo que tenemos que hacer es profundizar
básicamente en mantener a los jóvenes en formación, que no
haya precisamente el abandono escolar, yo creo que la
retención de talento pasa más por un fortalecimiento que se está
haciendo con Educación en evitar que haya un abandono
escolar para tener precisamente más talento, yo creo que esa es
la principal línea de estrategia que tenemos que hacer, frenar
nuestras tasas de abandono para tener todavía más talento
formado, ya que estamos viendo que se está insertando en
muchas de nuestras empresas.

Retorno y captación, apunto, me imagino que desarrollará
la idea en la moción, pero todo lo relacionado con el
teletrabajo, que precisamente hoy parece que pudiera haber
decreto ley, por tanto, otro acuerdo social, en este caso por
parte del Gobierno de España con los agentes económicos y
sociales, para, primero, establecer como debe ser la figura, yo
creo que era algo necesario antes de profundizar en captar
teletrabajo, no existía en nuestro país un ordenamiento jurídico
claro al respecto, sobre todo en cuanto a garantías del
teletrabajo, en cuanto a protección de los derechos de los
trabajadores y trabajadoras que lo realizan.

Hoy, o la semana que viene, que parece que puede ser hoy,
ayer, tras el principio de acuerdo que hubo ayer y, por tanto, yo
creo que sí que es un elemento importante a fomentar, y
comparto la sugerencia que usted hacía, y creo que podemos
incorporar, pero creo que también se podría incorporar al Plan
de reactivación.

En cuanto a las energías renovables, yo creo que la propia
conselleria, pero también todas las líneas de trabajo que están
incluidas ahí pues caminan en esa dirección pactada, en esa
hoja de ruta pactada, que ustedes conocen bien, y que en los
próximos dos años se creen 55 parques fotovoltaicos,
implicarán unos 7.500 puestos de trabajo, con la inversión que
se está haciendo a través del IDAE, yo creo que demuestran esa
apuesta por las energías renovables del Govern. Y yo creo que
en ese sentido el Plan de reactivación tiene una fuerte palanca
de cambio de mejora, precisamente en el fomento de las
energías renovables.

En cuanto a la soberanía alimentaria, creo que es la primera
vez que desde el Govern, desde la Conselleria de Agricultura,
se hace una apuesta clara por la soberanía alimentaria, todo el
trabajo que se ha hecho con el sector, todos los pactos que se
han hecho con el sector desde luego favorecen esa soberanía
alimentaria, esa primacía del producto local, y yo creo que el
trabajo que se está desarrollando va en esa dirección,
fomentando además la compra on line.

Se han hecho muchas acciones que tienen que mantenerse,
pero yo creo que el ejemplo de lo que se ha realizado, incluso
en la isla de Menorca, con pactos importantes entre el propio
sector lácteo, aprovechando las queserías que usted conoce
bien, yo creo que son buenos ejemplos para mantener puestos
de trabajo que ha liderado la Conselleria de Agricultura.

Y por último, en cuanto al turismo, usted lo ha dejado
prácticamente al final, a mi también me ha pasado exactamente
lo mismo, pero sí creo que jugará un papel clave en la
reactivación, es decir, la recuperación del turismo internacional
nos permitirá pulsar determinados sectores. Estamos trabajando
con el Gobierno de España, lo he dicho antes, y con el
Gobierno de Canarias, precisamente para liderar cómo debe ser
el destino seguro; ahora, hemos visto muchas experiencias,
vemos muchas experiencias al respecto, yo creo que hay que
ser prudentes, trabajarlas, desarrollarlas; el propio sector con
el que nos reunimos prácticamente, sino semanalmente,
prácticamente, bueno, sino diariamente todas las semanas,
ahora mismo lo que estamos viendo antes de decir vamos a ir
por aquí, visto que estamos en el final de nuestra temporada,
elegir las mejores opciones. Y si ahora mismo hay un cambio
técnico tendremos que testearlo, qué se está haciendo,
tendremos que verificarlo para ver cuáles son las mejores líneas
de apertura del (...)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, hauria d’anar acabant.

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

..., y yo creo que en ese sentido, lo apuntado por usted la
semana pasada pues va en la dirección de lo que estamos
trabajando, pero créame que ahora mismo sí que estamos
probando, analizando, antes que salir a decir cómo será el
destino seguro que ahora mismo estamos entre todos intentando
poder dejar claro cuál será.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Ara té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President, gràcies per la seva resposta, Sr.
Conseller. M’agradaria començar per un tema conceptual, que
jo entenc que, és clar, vostè m’ha dit, home, no ha parlat de la
protecció; abans que no he parlat de la protecció d’alguna
manera expressament, és a dir, perquè jo he volgut insistir des
de bon començament de dir: mirem el futur de la nostra
economia des d’un poquet més endavant, perquè correm el risc
que els arbres no ens deixin veure el bosc, i que si ens centrem
molt en la protecció, evidentment s’ha de fer, no tinguem temps
de pensar en el pas següent i al final el que aconseguim de la
nostra economia de demà, sigui el mateix que teníem a la nostra
economia d’ahir, i no estiguem tenint ni el temps ni els recursos
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per pensar en aquest termini un poquet més llarg, que ja dic, no
arriba ni al mig termini, no arriba al mig termini.

Ja sé que és molt difícil fer l’esforç de redirigir una
economia quan precisament tenim unes grans despeses per fer
front a un desastre econòmic, ja sé que és molt difícil, però és
que si no ho fem perdrem l’oportunitat de fer un pas endavant
i tornarem estar amb les mateixes debilitats que estàvem fins
ara, i per això insisteixo tant en això.

I li posaré un exemple a partir d’un exemple que vostè
mateix m’ha posat, que diu: el turisme pot ser palanca de canvi.
És que miri, quan hem negociat el Decret Llei 8/2020, Sr.
Conseller, quan jo he parlat que la modernització dels hotels
havia d’anar lligada a l’estalvi d’aigua, el que m’han contestat
molts grups és que, home, és que nosaltres hem de poder fer el
pas. És a dir, si miram la modernització dels hotels en què
puguin fer el pas i que, per tant, no pugui haver-hi estalvi
d’aigua, és que no hem entès res del model cap on hem d’anar;
hem d’anar cap a un model que sigui més respectuós amb el
medi, que sigui conscient de l’emergència climàtica que el seu
mateix Govern ha proclamat i que, per tant, siguem capaços
d’avançar cap a un altre model.

Per tant, d’acord, estic d’acord amb vostè, però a mi
m’agrada posar el pes amb un plat a la balança perquè si volem
equilibrar i nedar i guardar la roba i fer content a tothom,
sortirem d’aquesta crisi igual que hi hem entrat i amb les
mateixes debilitats.

Vaig a fer-li unes preguntes molt breus de cara a la seva
segona intervenció que no m’han quedat clares a la meva
primera intervenció.

Crec que cal una agència de promoció i
d’internacionalització bàsicament de la nostra indústria, crec
que no la tenim, Sr. Conseller, pensa avançar en això o ens
quedarem amb el que tenim ara, tot una mica al bany maria
amb petites entitats que fan un suport molt pobre a les
empreses?

Segon, joves qualificats, veu viable que pugui haver-hi
joves qualificats a empreses, no només a administracions?

Veu viable que puguem donar ajuts perquè emprenedors
vinguin a les Illes Balears a posar en marxa la seva idea?

Quant a les renovables, perfecte, estam d’acord amb la visió
estratègica, no en tinc cap mena de dubte, però dels 55 parcs
fotovoltaics a quants hi ha un projecte de socialització de la
propietat de l’energia que produiran? És a dir, crec, i és el que
li he dit, el problema que li veig al pacte és que tot aquest tema,
que el comparteix ideològicament, no té ni calendari ni s’han
marcat uns objectius i, per tant, serà difícil saber si hem assolit
els objectius o no.

Andalusia va crear a l’any 2010 un Fondo de Impulso de
Energías Renovables dotat amb 30 milions d’euros, 30 milions
d’euros, i el 2012 ja tenia 90 milions d’euros. La meva
pregunta és: l’Institut Balear de l’Energia, que és una idea que
nosaltres hem suportat, tindrà prou benzina per fer-ho, si em
permet en aquest cas la paradoxa, la benzina, prou energia, o

diguem prou energia renovable per fer-ho, tindrà prou energia
per fer-ho? Perquè si creem un Institut Balear de l’Energia i
després no té prou milions d’euros per promoure parcs
fotovoltaics ni per invertir (...) en inversors locals, aleshores,
bé, sí, el pacte quedarà molt bonic, el paper ho aguanta tot,
però no serem realment capaços d’anar cap a aquesta via.

I aquestes són les preguntes. Respecte del tema del turisme,
doncs celebr que intentin treballar en aquest model. 

En la meva intervenció de la setmana passada, és clar,
estàvem parlant de PCR, la presidenta amb molt bon criteri em
demanava PCR o altres proves tests, efectivament, altres tests
que es puguin fer. Jo ja sé que el PCR d’entrada és molt
complicat o el test d’entrada és molt complicat, com vostè ha
explicat molt bé a la diputada Sílvia Tur, depèn d’una política
d’àmbit europeu, però sí que pens que hauríem d’estar
treballant juntament amb el sector turístic, jo proposava que el
PCR de sortida estigui finançat al 50% entre el Govern i el
sector turístic. 

M’agradaria saber si aquesta idea ha sorgit a les reunions
amb el sector i si el sector està disposat... o quines són les idees
del sector, és a dir, quines idees està posant el sector sobre la
taula per poder contribuir a fer de les Illes aquesta destinació
segura que volem.

I per acabar, doncs, li he fet una referència també al sector
de la construcció, crec que podria haver-hi accions en la línia
de promoure un tipus de construcció i un tipus d’eficiència
energètica que a més a més ens permetria també donar sortida
a productes autòctons de les Illes Balears, productes de la
construcció, i per tant, bé, és un tema que no m’ha respost i
m’agradaria també si hi ha alguna idea en aquest sentit.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de contrarèplica té la
paraula el conseller de Model Econòmic.

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

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Castells, creo que..., entiendo su
punto de vista, sé que...,  he intentado empezar por la
protección porque creo que es un todo y por tanto... y que
también nos lleva nuestro tiempo pensar en la protección. No
solo hay que pensar en cómo reactivamos cuando esto pase,
sino que la protección es la base para que salgamos entre todos
adelante y por tanto, juega un papel clave en el que, créame,
hay que dedicar también una gran parte de nuestros esfuerzos,
porque la economía y la producción no será la misma. 

Hay muchas cosas que cambiarán y es lo que ahora tenemos
que ver para posicionarnos en el mercado, en todos los
mercados, no solo a nivel turístico, sino en general, ¿no? El
teletrabajo es un cambio real, la sostenibilidad, ver cómo
arrancamos la temporada que viene, cómo se tienen que adaptar
determinados negocios, determinados servicios a esos cambios
que van a venir sí o sí y que obligaran a nuestras empresas a
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tener una adaptación. Yo puse alguna vez el ejemplo pues el
propio... sectores claves como puede ser el transporte, con el
transporte discrecional en nuestro caso, qué tenemos que hacer
con ellos. Se está hablando para ver qué estrategia hacemos a
medio plazo. Por tanto, creo que hay toda una serie de trabajos
que realizar.

Pero también usted me hablaba de las inversiones, de las
inversiones que se están haciendo y que está haciendo ahora el
Govern yo solo le dejaré dos pinceladas: una, la principal
inversión que se está haciendo es en sanidad. Creo que es un
elemento clave de la socialdemocracia, de las sociedades más
avanzadas o de todos los acuerdos que podamos hacer entre
distintas fuerzas progresistas y además ahora juega un papel
clave en la seguridad económica. Por tanto, toda la inversión
que se haga en sanidad desde luego es una de las inversiones
necesarias para poder recuperarnos económicamente y será un
papel clave que está jugando. Por tanto, toda la inversión que
se está haciendo en nuestro servicio público es clave para la
recuperación y además es clave como elemento de igualdad.

El siguiente gran elemento de igualdad es la educación, ya
no tanto para la recuperación a corto plazo, pero sí para evitar
una gran fractura social entre jóvenes y para evitar que unos
tengan unas oportunidades que la educación pública hasta
ahora ha conseguido evitar. Por tanto, todo el trabajo que se
está haciendo desde la Conselleria de Educación, todo el gran
trabajo que se está haciendo en la Conselleria de Educación es
precisamente para evitar esa fractura social que se puede dar
precisamente en esos cursos para muchos de nuestros jóvenes.
Por tanto, ahí va otra de las grandes inversiones del Govern. 

Solo esas dos grandes inversiones que está haciendo este
gobierno justifican toda la legislatura. Creo que mantener esos
dos pilares de una sociedad avanzada y progresista justifican
toda la legislatura y todo el gasto que se haga desde la
Conselleria de Hacienda.  Por tanto, ahí también tenemos que
verlo en un enfoque amplio cuando hablamos de qué tenemos
que hacer en materia de recuperación y de reconstrucción
porque la reconstrucción también es evitar que haya fracturas
sociales.

En cuanto a los puntos concretos que me ha preguntado, en
materia de agua y turismo lo que hemos dicho es que si se
producían aumentos sería a costa de no aumentar los gastos de
agua y, por tanto, si se aumenta un poco la edificabilidad no
puede consumirse más agua. Por tanto, hay que dotarlos de
mecanismo de sostenibilidad y creo que es un primer avance
aunque sé que usted no lo ve igual porque lo hemos hablado en
muchas ocasiones.

Sí que veo la necesidad..., se ha fomentado, ¿eh?, ya está en
los programas, por tanto sí creo que se podrá mantener todo lo
relacionado con el acceso de jóvenes qualificats a empresa
privada y ver cómo lo podemos articular. 

En cuanto a la agencia que usted ha comentado, están los
distintos... estaba en el pacto de los Acords de Bellver, en el
momento actual es distinto ahora mismo, pero está en los
Acords y yo creo que siempre hemos apuntado y lo hemos
hablado en la legislatura pasada como la necesidad de que esta
isla se dote..., ya no sé si ahora mismo es una agencia, pero

desde luego todo lo que tiene que ver con el capital riesgo y
con ver cómo una comunidad autónoma como la nuestra tiene
que tener elementos que puedan facilitar capital riesgo a
nuestras empresas y estamos trabajando conjuntamente con la
Conselleria de Hacienda precisamente para ver cuál es el mejor
instrumento con los recursos que tenemos ahora para dotarnos
de un capital riesgo, como tienen muchas comunidades
autónomas, sobre todo las más industrializadas.

Totalmente de acuerdo en que los emprendedores vengan.
Me imagino que no será una propuesta que...en la moción y que
podamos trabajar conjuntamente, le vuelvo a decir que creo que
el espacio sería dentro del plan de reactivación, pero en todo
caso veremos la moción y creo que tenemos que hacer este
trabajo conjunto.

Y luego, para finalizar, en cuanto al turismo seguro, las
mejores soluciones ahora mismo se están testeando a nivel
mundial, todo el mundo está viendo qué es lo mejor, Madeira
tiene una estrategia, Grecia ha tenido una, Chipre ha tenido
una, todas han caído porque al final el turismo internacional ha
caído por falta de confianza en viajar, por falta de seguridad, y
yo creo que además porque la situación epidemiológica de cada
país también ha ido subiendo. Por tanto, ahora nos encontramos
en la misma situación en todo el Mediterráneo y en todo el
Atlántico, con las Islas Canarias, Azores i Madeira. Por tanto,
tenemos que ver ahora cómo tenemos que volver a
posicionarnos.

Test de salida, por ejemplo, PCR, si tuviésemos que hacerlo
para que sea un elemento para la próxima temporada solo (...)
punto que en el mes de julio tendríamos que haber hecho
560.000 PCR en un mes cuando hemos hecho 260.000 y pico
creo ya, probablemente un poco más, desde el principio de la
pandemia. Por tanto, la operativa para poner en marcha
560.000 y pico de PCR en cada hotel o en centros privados,
como usted ha dicho, de colaboración publicoprivada, es una
estrategia que hay que ver la efectividad de llevarla a cabo.

Si podemos ver otros sistemas más rápidos que se están
testeando, creo que también habrá que explorarlo, pero el
propio sector ahora mismo lo que está viendo es qué
oportunidades se pueden dar porque probablemente el mejor
mecanismo sea volver a corredores seguros con igualdad de
tasas epidemiológicas, como sucedió con la apertura con
Alemania...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. conseller, hauria d’anar acabant.

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

Sí, hay situaciones de países o islas que se encuentran en
una situación similar a otra en que hay una mayor libertad de
circulación por la garantía que tienen de cobertura sanitaria en
los dos destinos sin tener que añadir más pruebas en un
momento donde la libre circulación se tiene que acordar dentro
de la Unión Europea.

 



2616 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 48 / 22 de setembre de 2020 

En todo caso, estamos en las conversaciones que está
manteniendo el Gobierno de España con otros países,...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, acabi, per favor.

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

... vemos todas las posibilidades y desde luego seguiremos
informando al respecto.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Senyors diputats i senyores diputades fem una
suspensió de deu minuts i després reprenem el plenari en el
següent punt, que és la moció.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyors i senyores diputats.

III. Moció RGE núm. 4692/20, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en matèria universitària, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 7685/20.

Reprenem la sessió i passant al debat i votació de la Moció
RGE núm. 4692/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
política general del Govern en matèria universitària, derivada
del debat de la Interpel·lació RGE núm. 7685/20.

Començam el debat amb la intervenció del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom, senyores i senyors
diputats. En data 29 d’abril el Grup Parlamentari Popular va
sol·licitar compareixença urgent del conseller d’Educació
perquè explicàs en quina situació es trobaven els estudis
universitaris a la nostra comunitat arran de l’estat d’alarma i del
confinament forçós acordat pel Govern del Sr. Sánchez,
sobretot en previsió del mal que faria a l’evolució normal dels
estudis dels nostres joves i per poder fer propostes positives.
Però el Sr. March no va voler comparèixer fins al mes de juny,
quan la gestió de la pandèmia ja era plenament autonòmica, i
ho va fer amb un format de discurs tancat deixant moltes
preguntes en l’aire.

Va quedar en evidència que durant tot el curs s’havia actuat
a remolc de dos ministeris, contradictoris en les seves
decisions, i que havia renunciat a gestionar de forma transversal
la política universitària. Això, en una comunitat que funciona
bé, no té més importància, però en una comunitat com Balears,

on les xifres educatives són decebedores, on hi ha unes
polítiques universitàries que no són actives per ajudar a
capgirar la situació és molt costós, i la realitat de les xifres
universitàries s’ha anat sumant a la dificultat de la pandèmia.

Vull recordar que tenim una taxa d’escolarització
universitària del 10%, tres vegades menor que la mitjana estatal
del 32%; tenim una taxa d’abandonament escolar prematur
superior a les incorporacions a la universitat i a l’FP; tenim uns
20.000 joves de les Illes que van acabar els estudis obligatoris
i no fan cap formació. I, a part d’això, recordem que un de cada
quatre universitaris balears abandona els estudis el seu primer
any, i que som la comunitat amb més joves indecisos, que
canvien d’estudis el primer any de grau o que se’n van a
estudiar a fora encara que tenguin la possibilitat de fer-ho a la
nostra universitat, un 54%.

Davant aquestes dades i la falta d’implicació de la
conselleria presentam avui una moció que pretén donar suport
a la comunitat universitària que, tot i això, hem de dir que es
troba en un lloc capdavanter en qualitat docent i productivitat
en recerca, i volem proposar millores del nostre sistema
educatiu universitari des de les demandes del sector i des de la
realitat viscuda aquests mesos de crisi, moció que, com els deia
en un principi, és del mes d’abril però que continua plenament
vàlida, com ho era fa un any, com ho era fa dos anys o fa cinc,
i com ho serà previsiblement l’any que ve per la inactivitat de
la conselleria.

Consideram que no és de rebut que les demandes d’inversió
fetes per la Universitat hagin quedat en l’oblit després d’un
govern que ha tengut 4.500 milions d’euros més per fer
polítiques socials. 

Segons els darrers informes econòmics som al darrer lloc en
inversió pública per comunitats autònomes, tant en
transferència nominativa com en transferència corrent o
inversió R+D+I respecte del PIB de la comunitat, un 0,38%
respecte de l’1,2% de la resta. Tot això ens situa en la darrera
comunitat en inversió. Per tant no ens facin creure que estam
davant un govern implicat amb els joves, ni amb l’educació, ni
amb la formació universitària, ni amb el futur d’aquesta terra.
Estam davant un govern que, tenint doblers, va deixar de costat
els joves, i tenint una pandèmia va defugir la seva
responsabilitat.

De res no han servit les promeses de la inversió d’un 5% en
educació que no ha arribat, ni de la declaració d’emergència
d'habitatge per no deixar els joves fora de les residències
d’estudiant i fora habitatge, i bloquejats per venir a estudiar a
Palma des de la part forana o des de les altres illes. De res no
han servit els acords de governabilitat per no deixar de costat
els joves, que demanen ajudes específiques per compensar-los
dels preus dels lloguers durant aquests cursos marcats per la
crisi sanitària i econòmica.

Quan pensen fer totes aquestes accions que demanam a la
moció? Quan pensen, per exemple, modernitzar les seus de
Menorca o d’Eivissa, que en plena pandèmia no tenen
possibilitat per fer estudis a distància i el mateix consell
d’Eivissa ho ve denunciant des del mes de maig? Quan pensen
rebaixar taxes o incrementar partides de beques i ajudes socials
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a l’estudi? Quan pensen complir el mandat parlamentari de
destinar doblers sobrants de les matrícules a la Universitat?
Quantes cartes han enviat, senyors del Govern, a Madrid per
demanar ajudar per a la Universitat, ben igual que envien cartes
als estudiants i als professors per demanar responsabilitat? Cap.

Des del Grup Popular demanam suport, el seu suport, i el
suport a la nostra moció, perquè a pesar dels moments difícils
les persones dedicades a la docència universitària, a la
investigació, a l’administració i als serveis públics han
mantingut un bon nivell de rellevància a la nostra universitat,
però ha estat gràcies al seu treball i a la seva capacitat d’esforç,
i tant ells com els joves de Balears es mereixen una resposta
unitària i contundent a les seves demandes.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Intervenció del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears per defensar l’esmena RGE núm.
14629/20. Té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, crec que
invertir en la Universitat sempre és positiu, i des del nostre
grup parlamentari sempre hi donarem suport. 

Pel que fa als diferents punts de la moció, com dic, donar
suport a la comunitat universitària, que és capdavantera en
qualitat docent i productiva en recerca, crec que és necessari
millorar el finançament que té. Millorar el finançament, però no
només en estudiant, sinó també en infraestructures. És
important que aquesta transferència nominativa per a estudiant
es pugui assolir; crec que és difícil que es pugui fer per al
període 2020-2021, però crec que també hem de ser positius i
hem de ser ambiciosos i s’ha de poder sol·licitar.

El Parlament crec que ha de donar suport a la Universitat,
i el Govern ha de donar suport a la Universitat, en temes
d’inversió R+D+I. Hi ha demandes ja el 2018, i vostè, Sra.
Riera, hi era; es va fer una jornada de ciència en el Parlament,
una jornada en què hi havia unes ponències on el vicerector de
Recerca de la Universitat, el Sr. Jaume Carod, va defensar la
importància de definir una política científica i del coneixement
per fer créixer l’economia. S’ha de debatre sobre les principals
problemàtiques i possibles solucions que s’haurien d’adaptar
per desenvolupar una política científica eficient a la nostra
comunitat, i per això es necessita inversió. Es va parlar del tant
per cent que s’invertia en R+D+I durant els anys 2015-2016,
que era un 0,32, 33% del producte interior brut de les nostres
illes, i és cert, i es va anunciar també l’any passat per part del
conseller, que s’anava incrementant aquesta partida, que era el
territori de l’Estat on més creixia la inversió en R+D, però
també és cert que continuam essent la comunitat autònoma que
som a la cua. A la cua com en moltes altres coses: en educació,
com diem, amb la taxa d’escolarització, en inversió per alumne,
en indicadors de progrés i qualitat de vida, en oportunitats, en
salut, en creixement econòmica, en inversions... Només estam

per damunt la mitjana en ingressos, i això és l’únic que deuen
veure des de l’Estat, perquè el finançament que tenim a les
nostres illes no és el que ens pertoca. Per tant hem de seguir
lluitant per tenir els recursos necessaris i per això necessitam un
bon sistema de finançament i un bon REB.

En el punt 3 també parla d’agilitar els processos de
convocatòria i secció de projectes competitius. Sé que a un dels
decrets llei es va intentar millorar ja una mica, amb un decret
llei de la COVID es varen agilitar processos, i crec que hem de
seguir cap a aquest camí. La taxa d’escolarització universitària,
com diem, també és una de les més baixes, i per tant s’han
d’incentivar aquests estudis postobligatoris per poder donar
així suport a les iniciatives de promoció que promou la
Universitat.

Pel que fa al punt 5, que parla dels estudiants que van a fora
o bé d’aquells estudiants que deixen aquella primera carrera per
canviar-la, parla vostè de fer un estudi de demanda dels nous
estudis universitaris, i nosaltres aquí hem fet una esmena
simplement per intentar millorar el text; som conscients i ens
imaginam que ja es tenia en compte, però pensam que el
Govern, juntament amb la Universitat, és el que ha d’elaborar
aquest estudi.

Pel que fa al punt 6 des del nostre grup parlamentari ja
vàrem fer una esmena per fer aquest projecte, aquesta segona
residència a la Universitat; vàrem fer una esmena als
pressuposts de 100.000 euros per poder elaborar aquest
projecte i que aquesta universitat sigui una realitat tan aviat
com sigui possible. I, mentre, és cert que s’han de cercar
solucions que puguin ser de manera complementària i puguin
ajudar als allotjaments d’aquells estudiants que no han disposat
de la Universitat. 

I aquí sí que li demanaria vot separat per al punt 7, perquè
sí que és cert que estaria bé, i hi creiem, en les ajudes que
puguin tenir, però no només aquests estudiants que no hagin
pogut entrar a la residència de la Universitat, sinó que també hi
ha joves que tenen pisos d’estudiants i també necessitarien
ajudes, i en això sí que coneixem que hi ha una línia d’ajudes,
que podria ser molt més gran perquè sempre podríem ampliar,
però en aquest punt no podem votar a favor.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Intervencions per defensar les
esmenes RGE núm. 14635/20, 14636/20 i 14637/20,
presentades conjuntament pels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca. En primer lloc intervé el
Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Fernández.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Gràcies, president. Bon dia a tots i totes, senyors i senyores
diputades. A la Sra. Riera li vull reconèixer, li vull dir dues
coses. En primer lloc -i li ho he dit moltes vegades i ho sap- li
reconec l’encert de dur el debat de política universitària a la
cambra parlamentària; de veres que li ho dic, que és molt
necessari i idoni fer-ho. Ara bé, en segon lloc, saben què em
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passa quan els escolt parlar d’aquests temes? Jo no vull que
s’ofengui perquè sap, a més, que sempre intent parlar de la
manera el més diplomàtica possible, però em passa que quan
els escolt no me’ls crec. No me’ls crec i ho intent, però el meu
grup parlamentari i jo quan el sentíem parlar d’això, atès
l’historial que tenen, pensam que la seva credibilitat en matèria
d’educació i universitat pública oscil·la entre el zero i el no-res,
entre el zero i el no-res. Ho diem perquè sembla que només es
recorden a invertir en educació quan no governen. Li demani si
no als seus companys d’Andalusia i les retallades que fan en
matèria de política universitària. 

Així i tot, com li he dit, li agraesc la seva actitud propositiva
i constructiva, ara sí, cinc anys després. 

Ja li avanç que votarem a favor d’alguns dels punts que
presenta a la seva moció i també amb l’esperit de voler a votar
a favor d’altres li hem presentat un seguit d’esmenes. 

Parlant de finançament universitari en el punt primer,
evidentment estam d’acord en la necessitat d’incrementar el
finançament de la UIB, però jo li vull recordar, Sra. Riera, que
hem estat nosaltres que hem incrementat el finançament de la
Universitat i la inversió per estudiant en més d’un 30%, 20
milions en els darrers cinc anys. Parlam, Sra. Riera, de quan
varen passar vostès la transferència a la Universitat o no fa
falta? Nosaltres volem continuar fent feina i no només en la
quantitat, en el quant, sinó també en el com, per això la
naturalesa de l’esmena que li plantejam. 

Respecte de recerca. Li hem fet una esmena que respecta el
punt de resolució original, però que vol fer incís en qüestions
que vostè obvia directament. Enguany, per exemple, es
presentarà la Llei de la ciència, tenim una inversió actual en
recerca no del 0,38 sinó del 0,42 del PIB i les Illes Balears han
estat la comunitat autònoma que més ha crescut en inversió en
els darrers anys i que més ha crescut també en el nombre de
persones que treballen a l’àmbit de la recerca. Així i tot, té raó,
malauradament seguim a la cua. 

Miri, llegint la seva moció i en aquest punt en particular em
fa la impressió que hi ha moltes coses, Sra. Riera, com li he dit,
que vostè obvia i per què les obvia? Perquè en el seu discurs
intenten evitar de totes totes que ens facem la següent pregunta:
si hem incrementat la inversió tant en els darrers cinc anys, com
pot ser que estiguem encara a la cua de tantes qüestions? Jo li
responc amb una altra reflexió, com havien d’estar a l’any 2015
perquè això sigui així? Perquè per ventura si la seva gestió
hagués estat una altra el marge de l’historial d’inversió que
tendríem ara seria molt més ample. Nosaltres sí tenim un aval
clar, la major inversió en els darrers anys.

Respecte dels punts 6 i 7, com li hem comentat moltes
vegades, hi estam d’acord a donar solucions, però trobam que
hem d’adaptar el límit temporal a les circumstàncies que ara
ens ha tocat viure, perquè evidentment el context
socioeconòmic que vivim des de fa mesos ha canviat totalment. 

Li donarem suport als punts 3, 4 i 5. Crec que van en el bon
camí, són positius i a més els compartim perquè bona part
d’ells ja els estam desenvolupant, i la Facultat de Medicina és
un aval clar d’aquesta afirmació.

Li he de dir també que m’ha sorprès que a la seva moció no
digués res, en canvi a la seva intervenció sí, més d’accés a la
Universitat, de preus públics, de beques i crec sincerament que
hem de parlar més d’aquells estudiants més vulnerables i de les
famílies més humils. Aquest govern de les Illes Balears ha
baixat les taxes universitàries i ha incrementat els seus ajuts.
Saben quantes persones es calcula que es beneficiaran de les
noves mesures anunciades pel Govern d’Espanya? Al voltant
de 70.000 persones. Saben quantes persones -deien els rectors-
que es varen veure afectades l’any 2012 per la seva
contrareforma amb l’establiment de no requisits per obtenir
beca? 55.000 famílies que varen deixar fora del sistema, 55.000
joves que pertanyen a una generació a la qual li varen posar el
futur una mica més complicat encara del que ja el tenen. Però
clar, vostès moltes vegades, i per ventura m’ho dirà, per
ventura, no ho sé, parlen de meritocràcia, però sense igualtat
real de condicions i d’oportunitats.

Mirin, governar és prioritzar i vostès saben perfectament
què és governar, ho coneixen molt bé. La qüestió és que ara ens
demanen que prioritzem l’acció política i els recursos on no ho
varen fer, així i tot ens centram en les propostes que són
positives per a la ciutadania, les proposi qui les proposi. És per
això que amb l’esperit constructiu, com li he dit, donarem
suport a bona part dels seus punts i li demanam també que faci
un esforç acceptant les nostres esmenes, un esforç perquè les
propostes que aporten, que sumen, les propostes que marquen
un camí beneficiós per al conjunt de la ciutadania surtin
endavant amb el màxim consens possible.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Núria Riera, si ustedes aceptan
nuestras enmiendas, que simplemente concretan un poco más
y hacen viables las propuestas, vamos a votar que sí a la
mayoría de sus puntos de la moción, y le explico por qué.

En primer lugar, cuando habla del punto 1, queremos instar
al Govern en nuestra enmienda a mejorar la financiación por
estudiante, y esto es muy sencillo. Según los datos que nos
ofrece la Universidad de las Islas Baleares el gasto por
alumnado desde 2011  hasta 2017 ha ido en aumento hasta
llegar a los 4.067 euros por alumno. Está claro que los avances
y facilidades en el ámbito universitario han pasado desde la ley
educativa de la forma en la que planteaba la ley educativa el
Partido Popular y el tasazo Werth, ha pasado a un aumento
total en becas universitarias para el curso 2020-2021 hasta 179
millones de euros más, lo que representa un 22% en el aumento
sobre el presupuesto anterior. Se pasa de los 831 millones a los
1.010 millones en becas universitarias, al mismo tiempo los
criterios de evaluación van a ser los más aconsejables y los que
más tocan para estos tiempos, las condiciones de renta.
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Somos conscientes de que se están poniendo todos los
esfuerzos desde la conselleria, la mejor de las voluntades y se
están aportando los recursos, que casi que no hay, para que el
derecho a la educación no se vea perjudicado en estos tiempos
de pandemia.

Respecto al punto 2, cuando dicen ustedes de aumentar la
media nacional del producto interior bruto a 1,20 en inversión,
en investigación, es que ya no nos vale ni siquiera la media
nacional, que sí, que estamos de acuerdo, que estamos muy por
debajo de la media nacional. Lo que tenemos que acercarnos es
a la media europea, que es de un 2,3% del producto interior
bruto. 

En este país lo cierto es que no ha habido un especial buen
trato a la investigación y esos campos se vieron duramente
recortados, sobre todo durante la crisis de 2008 y muy
especialmente durante el gobierno del Partido Popular. Invertir
en investigación podría abrirnos la puerta hacia un nuevo
modelo productivo. Ahora es un buen momento, ahora que
estamos comprobando la fragilidad de esa economía sujeta al
vaivén del turismo, invertir en otros campos.

La ausencia del Estado en la investigación lo que trae es
mediocridad y enraíza un sector económico basado en el
turismo, que se aleja a pasos agigantados de la competitividad
internacional en innovación y la producción de las patentes.

Respecto al punto 3, agilizar los procesos, también es un
incentivo que se relaciona con otro punto de su moción.
Agilizar los procesos, los procesos, todos los que hemos sido
universitarios y universitarias son tediosos, engorrosos, la
burocracia no puede ser un obstáculo para acceder ni puede
suponer una desmotivación para solicitar becas o presentar
proyectos. Además, el acceso a la educación no solo tiene que
ser universal y gratuito sino también sencillo, fácil y cómodo.

Respecto a los incentivos para el estudio pues sí es cierto
que en Baleares existe una baja matriculación. Parece que hay
una alternativa digna en el trabajo temporal, y eso no es así
porque los trabajos que vienen del turismo salvaje, ése que
ustedes tanto defienden, traen contratos precarios, ya no sirven
como servían anteriormente para sacar a los trabajadores y a las
trabajadoras de la pobreza. ¿Saben cuál es el mejor incentivo?,
que les familias tengan ingresos suficientes para que los
estudiantes no tengan que plantearse entre trabajar o estudiar;
incentivos no solo económicos, como los que presentamos en
una PNL los grupos que formamos el Govern para incrementar
el fraccionamiento del pago de becas, bajar las tasas de
segunda y cuarta matriculación, sino también pedagógicos. 

El método no está funcionando, un 80% de los niños y las
niñas que comienzan el colegio están motivados, tienen ganas
de estudiar y en cuarto de la ESO solo un 15% tiene ganas de
estudiar y continuar en el colegio. ¿Cuándo van ustedes a
asumir que ese método educativo, este método educativo de la
competitividad, de los exámenes, de la memorización sin
sentido está surtiendo efecto?

Por último, respecto a la demanda de estudios, de nuevos
estudios, pues, evidentemente estamos de acuerdo, hay que
dirigirnos..., nos tenemos que dirigir hacia nuevas realidades.

Vemos correcto que existan estudios dirigidos a la
implementación, al desarrollo y la innovación de energías
verdes, hacia el feminismo, hacia investigación científica del
medio natural, desarrollo de nuevos mercados alternativos al
turismo, innovación en nuevos sectores económicos, ofrecer
alternativas al turismo, regenerar otros sectores productivos que
no están en el sector servicios y que proporcionen una calidad
de vida digna y segura para los trabajadores y trabajadoras de
esta comunidad autónoma. 

Y respecto al punto 6, la residencia, Sr. Conseller, se lo
digo a usted, tiene que dejar de ser una promesa electoral y
convertirse en hechos. 

Por último, en contra votaremos a las ayudas de alquiler. Ya
hay ayudas de alquiler desde 2015, Sr. Riera, para los jóvenes,
igual el problema o bien es que ustedes no están bien
informados... lo que está claro es que seguramente no hayan
tenido necesidad de pedir ninguna de estas ayudas. 

Sin más, muchas gracias, Sr. Presidente. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Mas. 

(Remor de veus)

Té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES: 

Gràcies, president. Si hagués presentat esmenes, Sr.
Méndez, li hauria tocat a vostè. És normal, vull dir, és la roda...

Bé, tal i com estan les coses econòmicament i socialment és
bo i necessari que en aquesta casa debatem de política
universitària. La nostra és una comunitat -desgraciadament-
amb poca tradició universitària, però amb una universitat, la
UIB, de molt de prestigi social dins la pròpia comunitat i que
ha dut a terme un creixement, tant quantitatiu com qualitatiu,
molt important els darrers temps. Aquest fet l’hem d’agrair tant
als diferents equips rectorals com als docents, i per què no dir-
ho?, també als diferents equips -sobretot els darrers cinc anys-
de la conselleria d’aquest govern. Per això, pensam que hem de
mantenir la línia ascendent dels darrers anys, quant a inversió
per alumne. Sra. Riera, benvinguda, benvinguda al club dels
que creiem en la universitat pública com un dels pilars bàsics
de la nostra societat. 

(Algun aplaudiment)

Per això l’esmena que li fem i que esperam que accepti en
el primer punt.

El mateix passa amb la inversió d’R+D+I, benvinguda en el
club dels que creiem que no només hem de parlar d’R+D+I per
fer titulars, sinó com un motor de l’economia i, en aquest cas,
la universitat torna a jugar un paper fonamental. Per això és
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important tenir les dades el més actualitzades possibles. Vostè,
a la moció, ens posa la dada del 17, la inform que la del 18 és
millor, com sempre, anam a més i anam millorant les inversions
i les dades. Les Illes Balears, però, com en tots els aspectes, en
aquest també patim l’infrafinançament de l’estat. Per això
creiem que és important en aquest cas, i que en aquesta casa
deixem pal·lès una altra vegada aquest fet: l’infrafinançament
de l’estat. 

El punt 3 li votarem a favor, tot el que sigui agilitar
processos i millorar, sempre és benvingut. Tal com hem dit en
el primer punt, som dels que pensam que la universitat és una
de les pedres angulars de la nostra societat, els estudis
postobligatoris universitaris han de ser una possibilitat que
qualsevol persona del nostre país tengui dins el cap i vegi com
a una opció viable, a l’hora d’encarar la seva formació.

També, com ja hem dit, és per a nosaltres molt important
continuar prestigiant la universitat, la UIB. Aquesta hauria de
ser una d’aquelles lluites compartides entre tots, hem de fer
l’impossible per tal que l’alumnat vegi com una referència la
nostra universitat. Això passa també per tenir autoestima com
a país i valorar allò que tenim, per això també li votarem a
favor els punts quart i cinquè. 

Estam d’acord que tenim un problema amb la residència.
Que és el mateix problema d’habitatge que tenim totes i tots a
les Illes Balears. Havíem presentat una esmena que -entenem-
complementa la seva proposta per tal de no tancar cap porta a
una possible solució en el cas del punt sisè. 

I, en el punt setè, m’afegesc al que ja li han dit, per exemple
la representant d’El Pi. En definitiva, el que dèiem: seguim
prestigiant la universitat, fem-ho plegats, amb l’equip rectoral
i l’alumnat.

I, ja per acabar, volia fer, ja que parlam d’universitat, de
sabers i de ciència, volia fer una referència que, avui havia de
sortir d’aquí una declaració institucional amb motiu del Dia
Europeu de les Llengües. Com que tenim grups negacionistes
i grups que fan seguiment d’aquest negacionisme, de
l’evidència científica de la unitat de la llengua catalana, pròpia
de les Illes Balears i aportació del nostre país i la seva gent a la
pluralitat lingüística europea i mundial, no hem pogut avui fer
aquesta declaració institucional. Una llàstima!, una llàstima que
hi hagi encara negacionisme científic en aquest país. 

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Mas. Ara en torn de fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr. Méndez. 

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES: 

Muchas gracias, Sr. Presidente. Buenos días. Bueno, creo
que todos hemos podido constatar, y le pido todo tipo de
disculpas, Sr. Mas, los problemas de la falta de educación, que
recordarán ustedes que todos nuestros profesores siempre nos

explicaban que debíamos escuchar, que debíamos atender a lo
que decían, ya han visto los efectos de no hacerlo. 

En primer lugar, he de empezar dando las gracias a la
comunidad universitaria, es decir, a los docentes, a los alumnos
y a las familias, por el esfuerzo que realizaron durante la crisis.
Un esfuerzo que, he de decir, realizaron bastante solos.
Bastante, pues que todos estábamos improvisando, donde hubo
mucha iniciativa. Bueno, me gustaría que se estableciera la
conversación, veo que tuerce el gesto..., pues lo lamento, pero
creo que se tuvieron que tomar muchas iniciativas porque lo
demandaba la crisis, en el momento en que estaba sucediendo,
y se hicieron relativamente bien. Deberíamos comparar y
estudiar cómo se tomaron esas iniciativas y, en cualquier caso,
debemos agradecer a la comunidad universitaria cómo
respondió frente una situación francamente extraña. 

Porque nosotros también creemos, veo que el Sr. Mas es el
que reparte las credenciales, pero si alguno quiere, yo también
con la misma autoridad puedo repartirlas, estas credenciales de
los que creen en una universidad pública. En una universidad
pública a la que yo le pondría otros calificativos, le añadiría
otros calificativos: una universidad pública plural, abierta y
libre. El que quiera los carnets de mi club, me los puede pedir
y se los haré incluso..., le facilitaré una pequeña caricatura, para
mejor identificación. 

Está hoy esta cámara y es bueno que tengamos este tema de
educación porque esta cámara está, esta mañana si lo han
observado en el turno de preguntas, en modo pedagógico. Está
en un tono francamente pedagógico. Nos estamos enseñando
hoy unos a otros, la oposición está enseñando a gobernar al
gobierno, y el gobierno está enseñando a la oposición a ejercer
de oposición. Por lo visto ambas cosas se hacen mal y no se
sabe qué hacer, plantéense de vez en cuando intercambiarse los
papeles. 

En esto hasta yo he aprendido algo en el día de hoy. Porque
creo, Sra. Riera, que cuando veía su PNL, su propuesta buscaba
la exposición de motivos. Es toda ella una grandísima
exposición de motivos. Es muy aleccionadora, sí, o sea, los
datos que va usted facilitando punto por punto, es decir, que
estamos a la vanguardia en calidad docente y en productividad
de investigación y, sin embargo, en retaguardia en financiación
y muy por debajo de la media.

Estamos en una baja financiación tanto según esta
transferencia nominativa por estudiante como en la
transferencia en RDI; estamos en una inversión en
investigación, desarrollo e innovación, como plantea usted
perfectamente, que mientras la media nacional es del 1,20 la
nuestra es del 0,38 del PIB, muy lamentable; una tasa de
escolarización universitaria bajísima, del 10,9 frente al 30 o
32,1, que nos hace una población en estos momentos muy
diferente a la del país, que se escolariza universitariamente
mucho más, y tenemos unos problemas en cuanto a las plazas
de residencias, en cuanto al problema de la vivienda para
nuestros estudiantes, que deberíamos estarlos atrayendo, que
nosotros deberíamos ser una universidad, por nuestras
capacidades y por nuestras (...), que estuviera atrayendo,
mientras que lo que hacemos es tener que enviar a nuestros
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hijos, como a muchos en esta cámara les sucederá, a estudiar a
otros lugares.

Entonces, si bien creemos que en su primer punto es muy
bueno que constate el apoyo y la comprensión entre
instituciones, y es algo que debemos disfrutar, que en estos
momentos los gobiernos y las instituciones se entiendan bien,
que es algo que no ha sucedido siempre en la historia de la
humanidad, ha habido épocas en que este entendimiento entre
universidades y gobiernos no se ha dado tan bien; podemos
recordar a Giordano Bruno, a Abelardo, a fray Luis de León, a
Ortega en metafísica, a Besteiro en lógica, a Tierno Galván o
Ruiz Jiménez..., en fin, tenemos momentos de incomprensión
entre estas dos instituciones, y creemos que es magnífico
entonces que entendiéndose deberían facilitar la agilización de
procesos de la que se acaba de hablar, deberían entenderse
perfectamente, pero en una voluntad muy clara: la de servicio,
la de servicio a la comunidad universitaria, es decir, servicio al
alumnado, servicio a la docencia y servicio a los familiares.

Le planteaba el Sr. March, pero bueno, espero que le
resulte, que creo que es interesante el constatar cómo se ha
comportado la Universidad durante la crisis, durante el fin de
curso, que yo creo que lo hizo bastante bien y lo tuvo que hacer
con una iniciativa bastante particular, y resolvieron un poco
como pudieron el tema, pero me da miedo que cuando hacemos
protocolos, como en algunas comunidades como la catalana, en
que se ha dado un protocolo de cien páginas sobre normas a
seguir, donde además el pasar lista, situar a los alumnos y tal,
parece olvidarse del objeto del que estamos tratando, educar a
las personas, ¿de acuerdo?, me da miedo que estos protocolos
que en realidad sirvan más para protegernos a nosotros mismos,
“nosotros ya os hemos dicho lo que tenéis que hacer, sois
vosotros que no lo hacéis bien”, es más un asunto (...) de
responsabilidades, porque pensemos que aquí el objetivo final
es enseñar a la gente, ese se tiene que cumplir, no sólo se deben
realizar los protocolos.

Entonces, bueno, pues esperamos que con esta..., gracias a
esta proposición no de ley, que consideramos ya decimos que
muy interesante, además en lo pedagógica, en lo que nos
enseña, en lo que hemos aprendido gracias a ella, podamos
mejorar nuestra universidad y convertirla en una universidad de
referencia que atraiga talento y estudiantes en lugar de
perderlos.

Muchas gracias, señores. Buenos días. Gracias, Sr.
Presidente.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Méndez. Correspon ara al Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Estamos ante una moción donde
además dirige sus esfuerzos a mejorar la inversión en la
Universidad pública de las Islas Baleares, lo cual nos parece
muy interesante, porque es verdad que hay falta de

financiación, y es verdad que hay falta de dinero, y también es
verdad que aun va a haberlo menos, va a haber menos dinero.
Lo que pasa es que el problema está no ya en este sistema de
financiación, que evidentemente no es el idóneo, el problema
está en que deberíamos profundizar en el tema y ver que es este
sistema autonómico el que impide financiar correctamente, por
ejemplo, las universidades, porque se entierra el dinero en otras
múltiples cuestiones de mantener esta estructura autonómica,
donde se pierde tanto dinero en absolutas tonterías.

Además desde VOX nosotros -lo hemos dicho por activa y
por pasiva- nosotros proponemos corregir la ineficiencia del
actual sistema universitario y promover la excelencia
académica. Nosotros apostamos por la promoción de la
revisión del sistema universitario en España en general en
cuatro grandes frentes, que esto lógicamente afectaría a
Baleares; debemos abrir de una vez por todas el debate sobre
su autonomía y el funcionamiento estatalizado de las
universidades, el modelo de investigación en España, sus
problemas e ineficiencias y su estrategia de servicio al país y a
la sociedad para los próximos treinta años, el fomento de las
excelencia universitaria mediante el establecimiento de sana
competencia entre estas instituciones y la especialización por
materias en atención a sus respectivas ventajas competitivas, y
la concentración del número de universidades fomentando la
creación de grandes campus y de institutos. Esto debería ser la
base argumental, bajo nuestro punto de vista, para mejorar
nuestro sistema universitario.

Nosotros votaremos a favor de todos los puntos a excepción
del primero, porque el primer punto significa reconocer el
excelente trabajo de esta universidad, y desgraciadamente eso
no es así, no sólo porque en rankings de prestigio como el
Times Higher Education sitúe a nuestra universidad entre la
501 y la 600 en ciencias, o entre la 401 y la 500 en sociales y
humanidades; o por ejemplo el ranking de Shanghai, que
estemos entre el 401 i el 500; no sólo por eso, sino porque por
encima de todo la Universidad debe ser ejemplo de libertad, de
pluralidad. Es bajo esas premisas donde la investigación y el
funcionamiento de la Universidad pueden ser los correctos, i
nuestra Universidad de las Islas Baleares está muy lejos de eso.
Nuestra universidad desgraciadamente es un ejemplo de
sectarismo, es un ejemplo del separatismo más ultramontano,
del que les gusta a los señores de MÉS, de MÉS per Cataluña,
donde se atreven a decirnos...

(Remor de veus)

... se atreven a decirnos que a los que consideramos que la
lengua y cultura baleares son diferentes de la lengua y cultura
catalanas, y que Baleares forma parte intrínseca de España, a
los que defendemos esto nos llaman negacionistas, y en cambio
ellos, que niegan todo eso, no lo son, con lo cual los auténticos
negacionistas son ustedes, señores de MÉS per Cataluña.

Evidentemente, evidentemente, una universidad donde en
la reciente prueba de selectividad, de las pruebas de acceso,
entregó a los alumnos artículos de un autor separatista como el
Sr. Melcior Comes, donde en un texto se decía a los alumnos,
sobre los asistentes de voz, que “cada vez más este tipo de
aparatos estarán presentes en la vida, y si nos pasamos tantas
horas hablando con ellos en castellano será una derrota más de
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nuestra lengua, más significativa que la que sufrimos día a día
en la administración pública o en la cartelera de cine”, y se
refiere a usuarios de los países catalanes, y se permite la burla
de “estamos hablando de un asistente que nos ayuda o nos
distrae, no de un guardia civil, pero de momento no rula si no
le hablas en la lengua del imperio”, y esto tenían que
comentarlo los alumnos a unos profesores que se pasean con
lacitos amarillos. Ya me dirán ustedes si son capaces de
levantar la voz.

Y eso no es un ejemplo de universidad libre, eso no es un
ejemplo de una universidad plural, eso es un ejemplo de
universidad sectaria, es un ejemplo donde..., tenemos una
universidad donde el español, la lengua oficial del Estado,
brilla por su ausencia, y donde precisamente en las pruebas de
selectividad a los alumnos no se les entregan los exámenes en
los dos idiomas, sino que tienen que significarse, levantar la
mano y pedir “oiga, quiero en examen en español”, y cuando se
lo dan miren lo que pasa, miren lo que pasa cuando se les da un
examen o cuando piden el examen en español: en color
amarillo, para que se distinga bien de lo que es la lengua
catalana sacrosanta. Con lo cual una universidad que se basa en
estos postulados no sólo está en un ranking bastante deficitario
sino que además no son ejemplos de lo que debería ser. Por eso
en el punto 1 no votaremos a favor, si bien estamos de acuerdo
en el esto de puntos.

Muchas gracias.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. TUR I RIBAS:

Bon dia a tothom, crec que... anirem per feina, a veure, Sra.
Núria Riera, hi ha una cosa que em crida bastant l’atenció i és
que vostès, que han protagonitzat les majors retallades quant al
sistema de beques de la universitat pública i els majors
increments de matrícula a la universitat pública, avui venguin
aquí amb tant de, com diuen en castellà, desparpajo, amb tanta
soltura a exigir al Govern en el moment més crític de
l’economia de Balears probablement de les darreres dècades i
el que queda per venir, que venguin a exigir amb tanta alegria
tots aquests increments, però bé, està bé que ho demanin, no?,
però jo em deman per què no ho han fet vostès. Vostès vénen
aquí i diuen: “no, és que el Govern...”, és el mantra que tenen
vostès, “és que el Govern ha tengut 4.000 i busques de milions
més de finançament”, i vostès des del Govern de l’Estat tot el
temps que han estat governant amb el president Rajoy, què
s’han dedicat a fer amb la universitat pública?, a destruir-la, a
minorar-la, a reduir-la, a arraconar-la..

(Alguns aplaudiments)

Sra. Riera, de veritat, jo... li ho vaig a dir amb molta
sinceritat, jo normalment no l’escolt massa perquè, sap què
passa?, que és vostè tan extremista, tan tremendista, tan
exagerada i ho porta tot tan sempre al costat més apocal·líptic

que perd tota la credibilitat i per tant, jo la veritat no dedic molt
de temps a escoltar-la, però venir aquí...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

...venir aquí a demanar a tots quan som que donem suport a la
seva iniciativa quan el primer que fa és venir aquí i
desprestigiar tota la feina feta per part del Govern és que
senzillament no és creïble i com que no és creïble no se la pot
escoltar massa.

Bé, ara ens centrarem en la seva proposta. Pel que fa al
primer punt acceptarem, si vostè accepta l’esmena del PSIB,
nosaltres també l’acceptarem perquè ens sembla que és una
millor redacció i s’ajusta més a la realitat.

Respecte del punt 2 exactament el mateix, és a dir, pensam
que si accepten l’esmena del PSIB també la votarem a favor.

Votarem a favor el punt tercer. Votarem a favor el punt
quart tot i que aquí vull fer un incís per millorar..., és a dir,
vostès demanen un pla de xoc, però vegem, per incentivar els
estudis post... o sigui els estudis no obligatoris com es el cas
dels universitaris, aquí passa per millorar l’ensenyament base
perquè el camí de l’ensenyament base és el que finalment ens
porta algun dia a la universitat, bé, a uns sí, a uns no, i si volem
que hi hagi més demanda a la universitat hi ha d’haver una
millora del sistema d’ensenyament base i això passa per una
reforma de la seva llei educativa, eh?, que quedi clar.

Punt cinquè, vostès demanen que hi hagi un incentiu perquè
els estudiants de Balears quedin a estudiar a la UIB, però a mi
m’agradaria dir una cosa: això és una visió molt centrista que
malauradament estam molt acostumats a veure i no és una visió
molt centrista només del PP, també hi ha més partits que ho
veuen així i és que no passa res per no estudiar fora de Balears,
és que no passa res!, perquè molts dels que som aquí han estat
estudiant fora de Balears, no és cap crim, i crec que és un error
i és una fal·làcia, és un engany cap a l’opinió pública voler
pretendre o pretendre que la Universitat de les Illes Balears
ofereixi tota la gamma d’estudis. Això senzillament és
ineficient i aboca a un sistema universitari fracassat perquè no
es podrà mantenir econòmicament i a més no anirà cap a
l’excel·lència.  Per tant, crec que convé més especialitzar-nos
en aquelles branques en què la UIB és bona, que ho fa bé,
aprofundir en aquestes branques i pensar-se molt bé quan convé
ampliar estudis. Per tant, crec que aquest mantra que la UIB ho
ha d’oferir absolutament tot francament crec que és un error. 

Crec que està molt bé que els estudiants quan arribin al
moment d’escollir els seus estudis puguin optar als millors
estudis que tenguin a l’abast. Això a vegades implica quedar-se
a Balears i a vegades implica anar a fora o a vegades implica un
temps a Balears i un temps fora, cosa que em pareix fantàstica
i en tot cas redunda en la millora del currículum dels estudiants.

Després, pel que fa al punt 6, també acceptarem aquest punt
si voten... o sigui si hi introdueixen vostès l’esmena que els ha
presentat PSIB, Podem, MÉS per Mallorca, etc., i al punt 7 no
el votarem a favor.
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I en tot cas, just acab, perquè hi ha altres qüestions que
haurien de preocupar també quan parlam de la universitat i és
que la universitat té un problema endèmic que és la
precarització dels llocs de treball dels docents perquè
sistemàticament s’està contractant... no s’estan traient places
noves, s’estan contractant professors associats amb pagues i
sous precaris i amb condicions precàries. Aquí ens hauríem de
fixar també, també, entre altres coses.

I també s’hauria de fixar en el fet que s’hauria de recaptar
més talent per part de la UIB, o sigui, talent de Balears i de fora
de Balears, i també com fer que la UIB ampliï totes les beques
i tots els instruments que té per fer estudis sobre Balears,
estudis sobre l’economia de les nostres illes, sobre la societat
i la demografia de les nostres illes, sobre la natura de les
nostres illes, sobre la cultura de les nostres illes i també sobre
la ciència de la nostres illes. 

I això... tal vegada quan parlam d’R+D+I sona fantàstic, és
molt fashion, però tocant matèria..., vull dir, crec que la UIB té
encara un paper molt important a fer per ampliar estudis i
coneixements basats en el coneixement de les nostres illes en
tots els seus àmbits. Aquí crec que també hi ha una tasca
important.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Ara correspon al grup proposant,
Sra. Riera, que es posicionarà respecte de les esmenes i la
votació separada.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc vull agrair el suport
dels grups que donaran suport a les nostres propostes, que estan
avalades per xifres i peticions del mateix equip directiu de la
Universitat per la qual cosa no són peticions ni gratuïtes ni
polítiques, sinó reclamacions constatables.

Acceptam l’esmena de la Sra. Sureda d’El Pi perquè
evidentment aquesta era la intenció, que es doni compliment a
un mandat parlamentari d’analitzar la demanda de nous estudis
i evidentment no es pot fer si no és de la mà de la Universitat.

I evidentment, Sr. Fernández, no podem acceptar les seves
esmenes perquè únicament intenten amagar la manca de
finançament universitari, intenten blanquejar la inactivitat
d’una conselleria que ha desatès els universitaris durant cinc
anys.

Ni tampoc no acceptarem la tercera esmena, Sr. Fernández,
perquè el que intenten és ajornar el problema de la residència
a l’any 2023. Què intenten fer? Passar de legislatura en
legislatura donant les culpes als altres?...

(Remor de veus)

La veritat és que no ens pareix lleial ni amb la Universitat
ni respectuós amb el grup que fa unes propostes ben assumibles
i positives.

Precisament, Sr. Fernández, que les defensi vostè que deu
ser dels més joves de la cambra en lloc de posicionar-se a favor
dels estudiants...la veritat, això sí que desitja molt, això sí que
desitja molt, Sr. Fernández!

Per tant, si volen acceptin les nostres esmenes, podem votar
per separat, però no disfressin la inactivitat ni vulguin passar
amb cançons la feina que s’ha de fer des del Govern de forma
urgent, perquè, sap vostè que a dia d’avui els professors
universitaris no saben ni el nombre de matriculats ni els grups
ni coneixen les aules ni saben les mesures de desinfecció ni hi
ha personal suficient per netejar i ha començat el curs
universitari?

Sap vostè que són els professors els que han d’anar a
controlar els estudiants que toca a classe i que ho hauran de
controlar demanant el DNI?

Miri, em sap greu, però li ho he de dir: me pareix
lamentable que puguin fer tantes promeses i després no moure
un dit per complir-les.

La Sra. Armengol cada any acudeix a la inauguració del
curs universitari a fer un discurs de suport i de promeses, però
després queden en paper banyat. Encara record l’any 2015 quan
va prometre una biblioteca nova com a prioritat, o l’any 2016
quan parlava de millorar la residència. Sap, Sra. Armengol, que
només hi ha 97 places?, que a l’any 2018 va tenir una llista
d’espera de 174 sol·licituds?, què varen fer per donar-hi
resposta?, res. Al curs 2019 ja hi havia 218 persones en llista
d’espera, què varen fer per donar-hi resposta?, res. La mateixa
Sra. Vilaret, nomenada específicament per la gestió
universitària, que està totalment desapareguda, o el Sr. March,
que només ha fet evasives i excuses, moltes promeses
d’habitatges i lloguers, però ni la mínima ajuda perquè els joves
puguin residir dignament prop de la Universitat.

I què em diuen de la inversió en recerca i investigació?
Moltes promeses de lleis de ciència, d’instituts nous per fer-hi
feina alabant els nostres investigadors, però seguim amb un
0,4% del PIB d’inversió. Aquesta era la gran inversió, Sr.
Fernández, de què ens parlava?

Quan pensa posar en marxa un pla de xoc per incentivar els
estudis universitaris? Quan pensen incrementar el finançament
de la nòmina del professorat perquè cobrin tot dignament? 

I, senyors del Grup Socialista, no ens parlin de revertir
retallades perquè no tenen autoritat per parlar de retallades...

(Remor de veus)

... perquè la vertadera retallada...

(remor de veus i algun aplaudiment)

... la vertadera retallada, senyors diputats, no és el de la
necessitat, no és l’econòmic, és l’ideològic, el de la mala gestió,
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el dels doblers tudats durant els anys de bonança; el del
conseller March, que no paga dignament els professors
associats de la Universitat, que no inverteix la mitjana nacional
en recerca, que no aprova nous dobles graus ni nous estudis, ni
valora la demanda dels estudiants. Això, senyors de l’esquerra,
són les vertaderes retallades.

(Alguns aplaudiments)

És la retallada del Govern que baixa un 2% el sou als
empleats públics, que no inverteix en una residència
universitària ni atrau els joves perquè no vagin a altres
comunitats. Això són les retallades.

Mal paper li toca, Sr. Fernández, fer avui. I mal paper toca,
Sra. Santiago, als de Podemos cada vegada que intenten sortir
tranquil·lament quan hi ha una matèria universitària per
disfressar la negligència del seu ministre de doctrina nord-
americana, més conegut per les seves ficades de pota amb els
estudiants, els enfrontaments amb els rectors o la
desautorització dins el mateix govern estatal. Normal que
intentin amagar sempre que puguin. I, per cert, perquè la gent
tengui incentius i pugui estudiar i no hi hagi de fer feina han de
reactivar l’economia i han de crear habitatge. I jo no sé si vostè
ha demanat ajuda a l’habitatge, com deia vostè de mi, però sí
sé la que ha demanat la seva secretària general Mae de la
Concha al Sr. Yllanes, per exemple; o per exemple sé les
universitats privades de les quals depèn el seu ministre Castells,
professor emèrit a Berkeley, Califòrnia.

(Remor de veus)

Sra. Tur, potser els dies que parlàvem de beques, de taxes,
vostè no era a la cambra, potser no ens va sentir per
videoconferència, però s’han aprovat per unanimitat propostes
del meu grup parlamentari, per unanimitat, per rebaixar taxes,
per crear beques i per a ajudes a l’estudi universitari. Vostè no
hi devia ser.

I mirin -vaig acabant, Sr. President-, sí, tenim grans docents
i grans estudiants, investigadors amb premis d’excel·lència que
duen Balears a dalt de tot el món de la ciència, però no és
gràcies, senyors de l’esquerra, al seu esforç ni a la
modernització que han fet a la Universitat, és gràcies a la seva
vàlua i a la seva feina, no al seu suport com a Govern. Vostès
trien; no apostar per ells ni per la Universitat, o sí; apostar per
la mediocritat i la falta d’implicació del seu govern actual.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Si ho he entès bé vostè rebutja les tres
esmenes que s’han presentat per PSIB, Unidas Podemos i MÉS
per Mallorca, i accepta l’esmena d’El Pi al punt número 5.

Com que ha acceptat també votació separada, he sentit que
diversos grups han fet menció de determinats punts, i si no estic
equivocat crec que els únics punts en què ningú no ha formulat

cap impediments són els punts 3 i 4. Ho dic perquè podríem
votar conjuntament...

LA SRA. CANO I JUAN:

I el 5, també, podríem votar-lo; podríem agrupar-lo també,
el cinquè. 3, 4 i 5 agrupar-los.

EL SR. PRESIDENT:

Però el cinquè té una esmena.

LA SRA. CANO I JUAN:

Sí, sí, però per a nosaltres podríem agrupar 3, 4 i 5, i
després una altra votació...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Cano, votarem el punt número 5 perquè no sabem el
posicionament dels grups respecte d’aquesta esmena que
s’incorpora.

O sigui, passam a votar en primer lloc el punt número 1.
Passam a votar, votam.

Tenim per videoconferència el Sr. Fuster. Sr. Fuster, el
sentit del seu vot?

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fuster.

El resultat de la votació és: 23 vots afirmatius; 30 no; i 5
abstencions.

Ara passam a votar el punt número 2. Passam a votar.
Votam.

Sr. Fuster, el sentit del seu vot al punt número 2?

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fuster. El resultat de la votació són 26 sí, 30 no
i 2 abstencions.

Ara passam a votar els punts número 3 i número 4 a la
vegada.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sr. President, nosaltres volem votació separada. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Hi està d’acord, Sra. Riera? D’acord, idò passem a votar...
Un moment, per favor, un moment...

Passam a votar el punt número 3. Passam a votar. Votam.

Sr. Fuster, el sentit del seu vot al punt número 3?

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

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

Ara passam a votar el punt número 4. Passam a votar.
Votam.

Sr. Fuster, el sentit del seu vot?

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fuster. El resultat de la votació és: 55 vots sí,
cap no i 3 abstencions.

Ara passam a votar el punt número 5 amb l’esmena d’El Pi
incorporada. Passam a votar. Votam.

Sr. Fuster, el sentit del seu vot al punt número 5.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fuster. El resultat de la votació són 55 sí, cap
no i 3 abstencions.

Ara passam a votar el punt número 6. Passam a votar.
Votam.

Sr. Fuster, el sentit del seu vot?

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fuster. El resultat del punt número 6 són 28 sí,
30 no, cap abstenció.

I ara finalment passam a votar el punt número 7. Passam a
votar. Votam.

El sentit del vot, Sr. Fuster, del punt número 7?

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fuster. La votació del punt número 7: 23 vots
afirmatius, 30 no i 5 abstencions.

IV. Debat i votació sobre la validació o la derogació del
Decret Llei 12/2020, de 28 d’agost, pel qual es modifica el
règim transitori per a la percepció de determinades
prestacions establertes en el Decret Llei 10/2020, de 12 de
juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes
Balears; es modifica el Decret Llei 11/2020, de 10 de juliol,
pel qual s’estableix un règim sancionador específic per fer
front als incompliments de les disposicions dictades per
pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19;
i es modifiquen les exigències de personal a les residències
de persones grans per atendre les conseqüències de la
pandèmia de la COVID-19 (escrit RGE núm. 13964/20, del
Govern de les Illes Balears).

Seguidament passam a debatre el punt quart de l’ordre del
dia, que correspon al debat i votació sobre la validació o la
derogació del Decret llei 12/2020, de 28 d’agost, pel qual es
modifica el règim transitori per a la percepció de determinades
prestacions establertes en el Decret Llei 10/2020, de 12 de
juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes
Balears; es modifica el Decret Llei 11/2020, de 10 de juliol, pel
qual s’estableix un règim sancionador específic per fer front als
incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els
efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19; i es
modifiquen les exigències de personal a les residències de
persones grans per atendre les conseqüències de la pandèmia de
la COVID-19 (escrit RGE núm. 13964/20, del Govern de les
Illes Balears).

Començam amb la intervenció d’un membre del Govern per
fer l’exposició de les raons per les quals el decret llei ha estat
promulgat, té la paraula la consellera d’Afers Socials i Esports
sense limitació de temps.

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

Gràcies, president, bon dia a tots i a totes. El Govern du a
convalidar el Decret 12/2020 i veuran que els principals
apartats d’aquest decret llei afecten la crisi sanitària ocasionada
per la COVID-19, concretament quatre dels cinc punts. Com
vostès saben, el virus COVID-19 ha obligat totes les
administracions públiques a reaccionar de forma urgent per
cobrir les necessitats sanitàries, socials i econòmiques de la
població, tots els governs han adoptat mesures extraordinàries
i l’instrument emprat a tots els governs ha estat la figura
d’aquest decret llei. L’excepcionalitat i la urgència està
clarament justificada.

Hem d’adaptar l’administració i els serveis de forma ràpida
a la situació que li genera la malaltia per fer-hi front i per reduir
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l’impacte en la salut, en el social i en l’econòmic de la
població. El decret llei consta de cinc punts, em permetran que
no els defensi per l’ordre exposat en el mateix decret.

El decret llei estableix una multa de 100 euros per a
aquelles persones que incompleixin la normativa en vigor de
prohibir fumar en espais públics. Com vostès saben i com va
explicar la consellera, el fum del tabac té un efecte aerosol, és
a dir, el virus es manté dins el fum i aquest fum pot anar més
enllà d’aquest metre i mig, d’aquest espai social considerat que
no és de risc; per tant, era necessari prohibir fumar en espais
públics perquè aquest efecte d’aerosol del fum es mantenia més
enllà d’aquest metre i mig.

Segons la normativa anterior a l’aprovació d’aquest decret
llei per part del Consell de Govern, la multa per fumar en
espais públics podia trobar-se entre 100 i 3.000 euros, amb
l’aprovació d’aquesta normativa per part del Consell de
Govern, i si avui es valida, aquesta multa es limitarà a 100
euros quan es produeixi el seu incompliment, igualant-la o
assimilant-la a l’ús de la mascareta. Queda clar amb aquest
decret llei que la voluntat del Govern no era en absolut una
voluntat recaptadora, sinó de protecció de la salut a través
d’una mesura que no és popular, però sí que era necessària.

Un altre punt d’aquest decret llei és l’autorització a la
Conselleria d’Educació perquè utilitzi les llistes de les borses
de treball de personal no permanent de la categoria professional
de neteja, encara que no acompleixin la totalitat dels requisits.
En aquest decret llei queda clar, per una banda, que els que
acompleixen tots els requisits seran els primers a ser
contractats; el segon és que mai no serà un contracte
permanent; i el tercer, que aquesta mesura té una finalitat
màxima d’un any perquè després s’hauran pogut publicar i
haver gestionat les borses. Si no haguéssim aplicat aquest
decret llei l’augment d’un 20% del personal de neteja que hi ha
hagut en aquestes darreres setmanes, no hagués estat possible.
Aquest increment d’un 20% del personal de neteja en els
centres escolars, gestionada la neteja per la Conselleria
d’Educació, ens obliga a utilitzar la totalitat de persones que es
varen presentar a l’hora de publicar aquests borsins. Tot i així,
encara que les persones que puguem contractar temporalment
no acompleixin tots els requisits que es demanaven a la
convocatòria, es mantenen dos principis bàsics per a la seva
contractació, que es va fer a través d’una convocatòria pública,
totes les borses constituïdes varen ser a través de la
convocatòria oberta, i després també se segueix el rigorós ordre
de puntuació per a la seva contractació.

Després veuran que hi ha tres punts que afecten Serveis
Socials i com que hi havia més punts de Serveis Socials que en
altres conselleries, avui em pertoca defensar aquest decret llei
en nom del Govern.

Un dels efectes, la renda social, vostès saben que la nostra
renda social es troba en vigor des de l’any 2016, la renda
social, tal com es va aprovar per unanimitat i també es va
convalidar el Decret del 2010, el Decret 10/2020 que es
modificava també, la renda social és subsidiària a qualsevol
prestació econòmica que doni el Govern d’Espanya. L’aparició
de l’ingrés mínim vital ens va obligar o ens feia necessària
l’adaptació de la Llei del 2016, de renda social, a la nova

situació que és una nova aparició d’una prestació econòmica
nova, que era l’ingrés mínim vital.

L’havíem d’equiparar en temes econòmics, l’ingrés mínim
vital es trobava per sobre de la renda social i, per tant, era
necessària aquesta equiparació. Havíem de complementar
perfils i situacions que l’ingrés mínim vital no cobria i s’havia
de fer la transició dels perceptors de la renda social i de la
renda mínima de la nostra comunitat autònoma a aquest ingrés
mínim vital. Nosaltres teníem a la nostra comunitat autònoma
més de 9.000 persones que entre renda social i renda mínima
d’inserció cobraven aquesta renda social i aquesta renda
mínima d’inserció i havíem de fer la transició perquè
sol·licitassin aquest ingrés mínim vital, perquè la llei de renda
social, i la llei o el decret de renda mínima estableix que han de
ser subsidiàries a d’altres prestacions econòmiques.

Per això es va aprovar el decret llei en el Consell de Govern
i es va validar també o ja està validat en el Parlament. Per tant,
nosaltres en aquest decret llei donàvem dos mesos de temps a
totes aquelles persones que cobraven renda social i a totes
aquelles persones que cobraven renda mínima d’inserció que
sol·licitassin l’ingrés mínim vital. Una vegada sol·licitat aquest
ingrés mínim vital, i ho vull subratllar, seguien i segueixen
cobrant la renda social i la renda mínima; cobraran la renda
social i cobraran la renda mínima mentre no tenguin la
resolució positiva de l’ingrés mínim vital. El fet de sol·licitar
l’ingrés mínim vital no significa donar de baixa la nòmina de la
renda social ni la nòmina de la renda mínima.

Però no només vàrem fer aquesta transició, vàrem ser
proactius, com a Govern vàrem ser proactius; vàrem repassar
una a una les persones que tenen dret a cobrar o que cobren
renda social i que cobren renda mínima, quins serien els
subjectes perceptors d’aquest ingrés mínim vital. En vàrem
detectar 4.614; es van enviar 4.614 cartes a aquestes persones,
informar-les de l’obligatorietat de sol·licitar aquest ingrés
mínim vital, i oferir-los la possibilitat que nosaltres mateixos,
el Govern, fes la sol·licitud si ells es presentaven a les nostres
oficines.

Per això vàrem contractar 27 auxiliars i vàrem començar a
passar aquestes 4.614 persones. De què ens adonam? A 15
d’agost ens adonam que hi ha 760 persones que no les vàrem
poder detectar ni a través de la carta ni a través de cridades. A
aquestes 760 persones les vàrem fer una mitjana de cinc
cridades, de dilluns a divendres, en horaris diferents, i aquestes
760 persones el 15 d’agost no les teníem encara localitzades
per poder fer la seva sol·licitud. Per això, en el decret que avui
aprovam ens donam un mes més, fins al 30 de setembre, per
poder detectar aquestes persones.

Doncs bé, la pregunta que ens vàrem fer és: si a través de
cartes, si a través de cridades no hem aconseguit cridar
l’atenció d’aquestes persones perquè venguin i facin la
sol·licitud, com ho hem de fer? Els funcionaris ens varen donar
la solució, acollir-los al règim sancionador de la renda social,
allà s’estableix d’una forma molt clara que si ets requerit per
l’administració pública i no compareixes se suspèn la renda
social aquell mes, se suspèn, no es lleva, se suspèn. Nosaltres
vàrem aplicar la recomanació dels funcionaris; a aquestes 760
persones se les va suspendre la nòmina del mes d’agost, i els
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puc garantir que entre el 28 d’agost i el 4 de setembre, varen
comparèixer pràcticament totes aquestes persones. I, per tant,
nosaltres ja les tenim detectades...

(Remor de veus)

... -ui!, no, si vosaltres no haguéssiu fet la renda social, no es
preocupi, no haguessin tengut aquest problema de gestió...

(Alguns aplaudiments)

..., tant de bo!, tant de bo!, Sra. Durán, que haguéssim de
demanar-li per això si vostès haguessin governat.

Total que aquestes 760 persones, efectivament, amb cinc
dies, varen comparèixer a l’administració pública, no aquestes
760, n’han comparegudes unes 580, han comparegut i els hem
donat hora i ja les hem gestionades. I com que nosaltres tenim
la voluntat de solucionar problemes, com han vist a tot el meu
relat, el dia 14 de setembre, d’aquestes 580 persones que han
comparegut, vàrem fer una nòmina extraordinària de renda
social del mes d’agost, on vàrem incorporar 340 persones. Per
tant, d’aquestes 580 que ja hem detectat, 340 ja han cobrat la
nòmina del mes d’agost que els corresponia cobrar el mes, dia
28 o 29 d’agost i que no l’han cobrada.

Ara tenim unes 180 persones que a data d’avui no hem
aconseguit detectar-les, les seguim cridant, les hem enviat una
altra carta certificada i aquestes persones, a data d’avui, no han
comparegut, encara tenim fins dia 31 de setembre per veure si
efectivament aquestes persones les podem localitzar. Com ho
farem? Doncs cridarem una altra vegada els treballadors socials
del municipi on es troben aquestes persones a veure si les
coneixen, perquè les avisin i això, amb l’objectiu de poder
cobrir aquestes 4.600 persones que vàrem detectar que eren
perceptors de l’ingrés mínim vital.

D’aquestes quasi 4.400 persones a què hem fet sol·licitud
a través d’aquest equip de contractació d’aquestes 27 persones
per poder ajudar a fer les sol·licituds ja se n’han incorporades
200 a la nòmina de l’ingrés mínim vital. Sempre hem dit que
pensam que és un ritme molt lent i que ens agradaria que fos un
ritme molt més ràpid. Però vull insistir que mentre no hi hagi
garantia que aquestes persones cobren l’ingrés mínim vital a la
nostra comunitat autònoma, continuaran cobrant la renda social
i continuaran cobrant la renda mínima d’inserció, mentre no hi
hagi la resolució positiva de l’ingrés mínim vital, siguin dos
mesos o siguin sis mesos. L’obligació que els posam amb el
Decret Llei 10 i amb el 12 amb el qual ampliam és que facin la
sol·licitud, només que facin la sol·licitud, que acompleixin la
seva obligació de fer la sol·licitud per fer aquesta transició.
Després, si l’administració de l’Estat va lenta, nosaltres
seguiran cobrant la renda social o la renda mínima d’inserció.
Per tant, això també és un dels punts que nosaltres validar,
allargar fins al 30 de setembre la possibilitat que aquests
ciutadans facin aquesta sol·licitud.

Un altre dels punts que també demanam validar és
l’augment del personal cuidador per a les residències de
persones majors de la nostra comunitat autònoma. Qui defineix
els serveis, qui els autoritza, qui els acredita, la normativa que
estableixi la formació que han de tenir els treballadors, quines

ràtios han de tenir els treballadors, és el Decret 86/2010. És un
decret que necessita una modificació, ja ho vàrem detectar la
passada legislatura, però a la passada legislatura els esforços els
vàrem centrar a activar la dependència, que la vàrem trobar
absolutament amb un to molt baix, i vàrem dir: bé, si hi ha
possibilitat a finals de legislatura o a la propera podrem
modificar aquest decret llei el qual necessita una modificació
important.

Escoltin bé, perquè aquest decret llei de l’any 86/2010, amb
el Govern Bauzá es va modificar, el Decret 86/2010 establia
que per cada cent persones hi havia d’haver 30 professionals de
cures directes; és a dir, aquells que netegen les persones, que
els fan la higiene, els fan els canvis posturals, que els donen
menjar, etc., solen ser auxiliars de clíniques o sociosanitaris. El
2010 cent persones, cent residents, 30 de personal cuidador.

A l’any 2013 el Govern Bauzá modifica el decret i publica
el Decret 54/2013, baixa de 30 cuidadors a 28; per a mi també
un fet greu també és que no abaixa el preu -se’n riuen-, però no
abaixa el preu; vull dir, abaixa la qualitat del servei, però a les
empreses que gestionen el servei els dona la mateixa quantia,
així cuiden, es descuiden, el Partit Popular, una demostració
molt clara dels serveis de qualitat, com els preocupen a vostès
el servei de qualitat i com protegeixen els pressuposts de
l’administració pública, abaixen dos professionals i en canvi
mantenen el preu de la concertació. Això és el model de la seva
gestió.

La crisi COVID-19 ha posat de manifest el que ja sabíem,
que aquest decret s’havia de modificar, per tant, hem aprofitat
aquesta figura d’aquest decret llei i hem canviat també aquesta
proposta que ja es troba en vigor a partir de dia 15, passam a de
28 a 33 cuidadors directes de les persones majors, augmentam
un 15%. I, a més, ho fem d’una forma justa, perquè, tot i que jo
he dit diverses vegades que jo no em trob còmoda amb aquest
model de gestió privada concertada del tercer sector amb
empreses que volen obtenir beneficis de la gestió residencial,
amb la concertació amb el tercer sector no tenim cap problema,
hem augmentat el preu, perquè, tot i que no ens hi trobam
còmodes, sí hem de ser justs; si nosaltres obligam les empreses
a incrementar cinc professionals més, també hem d’incrementar
el preu/plaça.

Per tant, hem passat de 68,61 euros a 71,26 per al grau 3,
que és el grau que entra a les residències en aquest moment.
Això suposa 1 milió d’euros a les administracions públiques,
que es pagarà entre els consells i el Govern. El consell més
afectat és el Consell de Mallorca, perquè vostès saben que les
residències públiques a Eivissa les gestiona el Govern; a
Menorca totes les residències són públiques i a Mallorca és on
hi ha més concertació d’aquestes característiques. Perquè
també els he de dir que les ràtios de les residències gestionades
per l’administració pública es troben igual o per sobre
d’aquesta ràtio que avui aprovarem si vostès ho validen, per
tant, afecte només les privades.

I finalment, l’altre punt de Serveis Socials és la modificació
de la lletra f) del punt 1 de l’article 244 de la Llei d’atenció als
drets de la infància i adolescència de les Illes Balears, en el seu
capítol, del règim sancionador, hi havia un advertiment del
Govern d’Espanya d’una possible inconstitucionalitat per
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invasió de competències, i es va arribar a un acord d’afegir a
aquest punt que les he dit, que en el cas dels contractes s’ha de
respectar la normativa estatal de caràcter bàsic, que era una
frase, l’acord per evitar aquest advertiment
d’inconstitucionalitat es va acordar que havíem d’aprofitar un
decret llei que parlàs de serveis socials per acomplir-lo.

Per tant, el Govern ve aquí amb una proposta molt clara que
és la millora dels serveis, no entenem que hi hagi motius per
votar-hi en contra: ampliam els terminis per fer la sol·licitud de
l’ingrés mínim vital als perceptors de renda social i renda
mínima; ampliam 5 treballadors a les residències; acotam la
multa per fumar a serveis públics, perquè no sigui arbitrària,
perquè no pugui anar de 100 a 3.000 euros, sinó que sigui
igualitària per a tothom i amb un missatge clar; facilitam la
contractació del personal de neteja. La veritat és que no creiem
que hi hagi cap argument en contra per poder validar aquest
decret llei.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Ara, als efectes
d’organitzar el debat, deman als grups parlamentaris si volen
intervenir en el torn a favor o en contra o volen fixar posició.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sr. President, el Partit Popular a favor.

EL SR. PRESIDENT:

El Grup Parlamentari VOX?

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

En contra.

EL SR. PRESIDENT:

El Grup Parlamentari Ciudadanos?

(Rialles i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

El Grup Parlamentari El Pi?

EL SR. MELIÀ I QUES:

El Grup Parlamentari El Pi a favor.

EL SR. PRESIDENT:

El Grup Parlamentari Unidas Podemos?

LA SRA. MAYOR I ABAD:

A favor, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

El Grup Parlamentari MÉS per Mallorca?

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

A favor, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

El Grup Parlamentari Mixt?

LA SRA. FONT I MARBÁN:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

El Grup Parlamentari Socialista?

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

El Grup Parlamentari Ciudadanos?

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

A favor, president, disculpeu el retard.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò començam amb el torn a favor, i començam pel
Grup Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Riera. 

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

Gràcies, Sr. President. Vull començar la meva intervenció
amb unes paraules de condol a totes les víctimes d’aquests
mesos i a tots els afectats per aquesta crisi. I el primer de tot
que els anunciaré és que tendran el suport responsable del Grup
Parlamentari Popular a aquest decret llei que avui s’ha de
convalidar. 

Li donarem suport, com hem fet amb un centenar
d’iniciatives que han dut en aquesta cambra durant la crisi
sanitària, i com hem fet amb la majoria dels decrets llei que
s’han improvisat en aquests mesos.

I pensam que tots, tots, hem de donar-li suport, per dues
raons molt simples. Primer de tot, perquè és imprescindible.
Per continuar apedaçant, una vegada més, les errades comeses
en la gestió d’aquesta pandèmia, feta amb decisions i
contradecisions que es van modificant contínuament. Sota el
paraigua de la urgència sanitària modifiquen avui el Decret Llei
10, el Decret Llei 11, el Decret 86, la resolució de 2016 de
contractacions laborals, la Llei 9/2019 de menors; modifiquen
fins i tot coses que no estan ni justificades en el títol del Decret
Llei!, ni amb la pròpia pandèmia. Senyors del Govern, fan
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vostès més feina amb un Decret Llei que qualque conseller seu
en tota una temporada. 

I, per un segon motiu, sens dubte la raó principal del suport
que tendran del Grup Popular, el partit majoritari de l’oposició,
per la situació desastrosa que viu la nostra comunitat en aquesta
segona onada de la pandèmia, per la gestió qüestionable que
s’està fent des del seu govern autonòmic en aquesta crisi i per
la desesperació de tota la gent afectada que no tendrà de
nosaltres cap entrebanc per a millorar el que sigui, encara que
sigui mínimament. 

Tots els esforços són pocs i tots els suports són necessaris
i no qüestionarem cap passa si pot donar un poc de llum a
tantes ombres, senyors del Govern. 

Perquè avui, mentre escolten les nostres paraules, la realitat
als carrers de Balears és la mort de 289 persones; 61 dins
aquesta segona onada; 40 majors que no han incomplert cap
prohibició; un 63% de morts dins les residències; són 2.800
positius oficials, xifres que només davallen quan vostès deixen
de fer proves i amaguen dades; i són també 47.000 persones
tancades, a sis barriades de Palma i d’Eivissa; són milers de
persones vulnerables; són brots com el de la residència de Sant
Joan o la de Sóller, que hauria de fer empegueir qualsevol
govern, s’anomeni progressista o s’anomeni liberal. 

I amb això, sí que hi ha una diferència clamorosa, Sra.
Armengol, amb altres comunitats. Perquè hi ha regions que des
del principi han tengut una situació complicada per ser punts
neuràlgics d’un país. Però aquí no. Aquí érem segurs, aquí hem
anat de mal en pitjor en tres mesos fins arribar a fer empegueir.
Vostès sí que han passat d’un extrem a l’altre! I la raó és
evident, abans estaven protegits per unes illes i ara estan venuts
per un mal govern. 

Tres mesos durant els quals no han volgut la nostra mà
estesa, les nostres propostes positives, ni la nostra experiència
de govern, aquesta experiència que ha ajudat moltes vegades,
en aquesta comunitat, a sortir de la crisi. Tres mesos durant els
quals han tengut la responsabilitat política i s’han dedicat a fer-
se fotos i eslògans davant la gent, però han rebutjat iniciatives
per darrere de les persones, de perfil en els problemes. 

Moltes iniciatives positives del Partit Popular; un vertader
pla de reactivació econòmica, un pla d’impuls en el turisme,
una proposta d’abaixada d’imposts; iniciatives per fer tests
massius a la població, proves PCR a tot el personal sanitari o
educatiu, controls en els ports i aeroports, mascaretes gratuïtes
o importants inversions per generar feina i no deixar a ningú
enrere: ni dones, ni nouvinguts, ni menors, ni autònoms, ni
barriades, ni residències.  Però no han volgut acceptar l’ajuda
ni reconèixer errades. I han fet de la supèrbia el seu tarannà.

A tots els que avui justifiquen aquest decret llei fet de
trossos, ens sap molt de greu haver-los de dir que no anam bé.
Que no hem sortit ni més forts, ni més protegits, ni més units,
ni més tranquils. Estam més venuts, més vulnerables i més
preocupats. I estam més afectats per la improvisació del seu
govern desbordat. Perquè diguin-me: serà aquest decret llei el
definitiu o continuaran deixant més persones enrere? Perquè ja
n’hi ha molts, que han quedat enrere, Sra. Santiago. Pensa que

és diligent actuar sobre la residència de Sóller quan ja té 116
infectats? Per què han mort 13 persones a la residència de Sant
Joan? Per què torna l’alarma a La Bonanova? Pensa que és de
rebut que fa 5 dies tan sols no sabien que tenien competència
per actuar sobre les residències? I tenen competència des del
mes de juny per un decret autonòmic seu. 

Saben per què moren majors dins de les residències? Perquè
s’han infectat des de fora, perquè no els han protegit, pel seu
descontrol. No pensen que les persones majors, vulnerables,
amb patologies..., es mereixien que els protegissin des del
primer dia? Arriben tard, massa tard, Sra. Santiago. I en són
vostès els responsables. 

I ara, després de sis mesos, incrementen la ràtio de
cuidadors de les residències, per què no ho varen fer, en el mes
d’abril, quan tenien moltes propostes de tots els partits de
l’oposició? Aprovades per unanimitat. Es varen aprovar per
unanimitat, aquelles propostes. I aquestes plantilles ja es
podrien haver d’adaptat aquest estiu, fa temps. I a la segona
onada hauríem tengut els cuidadors necessaris. Però no ho va
fer, Sra. Santiago. I arriba tard, molt tard. 

I ara el Consell de Mallorca farà controls, a partir de
dilluns? Amb sis mesos de retard? Per què han esperat a tenir
un 75% dels majors contagiats per adoptar mesures? Quina és
la coordinació amb els consells insulars?, la mateixa que amb
les menors tutelades o amb les guarderies, que encara esperen
unes directrius autonòmiques? 

A les residències falten protocols clars, que s’havien
d’haver posat fa molta estona. No és de rebut que no hi hagi un
circuit d’entrada i sortida de treballadors, ni un circuit de les
visites dels familiars, perquè tots aquests protocols els havien
d’establir vostès, de manera transversal. Perquè vostès són els
responsables de la salut d’aquesta comunitat. I tota aquesta gent
major que no surt mai o quasi mai de la residència s’ha
contagiat, com li deia, des de fora. Els han descuidat i ara
hauran d’assumir aquesta responsabilitat. 

Nosaltres li feim una proposta també en aquesta àrea.
Facem un protocol de mesures públiques, visibles, que tothom
les apliqui, visitants i treballadors. I que, de manera sistemàtica,
cada cuidador que gaudeixi de vacances d’un permís superior
a 24 hores, es faci una PCR abans de tornar a la feina. 

I ara ens proposa una pròrroga d’un mes per demanar la
renda social garantida? Per quina raó? Perquè les persones no
es quedin penjades per la ineptitud de l’estat a l’hora de
gestionar els seus subsidis, aquest ingrés mínim vital que havia
de resoldre les situacions de vulnerabilitat de la pandèmia? I es
pensa que els seus canvis arribaran a molta de gent? No. Perquè
si no milloren els requisits perquè hi hagi més beneficiaris les
persones denegades continuaran igual! Quatre de cada cinc
persones continuaran denegades encara que sigui un mes
després. De què servirà donar-los més temps si no tenen més
possibilitats? De què serveix que l’Estat anunciï un ingrés
mínim vital si només s’arriba a 15 famílies de Balears?
Coordinin millor les dues ajudes i acceptin aquesta proposta
que els diré. No suspenguin a ningú la renda social, ni la
deneguin als vulnerables, mentre no tenguin una altra ajuda,
sigui insular o estatal. Perquè, un altre pic, arriba tard i
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malament, Sra. Santiago. Vol apuntalar prestacions socials i
l’únic que està apuntalant és la seva ineptitud.

Pel que afecta al món de l’educació, ara s’adonen, Sr.
March, que el personal de neteja és insuficient? Que les
netejadores no basten? Que les escoles no són tan segures com
volien vendre? Perquè dia primer de setembre varen obrir les
portes, sense fer cap PCR als professors, sense personal de
suport, sense pensar en la desinfecció de les aules... I quina
solució proposen, si no queden netejadores que compleixin els
requisits? Eliminar els requisits? I quin requisit eliminam, Sra.
Armengol, el català? Perquè resulta que moltes netejadores no
tenen ni el nivell A2 de català. Però no és culpa de la
pandèmia!, igual que ha passat amb els metges, infermeres, els
AT, teníem les necessitats especials, altres serveis especials que
han hagut d’anar exonerant.

A l’hora de la veritat, senyors de l’esquerra, abandonen els
seus titulars progressistes i apliquen les nostres polítiques
moderades. I per què donen un any, per fer un borsí nou, si
saben que amb un mes se’n pot convocar un de nou, que amb
un parell de mesos estaria actiu? Havien informat als seus socis
nacionalistes? O s’estimen més mirar cap a un altre costat, en
lloc de fer front a la pandèmia i a la gent afectada? 

Sorprèn que, en un tema tan important per als Acords de
governabilitat, Sra. Santiago, que surt vostè a defensar, no surti
això ni en el títol del Decret Llei, ni s’expliqui als seus votants,
ni es justifiqui per una crisi d’una pandèmia. Però en tot cas li
dic: acceptin la nostra proposta, senyors de l’esquerra, revisem
junts els requisits de tots els borsins de serveis essencials,
perquè ja ens sembla bé que l’estat del benestar no se’n
ressenti, ni per la crisi, ni per la ideologia, ni pel nacionalisme
ni per la improvisació. I si necessiten més neteja, també podem
continuar contractant a empreses externes, com es fa de fa anys,
i almanco donarem feina a algú. 

I continuam, un decret més incrementant les prohibicions i
les sancions a la gent. Les noves prohibicions: fumar, reunir-se
cinc o deu persones segons les barriades, confinaments
selectius que vénen acompanyats de multes. I recordant el
mateix que vàrem dir fa un mes, que són actuacions que no
corresponen a la Conselleria d’Administracions Públiques ni a
la policia local ni als ajuntaments, perquè són sancions de salut
pública, que són qüestionables, que són impugnables perquè es
basen en resolucions administratives que no tenen força de llei
per prohibir i que seran impugnades i anul·lades i tendran un
allau de recursos i de sentències. Consultin amb els tècnics,
amb els juristes i no s’arrisquin a reclamacions patrimonials
que acabarem, com sempre que governen, pagant entre tots. 

Una vegada més ens torna a cridar la incoherència de
l’esquerra, una vegada més ens torna a cridar l’atenció la
incoherència de l’esquerra. El Govern que condemna la llei
mordassa, i és el que més l’aplica de la història; el Govern que
critica les prohibicions, i és el primer que confina; el Govern
que parla de llibertats, i és el que multa a cada decret llei. Quan
les prohibicions les fa un govern de dretes resulta que és dolent
i és classista, però quan les fa un govern d’esquerres resulta que
és per l’interès general, per la salut i per la igualtat.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Tot molt progressista, tot molt democràtic, tot molt raonat. 

En definitiva, senyors diputats, la gent de Balears ha de
saber que amb aquest decret llei no milloraran els controls de
les residències, no es garantirà que cap persona vulnerable no
quedi sense renda social, no farem PCR ni proves al personal
educatiu ni als cuidadors de les residències, les netejadores no
parlaran català, però sí podran anar a fer net, i no resoldrem el
col·lapse de les urgències, ni el desbordament dels sanitaris, ni
les cues de l’atur, ni l’emergència social ni la falta d’habitatge,
aquella emergència d'habitatge. Continuarem igual, amb un
decret llei més que tapa errades anteriors i que crea errades
futures.

I tot això fet pels que criticaven la fórmula del decret llei,
i que resulta que ara és més necessari que mai per regular la
crisi sanitària que tenim, però que també utilitza per a altres
temes totalment aliens, ni urgents, ni necessaris, ni sanitaris ni
socials sinó per arreglar cosetes que no han funcionat bé de
forma ràpida: els borsins, els requisits de funció pública, les
previsions per contractat, temes de condemnats per causes de
menors, ...

Però encara així, senyors del Govern, tendran el nostre vot
a favor, perquè el Partit Popular fa sempre una oposició lleial,
contundent, però constructiva. No com vostès, senyors del
diàleg i del consens, que mai no varen aprovar un decret llei
popular i que ja serien al carrer a manifestar-se de tot, encara
que nosaltres ho féssim un poc millor, que no seria difícil.

Però també els demanam una altra cosa, que el tramitin com
a llei, que acceptin les nostres propostes, que els n’hem fetes
moltes avui, que no es quedin plantats, senyors diputats, com
les Cariàtides, veien com ens imposen normes insuficients, poc
útils, poc valentes, gens consensuades davant d’una crisi
d’aquesta mida. On són les mesures sanitàries i urgents?, les
ajudes als sanitaris?, els protocols de les residències?, les
proves de les escoles?, els subsidis a tots els vulnerables, també
a aquells que estaven denegats o que no han trobat? No hi són
a aquest decret llei, igual que no eren a cap dels anteriors. O no
pensen tramitar aquest decret llei per incorporar les nostres
propostes? No pensen complir el que prediquen, Sra.
Armengol, senyors del Govern, que per guanyar la malaltia
havien de sumar idees, que units som més forts? Pensen passar
el corró i votar en contra de la tramitació com les onze vegades
anteriors? Pensen aferrar-se a l’esperit dels balcons sense oferir
respostes des dels despatxos? Esperit de balcons, sí, però
respostes des dels despatxos també.

No, senyors de l’esquerra, no esperin que nosaltres ens
posem de perfil, estarem de cara a les dificultats de la gent. El
Grup Popular seguirà votant a favor, ens posarem la mascareta,
els ho vaig dir el primer dia, ens taparem la boca i ens taparem
el nas, però no ens taparem els ulls i els exigirem la
responsabilitat política que els pertoca per respecte a tota
aquella gent que ho passa malament en aquestes illes i que sap
que estaven protegides per una terra, per unes illes, i que ara
estam venuts per un mal govern.

Gràcies, Sr. President.

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Riera. Corresponde ahora el turno de
intervención al Grupo Parlamentario Unidas Podemos. Tiene
la palabra la Sra. Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta. Molt bon dia a tothom.
Avui feim debat i votació sobre la validació o la derogació del
Decret llei 12/2020, de 28 d’agost; un decret llei que des
d’Unides Podem pensam que reforça l’estat de benestar de les
Illes Balears, principalment amb tres dels cinc apartats d’aquest
decret: el primer amb la modificació de les exigències de
personal de les residències de les persones grans; el segon, amb
l’ampliació del termini de percepció transitòria de la renda
social garantida; i el tercer amb el reforç del personal de neteja
dels centres educatius públics. Tres mesures que amplien i
reforcen l’estat de benestar a les nostres illes i amplien la
qualitat dels serveis públics. 

A continuació detallaré el posicionament d’Unides Podem
de tots els apartats d’aquest decret. Sobre l’apartat 1 d’aquest
decret que amplia la data fins al 30 de setembre perquè els
perceptors actuals de la renda social garantida de les Illes
Balears puguin sol·licitar l’ingrés mínim vital i no perdre la
prestació que tenen actualment per un tràmit administratiu,
garantint així que cap persona de les nostres illes no quedi
enrere i reforçant l’escut social de la nostra comunitat
autònoma. 

Ja ho ha dit la consellera a l’exposició d’aquest decret,
ningú no quedarà sense cobrar la renda social garantida. Cap
perceptor de les Illes Balears que actualment cobra una renda
mínima o d’inserció o RESOGA no quedarà sense una
prestació que actualment té. 

És prioritari i essencial per a la població de Balears acordar
d’una manera ràpida i eficaç les problemàtiques que afecten els
fenòmens estructurals com la pobresa, l’exclusió social o les
situacions noves sobrevingudes. 

El passat mes de juliol el Govern va ampliar la seva
plantilla amb més personal tècnic per tal d’ajudar i facilitar a la
ciutadania la sol·licitud del nou decret subjectiu de l’ingrés
mínim vital; un dret, tot i que hi ha una demora en la tramitació,
en aquests tres mesos des de l’entrada en vigor amb tot el que
implica la posada en marxa d’una nova mesura d’aquestes
característiques. 

Fa escassament uns minuts el vicepresident segon del
Govern i ministre de Drets Socials i Agenda 2030, Pablo
Iglesias, ha anunciat que impulsarà des d’avui mateix canvis a
l’ingrés mínim vital per resoldre les seves deficiències
tècniques, mesures que ha treballat juntament amb el ministre
de Seguretat Social i Inclusió per accelerar aquests tràmits.

Amb aquesta modificació a aquest Decret 12/2020 ampliant
el termini de sol·licitud dels perceptors de rendes autonòmiques

reforçam l’escut social de la RESOGA, que juntament amb
l’ingrés mínim vital són prestacions socials econòmiques per
cobrir les necessitats bàsiques de les persones, per als que
menys tenen, per protegir les famílies de les Illes Balears. Són
mesures de justícia social, per a la redistribució de la riquesa,
perquè els recursos que aportam entre tots a les arques
públiques serviran en major mesura per aportar als que menys
tenen. 

És també un instrument especialment útil per a la lluita
contra la pobresa infantil i per garantir que tots els nens i nenes
poden créixer a llars que comptin amb uns nivells mínims
d’ingressos per mantenir la dignitat. És per això que la
modificació d’aquest decret ens sembla convenient. 

Ja ho vàrem dir en el debat del Decret llei 10/2020, les
prestacions que arriben a les llars no acabaran a paradisos
fiscals sinó que aniran directament al consum, al petit comerç,
per a la compra de la fruita, del pa, de la llet o de les necessitats
del dia a dia a una llar, permetent així també que empreses i
petits autònoms continuïn facturant, així que també les
prestacions contribueixen a ajudar a la recuperació econòmica.

Aquestes mesures es pot dir que són una realitat, que per a
aquest govern d’aquesta comunitat autònoma l’opció política
és la justícia social i per aquest camí el Govern sempre ens
tendrà a Unides Podem al seu costat, hem de ser valents i
continuar posant la vida de la gent en el centre de les
polítiques.

En aquest decret, en el seu apartat número 2, s’estableix un
règim sancionador específic per fer front als incompliments de
les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi
ocasionada per la COVID-19. Ja ho hem dit diverses vegades
en aquests darrers mesos, la COVID-19 ha posat potes en l’aire
tots els sistemes, el legislatiu també n’és un; la legislació
ordinària no preveia una pandèmia global per a la qual no tenim
una legislació que la tengui en compte, i s’han emprat
instruments que estaven prevists per a d’altres contexts, com
l’estat d’alarma o la restricció de la mobilitat per als ciutadans,
instruments que no es preveien per abordar una pandèmia.

A les Illes Balears hem de ser capaços d’accelerar la
maquinària legislativa per ocupar-nos de les situacions que no
estaven previstes a la legislació, com és el cas del Decret
11/2020, de 10 de juliol, i com ho és aquest decret que en el
seu apartat 2, que regula el règim sancionador per
l’incompliment de l’obligació d’ús de mascareta i
l’incompliment de la prohibició de consumir tabac i assimilat.
Hi ha mesures que són imprescindibles per protegir la salut de
la ciutadania en el seu conjunt, l’obligació de les
administracions és adequar la legislació a una realitat
completament nova i prendre certes mesures restrictives per
evitar la transmissió de la COVID-19, i que la legislació
acompanyi aquest tipus de mesures.

A l’apartat 3 d’aquest decret, es millora el relatiu al
personal d’assistència a les residències de persones majors de
les Illes Balears, un compromís que va adquirir el Govern amb
el Pacte de reactivació i diversificació econòmica i social de les
Illes Balears, un compromís assolit per la majoria dels partits
polítics aquí presents en aquesta cambra. El sistema del

 



2632 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 48 / 22 de setembre de 2020 

benestar és una prioritat per a la nostra comunitat autònoma i
aquest decret puja la ràtio d’assistència a residències destinades
a persones grans i amb discapacitat física o psíquica, per tal de
fer front a les actuacions, protocols i mesures per atendre les
persones residents d’aquests centres, i especialment en els
centres de residència d’atenció de persones grans.

Hi ha previst un increment de 125 nous professionals de
personal cuidador a la nostra comunitat, una mesura que
esperem que serveixi per combatre la maleïda COVID a les
residències. Aquesta mesura afecta principalment les
residències privades, ja que les residències de gestió pública
superen el nombre de treballadors assistents per residents.

Sra. Riera, quant ha pujat la ràtio de les residències a les
comunitats on vostès governen? Saben si la ràtio actual de les
residències on governen es troba per sobre o per sota de les
Illes? Per davall, Sra. Riera, per davall, no els creu ningú,
perquè aquí a l’oposició dieu una cosa, però on gestioneu feu
tot el contrari.

Des d’aquesta cambra volem donar les gràcies i donar tot el
nostre suport a tots els professionals treballadors i treballadores
de les residències per la feina incansable que duen a terme,
malgrat les circumstàncies en algunes d’aquestes.
Malauradament, ha quedat clar que el model de privatització de
les residències per a persones majors és un fracàs, un model
que entrega a certes empreses la gestió que sovint l’empresa
porta a terme la gestió amb una càrrega de feina i una
precarietat de condicions de feina del personal treballador.

Des d’Unides Podem ho tenim clar, cal una reforma del
sistema de cures i de la dependència, s’ha de finançar i
redissenyar la política de les cures en treballar des del consens
social; hem d’enfortir a la nostra comunitat els mecanismes que
tenim d’assistència a domicili i hem d’avançar per un sistema
de cures eficaç en l’estat del benestar, que es comença a
construir amb la Llei de dependència del 2007, una llei que va
patir fortes retallades amb M. Rajoy, i a dia d’avui és una tasca
pendents en termes de finançació.

Aquesta reforma de les cures que proposem cal que es
produeix amb un diàleg, coordinació i cooperació entre les
diferents administracions, els sectors i els usuaris per tal
d’establir un servei públic digne que protegeixi els drets socials
de les persones majors de les nostres Illes.

A la disposició única d’aquest decret llei s’obre una nova
borsa de personal per reforçar el personal de neteja dels centres
educatius públics. A causa de la situació de la crisi sanitària
actual i les noves mesures i protocols establerts en els centres
educatius, es fa necessari ampliar el personal de neteja de
manera urgent per suplir les baixes laborals que es produeixen
en els centres educatius públics. Amb aquesta mesura, amb
aquest decret es fa una passa immediata i urgent a una nova
realitat, aquesta nova borsa permet la crida de la totalitat
d’aspirants de manera extraordinària que formen part de les
llistes de les borses que hagin quedat exclosos per alguns
requisits; la formació d’una borsa actualitzada ha de ser com a
màxim d’un any. Des d’Unides Podem hi donem tot el nostre
suport.

I ja per finalitzar, la darrera mesura d’aquest decret és la
modificació de la Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l’atenció i els
drets de la infància i l’adolescència de les Illes Balears. La
finalitat d’aquesta modificació és perquè, quan s’acordi com a
sanció la inhabilitació per contractar, ho serà en termes
compatibles amb la legislació bàsica estatal i de la Unió
Europea, una modificació en l’aplicació de l’acord del 21
d’octubre del 2019, de la Comissió Bilateral de la Cooperació
amb l’Administració General de l’Estat.

No veiem cap motiu per votar en contra d’aquest decret llei,
per tots aquests motius exposats la nostra formació Unidas
Podemos votarà a favor d’aquest decret llei.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Mayor. Corresponde ahora el turno del
Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el Sr.
Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, vicepresidenta, molt bon dia a tothom. En primer
lloc, evidentment vull traslladar... cada dia que hi ha una
víctima no ens hem de cansar mai de fer el reconeixement a les
famílies i a les persones n’han tingut cura i sobretot patir amb
ells la pèrdua de vides, això per una banda. Per una altra banda,
també vull donar la benvinguda, en nom del nostre grup
parlamentari als nous treballadors i treballadores que s’han
incorporat a aquesta casa amb la nova incorporació a les seves
feines com a treballadors públics.

Miri, Sra. Santiago, hi ha una cosa que a mi m’ha sorprès,
o no, i és que les intervencions dels grups que donen suport al
Govern són exactament parafrasejar la seva intervenció, la qual
cosa puc entendre per donar suport, però crec que hi ha una
oportunitat per aportar qualque valor afegit. Però, quan, a més
a més, es ve aquí amb un tema que afecta residències, que
afecta ràtios, que afecta pressupost econòmic que aquesta
comunitat autònoma ha hagut d’avançar i haurà d’avançar, i es
continua fent una publicitat eslògan del que fa el vicepresident
segon amb el tema de l’ingrés mínim vital, escolti, ja no em
caure sorpresa, ja ens pot fins i tot indignar; 15 famílies, i vostè
sap perfectament que no només ha hagut de modificar la
cartera... és a dir, la regulació de la cartera de prestacions, que
li hem donat suport; sinó que, a més a més, ha hagut de
modificar, ha hagut d’anar a cercar les persones i, a més a més,
ha hagut de modificar un termini perquè es puguin acollir a un
dret, evidentment, de l’impost de l’ingrés mínim vital, que em
sembla i la suportam, i a més a més de l’exposició que vostè ha
fet, si és vera tot el que ha contat, que no ho qüestion, ha estat
una gestió a la qual hem de donar, per part nostra, el nostre
reconeixement, tant a la direcció que l’ha duta com als
treballadors públics que la gestionen.

I a més a més sí que insistiré que crec que és important que
els treballadors socials o el tràmit d’àmbit social comunitari sí
vagin a cercar aquestes persones i no quedi ningú fora. Però
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vostè, consellera, haurà de demanar més doblers perquè haurà
de bestreure doblers i haurà d’avançar doblers perquè la
RESOGA arribi, consellera. I el que ha de demanar al
vicepresident segon en aquesta cambra i en aquesta comunitat
autònoma, almanco la nostra, i no fer comparança amb el que
fan altre comunitats, és disculpar perquè només s’hagin
beneficiat 15 famílies de la tramitació, entre d’altres coses.

Sap vostè, i ho sap aquesta cambra i ho sap aquest govern,
que nosaltres, el nostre posicionament sobre les mesures de
salut pública per salvar vides, a part de donar suport,
consideram també que són prioritàries, perquè és impossible
assolir una recuperació i una reactivació social i econòmica a
la nostra comunitat autònoma. I per això, perquè es varen
recollir aquestes prioritats de forma transversal a un document
on varen signar tant les entitats socials i els interlocutors socials
com les forces polítiques, varen signar el Pacte per a la
reconstrucció; i varen demanar dues coses, dues condicions
importants: una, una comissió de seguiment, que es va
convocar tard, però que s’ha convocat, on juntament entre
l’altra comissió de seguiment informatiu dels grups polítics en
l’evolució de la pandèmia i les mesures sanitàries que es
prenien des de la Direcció de Salut Pública, nosaltres podíem
proposar seguir reivindicant mesures que nosaltres en aquell
moment vàrem traslladar per la signatura del Pacte per la
reconstrucció, que no es varen recollir, i sobretot fer la crítica
política, i aquest és l’espai on trobam que s’ha de fer, a més a
més de la interpel·lació en aquesta cambra.

Aquest decret és un apèndix dels decrets 10 i 11, per tant,
amb unes modificacions molt puntuals atesa la situació
sobrevinguda per part també de la inacció del ministeri, però,
entre d’altres coses, donar les respostes per exemple quan ha
pujat la ràtio, ja s’hauria d’haver fet, ja li dic, ens trobam en un
aprenentatge de sis mesos i sabem que la prioritat sobre els
nostres majors i el que passa a les residències és urgent i una
prioritat, fins i tot a l’estiu, independentment que l’ona la
prevèiem el mes d’octubre, perquè som vulnerables, i vostè ho
sap consellera, més que vulnerables. I a les famílies, quan la
responsabilitat de l’acreditació, l’autorització i la inspecció és
pública els és igual que siguin privades, que siguin públiques
o aquí es jugui que si funcionen més o pitjor, perquè qui ha
d’actuar sobre aquest tema i si s’ha d’anar a la Fiscalia s’hi ha
d’anar, és la comunitat autònoma o l’IMAS o qualsevol altra
administració, un ajuntament si fa falta, a part de les famílies.
Per tant, aquí s’espera responsabilitat nostra, no crítica d’un
model o d’un altre, perquè la gent està cansada, està indignada.

I a més a més, els reduïm drets de mobilitat i no és el
moment de dur una confrontació aquí del model d’un i de
l’altre, perquè com juguem al Monopoli aquí amb les
comunitats autònomes, ben alerta, ben alerta de qui va
encoratjant a sortir a manifestar-se en contra de mesures que la
nostra comunitat autònoma quasi ha estat pionera, que això és
el que veu la gent del carrer.

A l’exposició de motius, Sra. De Santiago és exactament el
mateix que a la resta, o bàsicament, és un relat, una situació, un
mapa, una fotografia de la necessitat que hi ha a la nostra
comunitat autònoma en situació de vulnerabilitat, i quasi tots
els decrets la recullen aquesta situació, ja de pobresa, de
vulnerabilitat, de precarietat de les famílies per la situació

econòmica sobrevinguda, per l’atur, però, sobretot, perquè fa
més palesa encara la situació de vulnerabilitat dels col·lectius
que es troben en situació quasi quasi d’exclusió social o
almanco dels itineraris, com són les dones que són dutes a la
prostitució i manipulades en aquest àmbit.

Per tant, nosaltres entenem que el pressupost s’ha de dotar
i el suportarem, però també s’ha de dirigir al qui ha promès un
ingrés mínim vital i l’ha venut i l’ha donat i ha creat moltes
expectatives que posi el pressupost, i ja sé que vostè serà la
primera que anirà a demanar-ho, de fet la Sra. Costa ja ha hagut
de demanar immediatament més pressupost al Govern
d’Espanya per fer-ho.

Però sis mesos, si ens anam cada vegada que puja aquí un
responsable del Govern a dir que això és una situació
sobrevinguda, que la pandèmia és una cosa que està més enllà
i que passa a tot el món, sis mesos, set mesos, vuit mesos, nou
mesos, entendran vostès que nosaltres facem aquí quasi quasi
un examen diari d’aquesta evolució, i entenem que anem
endarrera, entenem que el Govern segueix improvisant com a
regla de funcionament, i el que ha de fer és preveure. Era
previsible la segona ona, cada vegada que parlava de la segona,
no, no, arribarà per octubre, és igual que arribi per octubre;
hem demanat pla de xoc a les residències. El mínim que s’ha de
fer a les residències no tan sols és tenir un pla de xoc, és no
abaixar la guàrdia respecte del que va passar a la primera ona,
perquè evidentment que la gent que no ha pogut sortir no s’ha
contagiada sortint, sinó els que han entrat o tenen la mobilitat,
que són treballadors, són familiars, són proveïdors o el que
sigui, i és de sentit comú preveure l’actuació.

I si s’havien de fer més PCR més periòdicament s’havien de
fer, si aquesta oposició ha parlat de les PCR des del mes
d’abril. No és el moment, la comunitat científica diu que no és
necessari; fem PCR, vaja, perquè és de sentit comú. La nostra
consellera ha presumit aquí i la presidenta també que havíem
fet passes abans de les indicacions del ministeri, en la compra
de material, amb tot el que va suposar, i vàrem dir: molt bé, ben
fet. Idò siguem valents a prendre mesures, no crec que ningú
ens digui: escolti, si fa vostè més PCR comet una
irresponsabilitat, una irregularitat, o el que sigui, tot el contrari.
I això és el que demanàvem.

La major preocupació de tota manera dels cinc punts que es
plantegen en aquest decret, consellera, sobretot entendrà vostè
que és la RESOGA i la ràtio de persones que assistiran les
nostres residències. Jo ja li he esmentat per què, vostè ha fet
una exposició, estam totalment d’acord amb el tema de la
RESOGA, però permeti’m que li faci una reflexió ja que tenc
l’oportunitat de parlar-ne: una, els recursos humans que ha de
destinar, recursos de personal per a la gestió, fonamental; dos,
vostè sap si el SEPE, quan gestiona l’ingrés mínim vital, té el
coneixement del perfil dels usuaris? Perquè crec que la
col·laboració entre la comunitat autònoma i el ministeri és
fonamental, perquè avança molta informació, molta agilitat,
sobretot de gent, la gran majoria de la gent que sol·licita
aquesta prestació no té habilitat de treballar a l’administració
o de facilitar o del llenguatge administratiu o dels terminis o
dels recursos, per tant, entenem que la col·laboració entre el
SEPE i entre la comunitat autònoma és fonamental. Jo crec que
el ministeri hauria d’haver demanat a la comunitat autònoma
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que gestionés directament l’ingrés mínim vital, perquè estam
preparats, perquè coneixem els perfils.

El que ens preocupa de la RESOGA a tots, i es va comentar
en el debat del Decret 10, consellera, era que tenia nous perfils,
per tant, la RESOGA haurà d’atendre, i la renda social, aquest
dret subjectiu a nous perfils, a fixos discontinus, autònoms, que
evidentment no tenen cap ingrés, hauran exhaurit els que els
pertoca des del ministeri, I crec que aquest tipus de perfil ha de
tenir una atenció també específica i individual a cada perfil, a
més, del col·lectiu.

I sobretot, nosaltres li vàrem dir, el decret nosaltres el
vàrem aprovar, li vàrem donar suport, però li vàrem fer un
però, creiem que encara aquestes persones que es troben en
greu vulnerabilitat i quasi que són molt difícils de recupera, i
vostè em va dir: es que són molt difícils de recuperar, hi ha
d’haver un pla individual de xoc; el Govern, les
administracions, han de posar el focus sobre treure aquestes
persones de l’economia submergida, i no només de l’economia
submergida, sinó situació greu de vulnerabilitat i de
dependència a una esclavitud a la qual són dutes per les màfies
o per explotadors sexuals.

Hem anat a perseguir, no volia dir la paraula perquè queda
molt malament al Diari de Sessions, la gent acudeix i demanda
prostitució, no la que ofereix, la que la demana, li donam en
aquest tema però que hem de treure les dones, els homes i els
joves que es troben en aquesta situació, i ho hem de fer des de
l’itinerari i des de l’esforç i dels pressuposts i dels recursos que
té l’administració a l’àmbit de la inserció laboral i a l’àmbit de
la formació, i crear-los expectatives.

I té vostè una eina, tenim tots una eina a aquesta comunitat
autònoma, que és la participació social de les entitats del tercer
sector, que es troben ben a prop d’aquests, que em consta i a
vostè també que ja fan una gran feina.

Envers el tema de les sancions. Si hem de llevar el mantra,
i li diu una persona que la seva professió és administrativa de
recaptació i fa trenta anys que fa feina a una oficina de
recaptació, som part d’aquells sociòlegs, no experts ni titulats,
però que tenim prou contacte amb la ciutadania en aquest
sentit, per llevar el mantra que l’administració, quan posa una
norma sancionadora, el que fa és recaptar, s’ha de donar la
informació molt clara, i si vostès, nosaltres passam de 100
euros a 3.000, com es contemplava en el document, s’ha
d’explicar per què tornam als 100 euros. I no només és
suficient amb una campanya publicitària a xarxes socials, amb
coloraina, s’ha de crear aquesta pedagogia, perquè si no es ven
bé aquesta pedagogia la gent no ho entendrà. I la gent està en
un context de tancats, limitació de mobilitat, restricció del seu
oci i de la seva socialització, us agradi o no un bar per prendre
una beguda o una tapa amb un veïnat, amb un amic, és un espai
de socialització en el nostre país, a tota la Mediterrània, i, per
tant, no entenen que demà se’ns prohibeixi fumar d’aquesta
manera pel tema dels aerosols, però és que és l’únic que s’ha
explicat, quan a altres llocs no es fa. El que s’ha d’explicar és
la situació, l’evidència científica i explicar-ho amb una
pedagogia adaptada a la gent que hem tancat, o a la que hem
restringit especialment la mobilitat, no només que no poden
fumar, sinó que, a més a més, no poden sortir del seu barri. I

això és molt important. Per tant, la pedagogia s’ha de treballar
igualment en les mesures.

En el tema de les ràtios, consellera, no li insistiré molt
perquè no només hi estam d’acord, no hem de baixar. No hem
de baixar sempre que es demostri que està funcionant en
igualtat de situacions tant d’una pública com una privada i, per
cert, no oblidem que a la residència de la Bonanova hi ha deu
casos. És igual, que sigui un ja és molt perquè hi ha un risc de
contagi, però la Bonanova és gestió pública i hi ha casos.

I -insistesc- la inspecció és fonamental.  Nosaltres li vàrem
dir una cosa i vostè no hi va estar d’acord, i algun grup
parlamentari em va dir: “no entreu en les competències dels
consells”. No. No, però facin-les com toca. 

Si fan inspecció, vostè sí ha de demanar si aquestes
residències estan funcionant i l’administració a què pertoca la
competència està funcionant perquè si no, vostè és la primera
que haurà d’anar a denunciar al consell insular o a
l’administració que no actuï en un municipi i li pertocarà fer-ho
per responsabilitat perquè qui du un decret que ordena i fa
transferències és aquest parlament, consellera. Qui autoritza les
transferències a un consell insular som nosaltres, els 59
diputats.

Per tant, tenim la responsabilitat que quan es dóna el paquet
no sigui només un paquet pressupostari, sinó que sigui un
paquet amb eines i exigir responsabilitat també a qui donam
aquesta (...). Som gestors de la cosa pública, Sra. Consellera,
sigui un consell, sigui un ajuntament.

I una cosa molt important, cream normes i tornarem crear
normes sancionadores i tornam fer restriccions, però als
municipis no els donam els recursos per vigilar-lo. Hi ha
municipis que no tenen ni policia local ni guàrdia civil, o els
recursos suficients, tenen el policia local que no pot acudir ni
tan sols a les denúncies que fa un veïnat perquè està cobrint
unes prioritats que són de salut pública, però quan donem
decrets i cream normes que restringeixen o que a més a més per
garantir el seu compliment, estam parlant de salut pública, eh?,
amb la qual cosa estic totalment d’acord, hem de donar
recursos als ajuntaments i els ajuntaments demanen ara mateix
pressupost i policies locals, que, per cert, hi ha un ajuntament
que té quasi la meitat de la seva plantilla en quarantena -quasi
la meitat de la seva plantilla en quarantena-, un municipi
enorme.

Ja em parlarà vostè de la... no només del tema de salut
pública, sinó la seguretat vial, l’acompanyament del policia
tutor, etc., que són serveis que s’estan minvant i que s’han de
tenir en compte en aquesta prestació.

En tema de... -ja acab, vicepresidenta-, en el tema dels
recursos en la plantilla de personal de neteja en els centres de
(...), totalment d’acord, són mesures necessàries, altres vegades
es va haver d’acudir fins i tot la part de les residències a
l’exercit perquè donàs un suport. En aquest cas l’únic que li
demanam des del nostre grup parlamentari i del sentit comú que
entenc que tothom, tot treballador del carrer ho entendrà, és
que si fan falta recursos no posem duanes, no posem barreres
als treballadors, compleix els requisits essencials, sí, però no
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posem barreres ni lingüístiques ni traves que impedeixin que
vostès tenguin recursos per a una resposta immediata que és el
que fa falta, que són treballadors que compleixin una funció de
prevenció, de neteja i sobretot d’evitar més contagis.

Consellera, quan vostè o la presidenta vagin a demanar
explicacions de la situació de l’ingrés mínim vital i esperar un
poquet... jo voldria la seva valoració sobre l’ingrés mínim vital,
però la valoració crítica de què troba i quin és l’esforç de la
comunitat autònoma, crec que és important. És veritat que això
és un decret i es podria cenyir el decret, però per no demanar-li
a vostè una compareixença damunt aquest tema crec que és
important que avui manifesti el Govern la seva opinió sobre la
dilació en la tramitació i sobretot si considera suficients els
recursos que tendrà vostè... que tendrà el Govern per donar
resposta a la necessària renda social garantida.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Gómez. Corresponde ahora el turno
para el Grupo Parlamentario MÉS per Mallorca, tiene la
palabra la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. Des de MÉS per Mallorca volem també començar
aquesta intervenció amb un record a totes les víctimes de la
COVID-19 i especialment avui en aquest tema que ens ocupa
i ens preocupa del tema de les residències també als seus
familiars.

Aquest decret llei, com ha dit la consellera, vol adaptar
diferents normatives que majoritàriament s’han anat aprovant
durant el transcurs d’aquest mig any i que per altra banda
realitza també altres modificacions pendents que resultaven
més necessàries que mai en aquest moment.

Des de MÉS per Mallorca valoram positivament l’agilitació
administrativa i la capacitat política d’adaptar-se a un moment
de canvis constants que afecten seriosament el benestar de la
nostra ciutadania.

La legislatura passada ja vàrem ser pioners a nivell estatal
en afrontar els problemes derivats de la desigualtat social que
patim a les nostres illes a causa d’un model econòmic
vulnerable, molt estacional i de gran precarietat laboral.
L’aprovació de la renda garantida, la RESOGA com
s’anomena, que ajuda moltes famílies, 9.000 persones, i per fer
front a situacions d’habitatge i de supervivència i segurament...
vull dir, aquest govern continuarà així. 

I en aquesta ara nova legislatura i en aquest moment de gran
incertesa i de gran preocupació continuam fent passes. Aquest
decret llei n’és una mostra. S’ha facilitat -com ja s’ha dit- que
cap família per... aquest decret llei i l’anterior... que cap família
preceptora de la renda garantida, de la RESOGA, no es quedi
sense prestació dins aquest període transitori cap a l’ingrés
mínim vital mentre s’espera la resolució i per tant, per això
s’allarga aquest termini i... que segurament ajudarà, es calcula,
unes 600 famílies. L’objectiu és clar: no deixar sense cobertura

cap família que compleixi els requisits tant siguin de la
RESOGA com siguin de l’ingrés mínim vital.

Sra. Riera, vostè no ha escoltat. La renda garantida és
subsidiària dels ajuts per les mateixes causes o requisits que
pugui donar el Govern estatal. Per tant, tota la gent que no
pugui obtenir l’ingrés mínim vital i que en aquests moments
està cobrant la renda garantida està garantit que continuaran
cobrant la renda garantida. Per tant, és vostè qui s’està
inventant una cosa... sí, sí, vostè, vostè no ha escoltat bé el que
ha explicat la consellera. També s’ha posat ben clar que no
només és això, és que a més la conselleria ha posat a disposició
personal tècnic per ajudar a tramitar aquestes ajudes.

I a més, jo també volia dir, volia contestar al Sr. Gómez en
el sentit que ja la consellera en la qüestió d’aquest ingrés mínim
vital, amb aquest retard, no?, amb aquesta... que ja ha fet
declaracions en el sentit de demanar que posin més personal,
que posin més administratius sanitaris perquè s’agiliti aquesta
solució i que també és veritat que es poden donar causes de
pobresa sobrevinguda que en aquest moment no es tenen en
compte i que... ni tant per l’ingrés de mínim vital, però jo crec
que també -com ha dit vostè també- tal vegada també s’hauran
de tenir en compte nous perfils de rendes que abans no ens
tenien... no teníem present o no ens tenien acostumats perquè
la situació era molt diferent a la que patim ara.

Per tant, a part d’això, aquest decret llei adapta aquest
règim sancionador, que hi podem estar d’acord o no, en si
l’ús... quan es va decretar, vàrem ser pioners en aquesta
comunitat autònoma de decretar l’ús de mascaretes de forma...
hi va haver molta gent, molts de grups d’aquesta cambra que ho
varen criticar i en canvi això al final ho ha adaptat la majoria de
comunitats autònomes i ho ha adaptat tothom.

Per tant, el tema..., vull dir que podem estar d’acord que si
(...) ha de ser un o altre, bé,  aquest, jo crec que hem de
respectar que aquest govern fa passes precisament per intentar,
per trobar solucions i que es puguin complir les mesures que
siguin necessàries per fer front a aquesta pandèmia.

I bé, aquest decret llei fa front a l’atenció de les persones
majors. Ens trobam que hi ha una proposta d’augmentar la ràtio
de personal cuidador. Nosaltres ho valoram molt positivament
perquè creiem que és molt necessari i que resulta
imprescindible en aquest context de pandèmia, al contrari del
que va fer el Partit Popular, Sra. Riera, ja li ho ha comentat la
consellera, vostès varen optar per baixar-la, nosaltres optam per
pujar-la.

S’incrementa, no?, la 2833, ja s’ha dit, per a cada 100
residents. Això implica una pujada d’un 15% més o manco...

(Remor de veus)

... i per tant, reforçarà precisament aquest dia a dia de les
residències privades i concertades i també per als centres
públics per, ja s’ha dit, però nosaltres hi volem insistir, en
volem deixar constància, on les ràtios estan molt per damunt
del que estableix aquest decret llei.

 



2636 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 48 / 22 de setembre de 2020 

També ja s’ha comentat i també s’ha de fer incís que també
s’opta perquè aquesta pujada també vengui acompanyada d’una
pujada de preu d’aquestes places d’atenció concertada, que es
concerten amb les residències, i bé, que aproximadament des
d’un 4% si valoram un poc a la mitjana entre diferents tipus de
residents o tipus de dependència.

Al final aquest govern fa una aposta, entre Govern, consells
insulars, de posar més d’1 milió d’euros per millorar la situació
a les residències, això és el que hem de posar sobre la taula, i
això crec que és el més important, una de les coses molt
importants que posa sobre la taula aquest decret llei,
precisament per millorar les ràtios i amb l’objectiu d’oferir als
usuaris més garanties d’assistència.

I jo la veritat és que quan he sentit la Sra. Riera tot d’una he
entès un poc, perquè fan el seu paper, però no sé com no li cau
la cara de vergonya de venir aquí a comparar-nos amb altres
comunitats autònomes quan la seva gestió, i ja li ho he dit
clarament, sobretot de Madrid, és nefasta en aquest sentit, i no
sé com no li cau a vostè la cara de vergonya de venir aquí a fer
comparacions d’altres regions que ho fan millor quan vostès
són un desastre! És que jo crec que s’ho ha de fer mirar. Vull
dir, jo de tot d’una ho entenia, vostè fa un discurs però, bé,
també... Ens demana coherència; si vostè són els primers que
són incoherents, el principal és que són incoherents en aquest
sentit.

Jo no sé, crec que a Madrid no sé si han mirat els índexs o
el nivell, però està per 3 o 4..., l’índex de casos a 14 dies per
100.000 habitants està 3 o 4 vegades per damunt de les Illes
Balears; no sé si se n’han adonat o es pot anar al dia.

(Remor de veus)

Bé, seguirem amb aquest decret llei, nosaltres també hi
estam d’acord i donam suport a l’agilitació perquè es pugui...,
que la neteja a centres educatius es pugui millorar, que no hi
hagi falta de professionals que puguin fer feina, aquesta tasca.

I no podem oblidar que la pandèmia ha afectat amb molta
incidència i virulència les residències de gent grans, a les Illes,
a Madrid i a moltes altres comunitats autònomes. Són un dels
col·lectius de major risc de contagi de la COVID, i té
incidència el fet que l’Estat espanyol fins ara tengui l’esperança
de vida més alta d’Europa i una de les més altes del món,
perquè fa uns mesos va sortir un estudi de la Universitat de
Washington que estimava que el 2040 superaríem la societat,
vull dir l’estat japonès, la japonesa, com la societat més
longeva, que tendríem la gent més gran. Les estadístiques fins
ara posaven en valor que les darreres dècades han baixat els
percentatges de mortalitat de càncer, diabetis, problemes
cerebrovasculars i d’extracció pulmonar crònica, mentre
augmentaven l’Alzheimer, la pneumònia i la grip per
l’allargament precisament de la vida, dels anys de vida. 

I aquesta pandèmia, aquesta COVID-19, ha posat en
evidència de forma dramàtica els problemes que tenen els
models de residències de la tercera edat, i jo en això no
coincidesc exactament amb el Sr. Gómez, perquè crec que sí
que ha obert un debat que ja hi era però que la crisi sanitària ha
accelerat, com evitar casos de massificació, si hi ha una bona

o suficient cobertura i regulació, o si han d’estar gestionades
per empreses amb ànim de lucre o necessàriament han de
formar part del sistema públic de serveis socials estructurats
com el de salut, que ha mostrat precisament l’enorme
rellevància que tenguem un sistema sanitari públic fort, i això
crec que ho hem de tenir en compte. Per tant és cert que potser
no és un debat per fer precisament ara en aquest moment, en
aquest mes, (...) donar solucions primer, no dic això, però sí
que l’ha obert, és un debat que al final haurem de fer i que
segurament s’haurà accelerat, perquè les diferències en la
gestió pública o les ajudes públiques amb la privada sí que
s’han vist, sí que s’han vist. 

A les patronals del sector de les residències els preocupa
més que hi hagi regulació i control; per això des de MÉS per
Mallorca donam suport precisament a les mesures que
impliquin garantir una millor atenció a residents de gent gran
i la millora de les ajudes i la gestió de la dependència. Els
serveis socials són essencials per a nosaltres i d’interès general,
i volem transformar pràctiques únicament assistencials i
caritatives d’èpoques passades, això ho volem desterrar
totalment. Aquestes patronals o lobbys veuen amb mals ulls
aquestes polítiques que intentam potenciar, i qualsevol altra que
vegin com una amenaça de rebaixar els seus beneficis, com
poden ser la professionalització de les persones que tenen cura
de dependents a l’entorn familiar, majoritàriament dones;
l’increment de les prestacions per dependència, per ajudes a
domicili perquè faciliten l’autonomia i la lliure elecció de la
persona a quedar-se a ca seva. Precisament aquestes patronals
fan feina en contra d’això. 

I des de MÉS per Mallorca valoram molt positivament la
feina d’aquest govern, precisament, que ja ve de la legislatura
passada, en el sentit contrari que demanen aquestes patronals,
amb més residències, més concertació de places, més gestió de
dependència, més reconeixement, més promoció de la gestió
pública i la potenciació del Tercer Sector en tots els àmbits
socials. Recordem que som una de les poques comunitats
autònomes amb una llei pròpia del Tercer Sector en acció
social, i nosaltres aquí des de MÉS per Mallorca també ho
volem posar sobre la taula. La creació d’un marc legal d’aquest
Tercer Sector de les Illes Balears a través d’organitzacions i
xarxes que la conformen té dins els seus objectius enfortir
aquestes organitzacions i xarxes i regular la manera de
relacionar les administracions competents i les entitats aquestes
del Tercer Sector, amb la provisió i el finançament de serveis
de responsabilitat pública i d’interès general. Aquesta
col·laboració és molt important.

En conclusió, des de MÉS per Mallorca consideram la gent
gran com un patrimoni imprescindible, i aquesta pandèmia ha
posat de relleu la importància dels serveis a la gent gran i de la
seva cura. Per tant donam suport a les mesures que fins ara
s’han engegat i que estam segurs que continuaran prioritzant.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Campomar. Corresponde ahora el
turno para el Grupo Parlamentario El Pi... Tiene la palabra el
Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
jo intentaré fer una cosa que és centrar el debat en el que és
l’objecte, perquè aquí parlam de coses que estan totalment
enfora del decret llei, perquè aquest decret llei no parla sobre
l’ingrés mínim vital i la seva gestió, no parla d’això. Que és un
desastre?, sí, però no parla d’això, no parla d’això. Ni parla del
model de serveis socials, si a domicili o a residències; no parla
d’això; podem fer una discussió filosòfica però no parlam
d’això en aquest moment. Ni parlam sobre si les residències
han de ser públiques o privades, o sobre el Tercer Sector,
tampoc no parlam d’això. Em sap greu, perquè aquí, clar,
podem ocupar minuts i minuts d’un tema que no és l’objecte...,
si volen demanen una compareixença de la consellera i
plantegen totes aquestes qüestions, que em pareixen lògicament
totalment legítimes, però no és el moment avui de fer -en la
nostra opinió- de fer debats que no són al decret llei.

Com tampoc no ho és el requisit dels borsins, perquè
tampoc no és objecte d’aquest debat. Aquí tenim uns borsins i
el debat és la utilització d’aquests borsins, no com s’han fet els
borsins o qui ha entrat o qui no ha entrat, quins requisits s’han
utilitzat o no. És que tot això són debats que estan fora del
decret llei. Ho dic perquè nosaltres hem de centrar la postura
per la qual donam suport a aquest decret llei, que evidentment
si tractàssim d’aquests debats filosòfics estaríem molt enfora de
determinats partits que hi donaran suport, però, ja dic, no és
objecte del debat.

Nosaltres pensam que aquest decret llei al final el que
intenta és fer quatre o cinc adaptacions molt puntuals de
temes..., bé, algun menor i algun amb una certa rellevància.
Quin té una certa rellevància, en la nostra opinió?, idò
l’augment del personal cuidador, aquest és el tema rellevant, i
en aquest tema el que fa és apujar la ràtio, per a totes les
residències, per a totes, siguin públiques o privades, i nosaltres
hi estam d’acord, i com que hi estam d’acord i com que això
ens pareix una millora a les residències, perquè també hem
estat molt crítics amb els protocols i en com s’han gestionat les
residències en aquesta segona onada, i continuam essent crítics
però tampoc no és objecte del debat, pensam que a la mesura
que està continguda en aquest decret llei d’augment del
personal cuidador sí que li hem de donar suport, i pensam que
aquesta és la mesura principal.

Després hi ha dues mesures que són simplement de
flexibilització, amb les quals també lògicament estam d’acord
perquè l’administració, en un moment en què vivim, tan
fluctuant, tan volàtil, ha de tenir aquesta cintura, i al final la
utilització del borsí i el canvi de dates sobre la sol·licitud, que
la consellera ho ha emfasitzat molt, la sol·licitud de l’ingrés
mínim vital, idò ens pareix absolutament raonable.

Acab, acab ja, però vull fer una reflexió, perquè crec que hi
ha una informació que ha donat la consellera i que alguns

portaveus també han utilitzat que no és del tot correcta, que és
el tema de la sanció, el tema de botar-se la prohibició de fumar
o de l’ús de la mascareta; perquè la sanció no és de 100 euros,
la sanció és com a màxim de 100 euros, que són dues coses
diferents, ja sé que en això ara diran ara ve aquest amb el rotlle
jurídic, sí, no és el mateix, perquè, en teoria jurídica, la majoria
de les sancions no haurien de ser de 100 euros, haurien de ser
de menor quantia, perquè 100 euros és el tipus màxim i hi
hauria d’haver agreujant, ho dic perquè utilitzem els termes
amb correcció, perquè, segurament, aquestes sancions, a part
del tema de legalitat, que, en part, estic d’acord amb el que deia
la Sra. Riera, ja veurem quin recorregut tendran aquestes
sancions en els tribunals, però, en tot cas, la majoria d’aquestes
no seran de la quantia màxima, que seran 100 euros, seran de
quanties inferiors, en tot cas. I que quedi clar, perquè si no
enviam un missatge que és un poc, diguem, dubtós, com a
mínim.

Moltíssimes gràcies, i evidentment nosaltres donarem
suport al contingut exacte que té aquest decret llei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Melià. Corresponde ahora el turno de
palabra al Grupo Mixt, té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Abans de començar la meva
intervenció, vull també enviar una abraçada fraternal a totes
aquelles persones que pateixen, directament o indirectament,
els efectes del coronavirus. Les conseqüències de la pandèmia
fa mesos que es fan sentir, per açò entenem que el Govern es
veu abocat a donar una resposta ràpida a aquestes situacions a
través de l’eina dels decrets lleis. Certament, aquesta no hauria
de ser l’eina habitual d’un govern, però les circumstàncies
actuals crítiques obliguen a donar resposta amb la màxima
celeritat i sobretot posant la vida al centre de tot, perquè sense
vida no hi ha economia, no hi ha res.

El debat que avui fem sobre el Decret Llei 12/2020 i sobre
el qual no m’estendré, atès que tots els portaveus que m’han
precedit ja l’han explicat, entra a modificar aspectes del
recentment aprovat Decret Llei 10/2020, així com també del de
l’11/2020; també es modifiquen, ho acabam de dir, les
exigències al personal a les residències de persones grans per
atendre les conseqüències de la pandèmia de la COVID-19. En
aquest sentit, anunciam el nostre vot favorable a l’aprovació
d’aquest decret i no en demanarem la tramitació com a llei.

Ho deia la setmana passada, l’excepcionalitat s’ha convertit
en normalitat, la perspectiva de la durada d’aquesta pandèmia
és encara incerta, però tots els experts en parlen de la possible
aplicació de la vacuna a partir, com a prest, de l’any 2021, i
s’aplicarà de manera gradual, ens enfrontam idò a un llarg camí
davant el qual ens caldrà donar respostes, però no ens hem
d’enganar, no podrem seguir aplicant les solucions de sempre
perquè el món exigeix un canvi de model.
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La pandèmia ha extremat les desigualtats socials i ho hem
dit un munt de vegades, ha posat de manifest les febleses
d’aquest sistema que s’ha vist totalment alterat en qüestió de
mesos, cosa que ens hauria de fer reflexionar profundament i
amb valentia. No hi ha res predeterminat en la manera de lluitar
contra aquesta crisi i sí que hi ha moltes opcions per fer-ho, el
que sí és segur és que moltes de les decisions que prendrem
aquests mesos tendran un gran impacte durant anys i que
reconfiguraran el món que coneixem.

Jo no vull tenir una visió negativa de tot, m’hi neg,
l’experiència ens ensenya que en els moments de conflictes
l’èxit sempre ha estat per als que han cooperat millor i s’han
organitzat de manera eficient entre ells; si tenim clar cap on
volem anar, cooperam i ens organitzam tenim una gran
oportunitat.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Font. Corresponde ahora el turno de
palabra para el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra
la Sra. Gamundí.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies, vicepresidenta, bon dia, senyors diputats i senyores
diputades. Vull que les meves primeres paraules, com quan
algun membre del Grup Parlamentari Socialista puja en aquesta
tribuna, siguin de suport a totes les persones afectades per la
COVID-19 i, al mateix temps, també siguin de consol per a
totes aquelles famílies que malauradament han perdut alguna
persona estimada al llarg d’aquesta pandèmia. Així com també
vull agrair la tasca dels professionals dels serveis essencials i
de manera especial, i per al tema que ens ocupa en aquest
debat, del personal sociosanitari també, bé sigui públic o privat;
la seva constant labor i perseverança ens encoratgen dia a dia
per seguir treballant per a la remissió dels contagis, per aplanar
la corba i d’aquesta manera aconseguir vèncer aquest maleït
virus.

El debat que ens ocupa avui és per convalidar el Decret Llei
12/2020 que es va aprovar en el passat Consell de Govern del
dia 28 d’agost, i que comporta diferents modificacions per
aclarir altres qüestions d’altres decrets llei autonòmics difícils
de preveure en aquelles circumstàncies pels moments
d’incertesa que vivim, així com també la modificació de les
ràtios dels professionals sociosanitaris de les residències.

Així doncs, i anant per parts, una de les modificacions
importants, com ja s’ha esmentat, té a veure amb el règim que
estableix la compatibilitat entre la possibilitat d’accedir a
l’ingrés mínim vital i la nova renda social garantida, que es va
establir a l’anterior Decret 10/2020, de 12 de juny, amb la
finalitat que els destinataris no es trobin amb un lapse de temps
sense ingressos, motivat únicament per la tramitació
administrativa. I és per això que s’amplia el termini de
percepció transitòria de la RESOGA per un període màxim de
trenta dies addicionals per evitar així, d’aquesta manera,

aquestes 180 persones que ara resten per fer aquesta sol·licitud,
doncs puguin quedar sense cobertura.

Així doncs, ara tendran fins a dia 30 de setembre per poder
inscriure’s a l’ingrés mínim vital. Actualment, més de 2.000
persones perceben l’ingrés mínim vital a les Illes Balears,
envoltant les 680 famílies, una dada suficient? No, però sens
dubte és una dada que val la pena assenyalar, i a aquesta dada
s’hi sumen les famílies que ja comptaven amb una ajuda per fill
a càrrec i que passen a ser perceptores de l’ingrés mínim vital,
i desenes de famílies a les quals se’ls ha concedit aquest estiu.
Esperem que la propera nòmina pugui arribar a moltes més
famílies.

Els i les socialistes sabem que l’ingrés mínim vital és una
mesura ambiciosa i difícil d’articular davant el nombre de
sol·licituds que en algunes ocasions, a més aquestes han estat
repetides o ha mancat informació. Sabem també de la urgència
que viuen moltes famílies i és per això que des del Govern
d’Espanya es fa un esforç per prendre mesures per poder
simplificar els tràmits, mesures que tenen a veure amb presentar
a posteriori la documentació com la inscripció de l’atur i
ampliar el termini per sol·licitar la prestació amb caràcter
retroactiu de l’1 de juny fins al dia 30 de desembre, crec que és
important destacar aquest caràcter retroactiu. Perquè, a més a
més, mentre també cobren la renda social garantida del Govern.

No oblidem que parlam d’un nou dret i d’una prestació
històrica d’una enorme complexitat en la qual també
convergeixen diferents administratius i organismes, el SEPE, la
Seguretat Social, Hisenda INE i ajuntaments. A mode
d’exemple, i perquè se’n puguin fer una idea, el referent
històric més immediat que tenim és el de la Llei de
dependència, amb les ajudes a la dependència, perquè va fer
falta temps per atendre la demanda a la qual es dirigia aquesta
nova llei, i també va fer falta temps per posar-les al dia i també
agilitar els tràmits.

Per això, valoram molt l’esforç del Govern de les Illes
Balears en no deixar cap persona sense cobertura i que hi hagi
posat recursos, en concret aquests 26 auxiliars administratius
per poder ajudar, així, a sol·licitar aquest ingrés mínim vital a
totes les persones que percebien la RESOGA, de les quals
podem afirmar, amb les dades que avui la mateixa consellera ha
donat, que gairebé tothom l’ha poguda fer.

No podem dir el mateix a les comunitats autònomes
governades per la dreta i per l’extrema dreta, he de dir que em
crida molt l’atenció que llavors qüestionin l’ingrés mínim vital
quan a comunitats on governen acumulen pràctiques de mala
gestió associades a l’ingrés mínim vital, on en la majoria de
casos han obligat la ciutadania a sol·licitar l’ingrés mínim vital
amb l’amenaça en coberta de llevar-los la renda mínima,
perquè ni tan sols no tenen renda social garantida. En canvi,
aquí, a Balears, això no passarà.

Un altre aspecte té a veure amb les ràtios a les residències
que aquest decret modifica el que té a veure amb el personal
sociosanitari. A l’any 2013 el Partit Popular va modificar
aquest decret i va passar de 30 a 28 professionals d’atenció
sociosanitària per cada 100 residents. Comparteix amb la
consellera que aquest decret necessita una revisió completa,
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fruit d’una anàlisi més pausada, atès que evidentment fa deu
anys que es troba en vigor, i som conscients que l’impacte del
coronavirus doncs fa que hagin hagut d’optar per modificar-ho
per la via del decret llei.

És evident que l’impacte del coronavirus ha donat o ha
tengut una major incidència dins les residències de gestió
privada. Una de les diferències que existeixen són les ràtios de
personal i una de les ràtios més importants són les ràtios del
personal sociosanitari que atén de manera directa les 24 hores
del dia aquestes persones. Aleshores, es passa de 28
professionals a 33 professionals, a una mesura que, com ja s’ha
dit, incrementa aquest 15% el personal sociosanitari i que en el
conjunt dels treballadors passam de 52 a 53 per cada 100
residents.

En el conjunt de les 2.500 places públiques o concertades,
aquest increment de personal sociosanitari que s’ha previst serà
de 125 nous llocs de treball, en un context de crisi social i
laboral contractual, pensam que és una mesura social
d’impacte.

També a les concertades, evidentment, s’atorgarà aquest 1,5
milions d’euros més que repercutiran en els consells insulars
per cada plaça residencial, en aquest cas de tercer grau. Per a
nosaltres es molt important que es vagin acomplint i executant
els compromisos marcats en el Pla de reactivació econòmica i
social pactat amb les entitats, amb els sindicats i també amb els
grups polítics d’aquesta cambra, i aquesta és una mesura que en
aquests moments ja es farà realitat, i no serà paper banyat, com
volen fer creure aquells que no el varen suportar.

Per una altra banda, passam a la modificació de les mesures
concretes del Pla de mesures excepcionals de prevenció,
contenció i coordinació, una vegada superada la fase 3 del Pla
de transició cap a la nova normalitat, que consisteix en la
prohibició de consumir tabac i assimilats a la via pública o en
els espais a l’aire lliure, com també en els espais tancats de
terrasses d’establiments i locals oberts al públic; mesura que
s’assimila a l’incompliment i l’obligació de l’ús de mascaretes,
i per això s’estableix un règim sancionador específic aplicable
als dos supòsits, amb un màxim de 100 euros.

Val a dir que aquest decret llei sancionador va ser pioner a
tot l’Estat i que d’altres comunitats l’han adaptat i que els
mateixos cossos de seguretat han destacat que la resposta
ciutadana és bona i, en general, els veïnats acompleixen sense
incidents les mesures. La ciutadania és plenament conscient de
la magnitud d’aquesta pandèmia i ha demostrat i demostra dia
a dia un comportament exemplar. Són algunes excepcions
puntuals les que posen en risc aquesta excel·lent resposta
social.

En relació amb diversos aspectes que ha comentat en
concret Ciutadans i El Pi, vagi dit per endavant que els
socialistes som conscients del problema estructural que tenen
les plantilles policials. La llei Montoro explica una bona part.

Dit això, durant tot el tema de la pandèmia, l’EBAP ha fet
un esforç per continuar amb la capacitació de la policia local a
nivell telemàtic, també perquè poguessin fer les pràctiques als
seus municipis, sense haver completat aquesta formació teòrica

i sabem, a més, que divendres passat, a la ponència del Decret
8/2020 es va aprovar precisament un article que contempla
aquesta possibilitat de contractar personal per inspeccionar i
aixecar actes, si escau, de qualsevol matèria evidentment
relacionada amb el compliment d’aquestes normes. Per tant, es
donarà resposta a una de les grans demandes de la FELIB quant
a poder dotar els cossos policials de recursos que puguin
facilitar la seva tasca. Sabem que queda molta per fer però
aquesta és una petita passa.

També, en aquests moments de la pandèmia necessitava
reforçar la neteja dels centres educatius, per això aquest decret
llei facilita la contractació d’aquest personal i ajudarà els
centres a respondre millor als reptes de la COVID-19. S’ha
augmentat un 20 per cent la neteja als centres de secundària i
s’ha augmentat la neteja a les escoles amb els ajuntaments, i
s’ha creat una partida extraordinària de 800.000 euros i amb
una inversió total de 3,5 milions en neteja extraordinària.

Tot això amb la finalitat de donar les màximes garanties de
seguretat als centres.

En definitiva, els i les socialistes donarem suport a la
convalidació d’aquest decret llei perquè entenem que és el que
necessitam ara, i per tractar les mesures valentes i decidides,
sens dubte decisions difícils i que impliquen grans sacrificis per
a la nostra ciutadania, però que al mateix temps són
fonamentals. I la base per, com deia al principi de la meva
intervenció, poder afrontar de manera conjunta i millor la
situació difícil que vivim.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Gamundí. Ara començam amb la intervenció
dels grups parlamentaris en torn en contra, pel Grup
Parlamentari VOX té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Antes de empezar, hoy hemos
tenido una sesión en la que se ha hablado mucho de educación
y pedagogía, yo casi le rogaría, Sra. Gamundí, si puede usted
repetir conmigo: “VOX no gobierna en ninguna comunidad
autónoma de España”, lo digo para ver si le queda a usted
claro, que veo que les cuesta.

(Remor de veus)

Nos ha dicho la Sra. Consellera que no había ningún motivo
para votar en contra de este decreto, que era imposible votar en
contra, de encontrar un motivo, yo intentaré darle alguno, ya
que vamos a votar en contra. Entiendo que usted comprenda
que no se puede votar en contra, porque ustedes están
acostumbrados a que hasta hace unos años todo era un
consenso con respecto a ciertos términos en los que nadie se
atrevía a disentir, porque he escuchado a la Sra. Riera, muy
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atentamente, que ha hecho una exposición de un montón de
motivos por los que votar en contra, para acabar diciendo que
iba a votar a favor, porque hacían una oposición responsable y
constructiva, y estoy de acuerdo con ella al 50%, la oposición
ha de ser responsable, constructiva según como y con quien. En
este caso, creo que con ustedes, lo hemos intentado, no se
puede ser constructivos, porque ustedes no quieren construir
con los demás, ustedes quieren lentejas, las tomas o las dejas,
y si las dejas eres un facha, y de ahí no les sacan.

Ustedes hablan constantemente de diálogo, mano tendida,
y cuando nosotros tendemos la mano nos la muerden, porque
ustedes no aceptan nunca nada de lo que se les dice o se les
propone, ustedes, su idea de diálogo es esto es lo que hay y
punto, se llenan la boca de diálogo, diálogo, diálogo y
consenso, y ni diálogo ni consenso, porque ni hablan antes de
tomar ningún tipo de medidas, y mucho menos las consensúan.

Pero le voy a decir varios motivos por los que no vamos a
votar a favor: primero, este decreto ley que modifica decretos
leyes anteriores haciendo todo un batiburrillo y un cajón de
sastre, como han sido todos los decretos que han traído ustedes
recientemente a esta cámara, intenta enmendar y arreglar lo que
se hubiera enmendado y arreglado si ustedes hubieran
tramitado todos estos decretos como leyes y hubieran aceptado
alguna propuesta de los grupos de la oposición que los hubieran
mejorado, pero ustedes tienen la idea de que lo suyo es siempre
inmejorable.

Pero lo peor de todo, o lo mejor, digo lo mejor porque lo
que más me ha gustado es que, no un miembro de MÉS, dos
miembros de MÉS han subido hoy a esta tribuna a defender que
se elimine el requisito del catalán en la contratación, ¡ha sido
maravilloso!

(Alguns aplaudiments)

O sea, yo no sé hasta dónde van ustedes a tragar con este
gobierno porque ya nos hemos enterado por la prensa de que
esa historia de que le iban a reducir el 10% de la ampliación de
hoteles ya les han buscado una puerta de atrás para que sea el
15. No sé, ustedes verán, son ustedes los que han pactado esta
historia, pero, vamos, verles aquí diciendo que, bueno, en un
caso de necesidad esto del catalán a lo mejor no es tan
importante, no tiene precio; para lo demás, MasterCard.

¿Por qué vamos a votar en contra? Porque aunque ustedes
eliminen durante un año la necesidad de saber catalán para
limpiar nuestras escuelas, tienen que entender que no podemos
aplaudir una discriminación simplemente porque la suspendan
temporalmente, porque sigue siendo una discriminación. No se
pueden poner ni porcentajes ni temporalidades a derechos
fundamentales, y ustedes en este decreto ley vienen a decir,
ahora les necesitamos, vengan, limpien, carguen con el peligro
que se lleva a todo el personal de limpieza de contagio con el
virus y cuando no les necesitemos, campo y playa, ¡eh!, aquests
forasters, un any i no més. Esto es lo que ustedes ponen por
escrito en este decreto, si ustedes en este decreto lo hubieran
derogado completa y totalmente les hubiéramos votado a favor,
pero no, ahora los necesitamos, ahora no se lo exigimos;
cuando todo esto haya pasado, volveremos a contratar a los que
tenemos que contratar, a los nuestros.

Luego nos ha venido a contar..., hay una cosa que me ha
llamado muchísimo la atención de su intervención, dice,
empresas que quieren tener beneficios. Y lo ha dicho como si
citase al diablo, y ha sido literal, “empresas que quieren tener
beneficios”. Es que las únicas empresas que no quieren tener
beneficios, que tiran el dinero y que lo pierden son las públicas.
Todas las demás se hacen para ganar dinero.

(Alguns aplaudiments)

Luego ha hablado el señor de El Pi de un municipio muy
importante porque dice, “pone unas medidas coercitivas que no
hay policía para respaldarlas”, y ha dicho un municipio enorme
que tiene el 40 y tanto por ciento de su plantilla confinada, ese
municipio enorme -se puede decir- es Manacor y el alcalde de
Manacor, que es d’aquest barrejat que han hecho ustedes de
gobierno, no dijo ni mu hasta que VOX no lo denunció y al día
siguiente de que VOX en Manacor lo denunciara entonces el
alcalde salió a dar explicaciones. Ésa es siempre su idea de
transparencia. 

Luego algo que ya sé que no es muy popular, pero que yo
lo voy a decir: fumar. O sea, esta prohibición de fumar que
según ustedes..., ¿las teorías estas del aerosol que han salido del
comité de expertos?, ¿del licenciado Simón? El de no
mascarilla, sí mascarilla, no habrá contagios, hay muchos
contagios, no hay segunda ola, ay sí que hay segunda ola. No
sé, no sé de dónde ha salido. Lo cierto es que lo que están
llevando es a la ruina de los pocos bares que siguen abiertos
porque la gente ya no se sienta en las terrazas y va a fumar
escondida detrás de un contenedor, ¿a esto hemos llegado? A
ustedes les gusta tanto prohibir, pero tanto que si les dejan esto
se cogen hasta aquí. Entonces, algún día hay que decirles, pues
hasta aquí hemos llegado.

Luego, además, nos ha explicado muy bien lo de la renta,
4.600 personas, que han tenido que ampliar el plazo para no
excluir a nadie, aún así y todo no las han encontrado a todas...,
hombre, si hay gente que necesita una renta mínima vital y
lleva un mes sin cobrar, algo sucede también, habrá que
empezar a pensar si realmente esas personas necesitan esa renta
mínima vital y si no se está aprovechando del sistema.

Yo no voy a perder más el tiempo porque ya sé que es muy
complicado hacerles ver a ustedes la realidad, pero sí quiero,
para aquellos de ustedes, y al hilo de estas ayudas sociales, para
aquellos de ustedes que son de izquierdas, si es que alguien de
izquierdas queda en este gobierno, les quiero recordar los
últimos versos de la letra original de La Internacional: “no más
deberes sin derechos, ningún derecho sin deber”.

Gracias, Sr. Presidente. 

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Ara començam el torn de rèpliques
per si els grups volen intervenir. En primer lloc, correspondria
al Grup Parlamentari Popular. 
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LA SRA. RIERA I MARTOS.

Sr. President, jo voldria consensuar si volen fer rèplica tots
per no sortir tota sola i sinó, doncs, crec que hem explicat una
mica..., el que trobin.

EL SR. PRESIDENT:

Algú..., Sra. Riera...

LA SRA. RIERA I MARTOS:

No?, idò, no faré rèplica.

EL SR. PRESIDENT:

... segons el Reglament hi ha hagut intervencions a favor i una
intervenció en contra, per tant, hi ha d’haver torns...

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Com que nosaltres hem intervengut a favor, no som tal
vegada els primers que hauríem de dir si volem rèplica sinó els
que voten en contra.

EL SR. PRESIDENT:

... i contrarèpliques. Si un grup parlamentari vol fer ús en pot
fer ús i si no també. En vol fer ús?

LA SRA. RIERA I MARTOS:

No, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

No. Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos? Sra. Mayor?

LA SRA. MAYOR I ABAD:

No, Sr. President, no faré...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos, Sr. Gómez?

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

No, president, no faré ús del torn d’intervenció. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT.

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
Sra. Campomar?

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

No, no farem rèplica.

EL SR. PRESIDENT.

Gràcies. Pel Grup Parlamentari El Pi, Sr. Melià?

EL SR. MELIÀ I QUES:

No hi ha intervenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt, Sra. Font?

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No en farem ús.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista, Sra. Gamundí?

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Sí, en faré ús.

EL SR. PRESIDENT:

Idò té vostè cinc minuts.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

En relació amb el tema de les residències jo sí que voldria
fer una sèrie de comentaris que crec que és important que tots
tenguem en compte, que és el tema que en aquesta segona
onada és evident que la situació és diferent perquè l’activitat
econòmica no ha aturat. Per tant continuen les relacions i a més
a més s’han de fer més proves. Sí que és cert que al mateix
temps s’han fet calendaris de cribratges i cribratges massius de
totes les residències.

Hem de mirar com evoluciona, perquè també és cert que hi
ha persones que..., hi ha més persones que són asimptomàtiques
i la letalitat de moment no és la mateixa.

En relació amb la situació viscuda a Sóller, que també s’ha
comentat, he de dir que evidentment tota l’autocrítica que
s’hagi de fer es farà, però també, malgrat no hagi estat
intervengut el centre, és evident que de qualque manera els
equips de coordinació sociosanitària han intervengut en aquell
moment.

I, mirin, deixin-me que faci una darrera reflexió. Entenem
que no es pot defensar la sortida de la crisi amb un pensament
liberal, que front al mercat evidentment no vol estat ni vol
impostos, però que quan hi ha problemes, que l’Estat ho pagui
tot amb els impostos de tots. Aquest tipus de pensament, que
casa amb la dreta i l’extrema dreta, és un pensament
contradictori...

(Remor de veus)

... incoherent, i és el que veritablement provoca i incrementa
desigualtat. Afortunadament comptam amb un govern
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progressista a Espanya i a les Illes Balears que s’estima més
solidaritat fiscal davant la caritat, que s’estima més enfortir el
caràcter públic dels serveis essencials, i que vol arribar al
màxim de persones vulnerables davant un sálvese quien pueda,
i que vol el patriotisme ben entès, el de la justícia social, davant
les banderetes i les boles, i perquè al cap i a la fi consideram
que és la nostra obligació lluitar per la desigualtat i contra la
pobresa...

(Continua la remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un poc de silenci, per favor.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

... perquè malgrat a alguns els pesi continuarem fent polítiques
per redistribuir la riquesa, i d’aquesta manera assolir l’equitat.
Per això els i les socialistes sabem que ens en sortirem des de
la recerca de la igualtat, el valor més preuat que tenim, i perquè
tal i com diu el clàssic, som humans i res humà no ens és aliè.

Gràcies, president.

(Xivarri i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Gamundí, en torn de contrarèplica deman al
Sr. Rodríguez si vol fer ús de la paraula.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Tendré caridad cristiana y no haré uso, Sr. Presidente.

(Més remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Un cop tengut el debat entram a la votació, i el
president demana si el Ple valida o no el decret debatut.

Passam a votar. Votam.

Deman al Sr. Fuster el sentit del seu vot.

Sr. Fuster? Sembla que diu que sí perquè no se sent.

El resultat de la votació són 55 vots a favor, 3 en contra i
cap abstenció.

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, Sr. President. El Grup Popular vol la tramitació com a
projecte de llei.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Idò la sol·licitud del Grup
Parlamentari Popular serà sotmesa a la consideració del Ple.
Per tant passam a la votació.

Passam a votar. Votam.

Sr. Fuster..., per favor, senyors diputats... Sr. Fuster, el
sentit del seu vot?

Sembla que diu que sí.

(Rialles)

Vots a favor, 20; vots en contra, 32; i 4 abstencions.

En aquests moments, un cop produït el debat i la votació de
la validació del decret llei, suspenem la sessió, que reprendrem
a les 15,30 hores.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyors i senyores diputats.

V. Compareixença urgent de la consellera de Salut i
Consum, per tal d’informar sobre la situació actual de la
pandèmia de la COVID-19 a les Illes Balears, així com
sobre la gestió efectuada en matèria de salut. (Escrit RGE
núm. 13875/20, del Govern de les Illes Balears).

Començam el punt cinquè de l’ordre del dia que correspon
a la compareixença urgent de la consellera de Salut i Consum,
per tal d’informar sobre la situació actual de la pandèmia de la
COVID-19 a les Illes Balears, així com sobre la gestió
efectuada en matèria de salut.

Començam aquesta compareixença amb la intervenció de la
consellera de Salut i Consum.

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

Bones tardes a tothom, gràcies, president, i gràcies, diputats
i diputades per ser aquí i acompanyar-nos. Comparec en aquest
parlament per quarta vegada per exposar-los quina és la
situació de la pandèmia a les Illes Balears, ho faig de manera
voluntària, vaig demanar la compareixença al mes de juliol.

Per començar vull expressar el meu condol a les persones
que han perdut un ésser estimat a causa d’aquesta malaltia, 286
a la nostra comunitat autònoma. Així mateix, vull transmetre un
missatge d’ànim a totes aquelles persones afectades perquè es
recuperin el més prest possible.

Des del dia 10 de juny, data en què vaig comparèixer per
darrere vegada, han canviat moltes coses. En aquell moment la
pandèmia es trobava en una situació estable, després de set
setmanes de confinament total i cinc setmanes de desescalada.
A partir del mes d’agost el virus va irrompre una altra vegada
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amb força a Aragó i Catalunya i també ho va fer a les Balears,
a partir d’aquí a la resta d’Espanya.

Dia 24 d’agost des de la Conselleria de Salut vàrem
anunciar que oficialment ens trobàvem davant la segona onada.
A hores d’ara, després de les mesures excepcionals proposades
pels experts que es varen aprovar a partir de dia 18 d’agost, la
situació torna a ser d’un control relatiu. No obstant això, som
davant d’un escenari de gravetat i, per tant, no podem abaixar
la guàrdia. Vigilam diàriament l’evolució de la pandèmia, com
no pot ser d’una altra forma, que ja ha causat 30 milions de
contagis i quasi 1 milió de morts a tot el món, 671.468 casos a
Espanya, quasi 5 milions a Europa.

D’aquí a uns moments els explicaré amb més detall què
fem, què hem fet i quins resultats tenim a les Illes Balears, però
abans d’això vull agrair l’esforç que fan els ciutadans i els
empresaris de les zones on ara mateix s’apliquen mesures
excepcionals i temporals que hi redueixen la mobilitat, em
refereix als veïnats de les barriades o part de les barriades de
Can Capes, la Soledat Nord, Son Gotleu, Son Canals, Arxiduc,
Plaça de Toros, Son Forteza Sud, Son Oliva a Palma i
l’eixample de la ciutat d’Eivissa i part de Sant Antoni. El seu
esforç ens ajuda a aturar el virus.

També vull agrair-ho als nins i nines, als docents, als pares
i mares que enfronten l’inici del curs escolar amb comprensió
i amb moltíssima responsabilitat.

Així mateix i com és obvi el meu profund agraïment a tots
els professionals sanitaris i sociosanitaris de les xarxes, tan
pública com privada, i a tots els treballadors de la Conselleria
de Salut i Consum, i a tants i tants de ciutadans que amb el seu
comportament i el seu compromís exemplar segueixen totes les
recomanacions, ells fan que sigui més ràpid aplanar la corba.

Abans de detallar-los les mesures de prevenció i
assistencials que hem adoptat m’agradaria fer un poc un balanç
de la situació de la pandèmia a les Illes Balears. 

Les xifres de casos acumulats de la segona onada no són
comparables amb la primera onada. Durant els mesos de març
i abril es detectaven i comunicaven al nostre país i a la majoria
de països del món només els casos greus. No hi havia capacitat
per diagnosticar casos lleus i molt manco asimptomàtics. Ara
tot ha canviat, des del mes de maig el centre coordinador
COVID d’Atenció Primària detecta i notifica a Salut Pública
tots els casos positius tant si són lleus com si són
asimptomàtics. A més a més, es fa un rastreig dels contactes
estrets de cada positiu: per cada positiu es contacta amb una
mitjana de 5 a 10 persones, gairebé el 50% dels positius que es
detecten són totalment asimptomàtics i, com és lògic també, el
nombre de rastrejadors han augmentant en funció de l’evolució
de la pandèmia i al llarg d’aquests darrers mesos.

Estam convençuts que la detecció precoç dels positius,
siguin simptomàtics o asimptomàtics i el seu aïllament
posterior, ha ajudat i ajuda a tenir la situació hospitalària més
controlada. Per això, vull donar expressament les gràcies als
professionals de l’Atenció Primària que fan els rastreigs i el
seguiment dels positius, i als ciutadans que compleixen

estrictament l’aïllament de quarantena indicada, són part
necessària de la victòria contra el coronavirus.

Avui, 22 de setembre, hem comunicat 144 nous casos per
PCR durant les darreres 24 hores, 41 més que el dia anterior;
dues persones han mort més que ahir. Duim un total de quasi
13.000 casos acumulats, 12.955. S’han realitzat 256.000 PCR
des de l’inici de la pandèmia. Tenim 122 casos actius de
professionals sanitaris i 252 en vigilància. Això és molt
important també per comptar els efectius que tenim.

Segons dades del ministeri, la setmana del 22 d’agost les
Illes Balears tenien una incidència acumulada que ha anat
davallant. En aquests moments som la tretzena comunitat
autònoma quant a incidència.

Estam entre les poques províncies que redueixen la
incidència durant les darreres setmanes. Segons les dades de
l’Institut Carles III de la darrera setmana, els casos continuen
en augment a 25 províncies, es mantenen estables a 17 i baixen
a 10, entre les quals hi ha les Illes Balears.

Ara mateix a les Illes Balears el nombre reproductiu bàsic
és del 0,7, això és la capacitat que té cada persona de contagiar,
per anar bé ha de ser menor d’1.

Segons dades del Servei de Salut, la taxa de positivitat de
proves diagnòstiques també està en retrocés. Dia 22 d’agost
teníem una taxa de positivitat d’un 11% a 7 dies, i a dia d’avui
un 6%, és a dir, gairebé la meitat.

Durant les darreres setmanes la pressió assistencial s’ha
estabilitzat, el ritme d’ingressos hospitalaris a planta i a UCI de
pacients amb COVID s’ha alentit. 

La setmana del 22 d’agost creixien a un ritme del 68% i del
43% respectivament. Durant la setmana passada els ingressats
a planta disminuïren un 3,5% i el nombre de pacients COVID
a UCI no va ser patir cap variació. Actualment, tenim 294
pacients ingressats a hospitalització i 66 a la UCI, ocupen al
voltant del 10% dels llits disponibles d’un total de 2.800, en
total, no només per a pacients COVID.

D’altra banda, la millora dels tractaments i el canvi de perfil
dels pacients, molt més jove que durant el mes de març, fan que
s’hagi escurçat l’estada hospitalària. Això també és una dada
molt important; abans estaven una mitjana de 12,5 dies a
planta; ara és de 6,5, és a dir, la meitat. A UCI estaven uns 25
dies de mitjana i ara hi estan 16 dies. 

Les residències de gent gran són en aquests moments uns
dels focus principals de les actuacions sanitàries. Com vostès
saben dissabte passat anunciàrem la intervenció de la residència
Bell Entorn de Sóller; no pot ser que un sol centre hi hagi
tantes persones positives, més de 100 entre residents i
treballadors. Entre tots hem de fer una revisió conjunta del
perquè es produeixen tants de casos en aquests recursos socials. 

Com els deia fa un mes l’increment sobtat dels casos
detectats pel Servei d’Epidemiologia de la Direcció General de
Salut Pública i el gabinet tècnic del Servei de Salut a mitjans
d’agost ens va dur a accelerar la presa de decisions de caire
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preventiu i assistencial. Les accions sempre s’han duit a terme
a partir de les indicacions dels experts, del Comitè de gestió en
malalties infeccioses de les Illes Balears, i dels diferents grups
d’anàlisi amb què compta la Conselleria de Salut i Consum.

Quant a les mesures de prevenció i assistencials, les accions
del darrer mes s’han afegit a totes les que ja s’han pres durant
la pandèmia. Com saben s’han adoptat dos acords de Consell
de Govern del 19 de juny i del 7 de setembre per establir
mesures generals; jo mateixa he firmat, a més a més, 14
resolucions; totes han tengut el vistiplau de la justícia. Totes
aquestes mesures, absolutament totes, han seguit les indicacions
dels experts, basades en l’evidència científica existent. Hem
seguit les recomanacions de les 55 societats científiques que
acaben de signar un manifest en aquest sentit en el primer
congrés COVID nacional recentment celebrat. 

I què hem fet?, supòs que es demanen i ens demanen al
Govern. El Govern de les Illes Balears va sol·licitar
expressament al Ministeri de Sanitat, en la petició d’entrada en
la fase 3, que no es permetés l’activitat d’oci nocturn per
l’elevat risc de contagi en aquesta activitat; vàrem ser per tant
la primera comunitat autònoma a restringir totalment l’activitat
d’una part de l’oci nocturn, considerada de màxim risc. Hem
estat la primera comunitat autònoma a aplicar mesures
especials a una zona de potencial risc elevat de transmissió,
amb el tancament total de l’activitat de restauració i hoteleria
a una sèrie de carrers, com varen ser Punta Balena i carrer del
Jamón, com és coneguda d’aquesta forma. Hem estat també els
primers a prohibir l’ús compartit de dispositius d’inhalació de
tabac.

Aquestes mesures també les han adoptades altres
comunitats autònomes, i s’ha arribat a la suspensió total de les
activitats d’oci nocturn adoptada a tot Espanya com a
conseqüència de l’acord unànime de totes les comunitats
autònomes en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional
de Salut, que com saben va passar de reunir-se pràcticament
cada dia a reunir-se una vegada per setmana.

Vàrem ser la tercera comunitat autònoma a adoptar l’ús
obligatori de la mascareta en els espais públics; l’única
comunitat autònoma que ha prohibit fumar en espais públics.
Hem estat de les primeres comunitats autònomes a establir l’ús
obligatori de la mascareta en els llocs de feina en espais
tancats. Hem estat la tercera comunitat a reduir les agrupacions
de persones a un màxim de 10. Hem estat la primera que limita
l’entrada i la sortida de barriades o part de barriades; ara la
comunitat de Madrid ho ha fet; abans altres comunitats
autònomes han posat aquestes limitacions a municipis; ara
Madrid, a 37 zones bàsiques de salut; som la desena comunitat
que limita l’entrada i la sortida d’alguna zona.

Hem estat la segona comunitat a tancar les platges el vespre.

Som l’única que ha regulat un sistema de coordinació amb
totes les forces de seguretat per assegurar un compliment
efectiu dels aïllaments i les quarantenes; saben que era un
motiu de moltíssima preocupació dels batles i de les policies
locals, i hem cercat la fórmula per fer-ho possible.

Totes aquestes resolucions han convertit les Illes Balears en
una de les comunitats autònomes més actives a l’hora de
prevenir contagis i de protegir la població, sempre escoltant les
recomanacions dels tècnics en funció de l’evidència científica.
Aquestes mesures, com els he dit abans, han estat també
ratificades judicialment.

Hem estat la tercera comunitat autònoma que va demanar
rastrejadors a l’exèrcit, i la primera que els va incorporar, i de
les primeres a tenir operativa l’app Radar COVID.

Per què els faig tot aquest relat o recull de mesures? Perquè
s’han pres moltes mesures de protecció i de prevenció. A més
hem preparat una ampliació de llits d’hospitalització i UCI; hi
ha 1.400 llits COVID prevists a la sanitat pública i privada; 302
places previstes d’unitat de crítics. El Palau de Congressos té
previstos 100 llits, ampliables a 200, i una UCI amb 30 llits
disponibles a dia d’avui. Hem contractat més de 900
professionals; hem incrementat la capacitat del Centre de
coordinació COVID d’Atenció Primària i l’hem traslladat d’El
Molinar a Can Valero durant la darrera setmana d’agost; hi fan
feina 240 rastrejadors; amb el centenar de rastrejadors de
l’Exèrcit ara tenim un rastrejador per a cada 3.500 habitants,
per sota del paràmetre de l’OMS, que en recomana 1 per cada
5.000.

Hem incrementat la capacitat de les COVID-exprés, que ja
pot atendre fins a 900 persones diàries. Tenim dos autobusos
que ens ha deixat el Banc de Sang que es poden desplaçar per
fer cribratges poblacionals i reforçar la realització de PCR en
els centres de salut, com s’ha fet a la zona bàsica de salut de
Son Gotleu, d’Arquitecte, o s’està fent aquesta setmana a
Eivissa. 

Hem habilitat nous espais que s’afegeixen als existents; hem
incrementat quatre línies d’actuació a Son Dureta, quatre línies
al Palau de Congressos -això per fer PCR-, dues línies a Inca i
dues línies a Manacor. Hem reforçat els dispositius COVID-
exprés per ajudar amb els cribratges dels centres educatius,
treballadors de residències i els contactes estrets que rastreja la
central de coordinació COVID. Hem incrementat la capacitat
de fer PCR dels laboratoris de Son Espases i Can Misses. Hem
reforçat els centres de salut amb 400 línies telefòniques i 20
administratius. Hem posat en marxa el telèfon gratuït
INFOCOVID, 900 100 971, per donar resposta als ciutadans.
Per a qüestions que afecten la comunitat escolar tenim el servei
Educa COVID, amb el telèfon 900 700 222. També el telèfon
de Salut Pública per a informació institucional, 900 101 863.

Els metges i les infermeres d’Atenció Primària, que és la
que més pateix aquesta segona onada, tornaran a atendre les
seves quotes, i a la vegada mantindran els dobles circuits;
d’aquesta manera el seguiment dels pacients tornarà a ser més
personalitzat. Es mantindrà en qualsevol cas l’atenció
telefònica i a través de les xarxes socials. 

Com saben hem comprat moltes tones de material de
protecció per als professionals. S’han millorat els sistemes
d’informació integrant les notificacions dels casos dins el
sistema d’història clínica del Servei de Salut; les notificacions
es transfereixen directament a la plataforma de vigilància de
malalties infeccioses de la Direcció General de Salut Pública;
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a la fi i d’aquesta manera s’agilita la comunicació dels casos al
Ministeri de Sanitat. 

Comunicam cada dia tota la informació disponible. No
s’han deixat de fer rodes de premsa per resoldre dubtes i
informar la població. Publicam la incidència per municipis des
de fa molts de mesos. Escoltam i prenem les decisions per
donar resposta de manera preventiva i assistencial.

Com saben, les darreres setmanes s’han fet actuacions
concretes a barriades i municipis. Pensam que és...,
l’experiència ens ha demostrat una evolució positiva, molt
positiva, diria, i la implicació de tots els professionals i els
ciutadans és clau per tombar la corba. Com els he comentat
som de les primeres comunitats autònomes que han pres
aquestes mesures, i això es fa a zones d’especial incidència i
d’una elevada densitat poblacional. Es pretén evitar situacions
que afavoreixen els contagis. Les primeres zones on hem actuat
ha estat a Palma a diferents barriades, a l’eixample de la ciutat
d’Eivissa i a part de Sant Antoni de Portmany. En totes
aquestes zones hem posat en marxa programes d’atenció
comunitària amb els serveis socials dels ajuntaments, dels
consells insulars i de la Conselleria d’Afers Socials. Hem creat
unitats de suport i conscienciació de la població per ajudar a
complir les mesures aprovades per frenar la pandèmia. Els
experts expliquen que no és suficient prendre mesures
restrictives si no s’acompanyen d’aquest suport social:
d’informació a la ciutadania, d’ajuda per complir les
quarantenes, en cas que no es puguin fer en els domicilis. 

Aquestes unitats, aquests programes, estan formats per
personal del mateix centre de salut de la zona, treballadors
socials, mediadors culturals, educadors, personal de salut
pública, etc., sobretot de l’ajuntament. El Pla d’acció
comunitària serveix per explicar a la població més propera la
importància de mantenir les mesures preventives.

I els vull fer un poc més d’anàlisi en aquest sentit perquè,
com els dic, els resultats són molt positius, es fa feina en tres
direccions: una primera, visites al domicili de les  persones
afectades per la COVID-19, per identificar les necessitats de la
població. Per una altra banda, visites de promoció de la salut a
establiments comercials, per tal de sensibilitzar sobre el
compliment de les mesures de prevenció. I per una altra banda,
anàlisis de les condicions higièniques i ambientals de carrers i
espais. Aquestes tasques es fan de manera coordinada, com els
he dit, amb els consells, ajuntaments, Conselleria d’Afers
Socials, plataformes cíviques i veïnats mateixos. També es fan
cribratges estratègics amb la finalitat de detectar casos positius.
Hem establert mesures de compliment obligatori,
recomanacions que afecten aspectes com la mobilitat, els
aforaments i la suspensió de determinades activitats durant un
mínim de 15 dies. S’estableixen aquestes limitacions. 

També és molt important la feina que es fa d’informació a
les diferents places, als diferents llocs d’aquestes barriades, per
part d’aquests informadors, d’aquestes persones que tenen molt
més ascendent sobre la població. Són moltes les mesures, supòs
que les coneixen perquè han estat publicades. 

I ara m’agradaria passar, per no entretenir més amb aquesta
part de mesures, a les actuacions a les residències. Els usuaris

de les residències són un col·lectiu prioritari per al Govern de
les Illes Balears, per als consells i per als ajuntaments. A les
Illes Balears hi ha 56 centres residencials gestionats pels
consells insulars. Hi viuen 4.500 usuaris i hi fan feina 4.000
treballadors. Estan entre les persones més vulnerables: edat
avançada, i normalment amb moltes malalties complexes. El
paper de la Conselleria de Salut és actuar quan es detecta un
únic positiu a qualsevol residència, tant sigui usuari o
treballador. No podem oblidar que, durant la primera onada de
la pandèmia, tinguérem 89 morts amb coronavirus a les
residències de les Illes Balears.

Durant aquesta onada, de moment, hi ha hagut 41 persones
que han mort. A les darreres tres setmanes s’ha reiniciat el
recribratge de totes les residències, de moment a 24 residències
s’ha fet aquest cribratge complet, 4.280 persones. Tenim 9
persones positives a les darreres 24 hores, s’han hospitalitzat 3
persones les darreres 24 hores, se n’han aïllades 75 per risc de
contagi en les 24 hores també darreres, i tenim professionals
també positius actius, 91, i aïllats per sospita de contagi, 50.

Amb els consells insulars i la Conselleria d’Afers Socials
prenem mesures de manera totalment coordinada entre les
institucions per detectar i aïllar els casos nous de la manera més
ràpida possible i de manera preventiva. Oferim l’atenció
adequada a cada usuari d’acord amb les necessitats
específiques derivades del seu estat de salut. Establim protocols
d’actuació clars per ajudar a tots els centres a afrontar aquesta
situació, que és ben complicada.

Entre les mesures coordinades destaquen el suport total del
sistema sanitari a totes les residències que ho demanen o que ho
necessiten. La creació d’un grup de feina des de l’àrea
d’atenció a la cronicitat i pal·liatius de la Conselleria de Salut
actua de manera estreta amb els consells insulars i amb la
Conselleria d’Afers Socials.

La creació d’un centre coordinador d’atenció a les persones
amb coronavirus que dedica un equip de metges i infermeres a
la gestió de pacients vulnerables, en residències i centres
sociosanitaris. Des del centre coordinador es fa una valoració
dels residents que han estat positius o dels residents amb
sospita de tenir-ne, amb l’objectiu de facilitar el recurs més
adequat en funció de les necessitats de cada persona de la seva
situació de salut o del seu grau d’autonomia.

La derivació de tots els usuaris que ho necessiten a un
centre hospitalari, ja sigui d’atenció a la cronicitat o sigui a un
hospital d’aguts. Es varen crear circuits específics per a
residències, centres de discapacitats i serveis d’atenció
domiciliària; són molt més ràpids des de la central COVID, la
intervenció que es fa, en el moment que es coneix un cas
positiu, és molt ràpida. Les limitacions de les sortides dels
usuaris i de les visites per protegir els residents, de moment,
només poden fer sortides terapèutiques i se’ls pot visitar durant
una hora diària, amb cita prèvia i supervisió.

Crec que destaca el cribratge i recribratge a través de proves
massives de totes les residències de gent gran i de persones
amb discapacitat. Des d’agost, també es fan proves
diagnòstiques als usuaris que ingressen a les residències i als
treballadors de nova incorporació o quan tornen de vacances.
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Una altra mesura més, en un exercici de transparència, és
que es transmeten cada dia totes les dades: contagis, morts,
hospitalitzacions, incidències, de totes les residències a la
Fiscalia General. 

Senyores i senyors diputats, governar implica prendre
decisions. Aquestes decisions de vegades no són fàcils però,
sens dubte, necessàries en el moment que vivim. Per sort, estic
envoltada d’un equip nombrós i preparat, tant a la conselleria
com als centres assistencials, fan feina 18.000 professionals.
M’agradaria que fossin tractats amb molt de respecte perquè la
majoria de decisions -com els dic- les prenen els professionals.
Volem que la feina de salut es faci en coordinació amb la resta
del govern autonòmic, la Delegació del Govern, els consells i
els ajuntaments. De moment, durant la segona onada, ja ens
hem reunit de manera periòdica amb totes les institucions.

A nosaltres ens són igual els colors polítics de les
institucions, hi ha institucions governades per altres partits que
també ho han manifestat. Sense anar massa enfora, el 17 de
juliol, es va aprovar una moció al Consell Insular d’Eivissa que
va donar suport a totes les mesures sanitàries decretades pel
Govern d’Espanya i pel Govern de les Illes Balears, per evitar
rebrots de la COVID-19, com són l’ús de la mascareta, la
distància de seguretat, la limitació d’horaris. Pensam que
aquesta és l’actitud i n’estam molt agraïts. 

Ja han passat més de set mesos des que a les Illes Balears
vàrem tenir el primer positiu per coronavirus, com recorden, va
ser el segon d’Espanya. L’experiència acumulada, sobre la
COVID-19 ens permet dir que l’escenari actual no és com el de
març, tenim més casos, sí, però perquè els detectam abans,
detectam casos greus però també lleus i asimptomàtics. 

La detecció precoç, l’aïllament dels positius, les mesures
selectives a determinades zones, són instruments que ens
permeten fugir de mesures més dràstiques com seria un
confinament total.

Tot i això, som conscients que queda molta feina a fer. Que
no podem abaixar la guàrdia. La tardor ja comença i, com
vostès saben, amb el fred arriben altres malalties estacionals
com la grip o d’altres malalties respiratòries. Enguany, per cert,
avançarem la campanya de la vacunació de la grip, i tractarem,
per tots els mitjans, de tenir més cobertura que mai.

Com a Govern, recuperam i consolidam drets, escoltam qui
ens parla. Prenem decisions amb el màxim consens
institucional, en definitiva, protegim les persones. Vull agrair,
en nom de la Conselleria de Salut, a tots els que ens ajuden en
aquestes tasques per guanyar una de les batalles més importants
de les nostres vides.

Qued a la seva disposició. Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Començam amb les
intervencions dels grups parlamentaris, pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ.

Gràcies, Sr. President, bones tardes, diputats i diputades.
També m’agradaria començar la meva intervenció i donar
ànims als afectats i enviar el condol als familiars de la gent que
ha perdut la vida en aquesta pandèmia. Vull agrair una vegada
més la feina incansable dels professionals sanitaris de les
nostres Illes i tot el nostre respecte i reconeixement cap a ells.

Sra. Gómez, el motiu de la seva compareixença en aquesta
cambra era explicar-nos i retre comptes de la seva gestió en
matèria de salut els darrers mesos. Trobam a faltar autocrítica,
un mínim d’autocrítica a la seva intervenció i l’explicació del
per què Balears està pitjor avui que el mes de juny. No ens ha
sabut explicar per què les darreres setmanes ha estat entre les
comunitats autònomes amb les pitjors dades de contagis, ha
fallat tant els darrers mesos que entenem que no sàpiga per on
començar a donar les explicacions oportunes i a assumir les
responsabilitats que li pertoquen. 

Segons les dades, a principis de setembre vàrem ser els
pitjors d’Espanya i Espanya va ser el pitjor d’Europa. La Unió
Europea recomana una incidència inferior a 25 casos per cada
100.000 habitants i la realitat a Balears és dramàtica, les dades
de dijous eren de 319 casos per cada 100.000 habitants a
Balears, a Eivissa de 405 casos per cada 100.000. Els contagis
s’han disparat i la situació està descontrolada.

Tots els ciutadans observam i patim la nefasta gestió del
Govern balear en aquesta crisi. Vostè ens ha d’explicar als
ciutadans de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera
per què hem arribat a aquesta situació, què ha fallat a la seva
gestió perquè avui les Illes Balears liderin gairebé totes les
estadístiques negatives entre les comunitats autònomes
d’Espanya. 

Hem passat de ser una de les comunitats autònomes més
segures del país a ser una de les que més contagis pateix. Ahir
la portaveu del Govern afirmava que els protocols funcionen,
sincerament ho creuen? Consideren que funcionen els protocols
que han convertit una sanitat forta en una sanitat desbordada?
És evident que alguna cosa falla.

Sra. Gómez, com a consellera de Salut només pot estar
orgullosa d’una cosa els darrers mesos, només d’una, i és dels
professionals sanitaris que tenim a Balears, uns professionals
que no mereixen la seva temerària gestió. 

Vostè, Sra. Gómez, no és la responsable d’aquesta
pandèmia, però sí és la responsable de garantir la salut pública
a aquestes illes i ha estat incapaç de vetllar per la salut dels
ciutadans de Balears, fet...

(Alguns aplaudiments)

... fet que ha agreujat la brutal crisi econòmica i social que
patim. S’ha negat a realitzar controls efectius als ports i
aeroports, s’ha negat a fer tests massius a la població, tal com
li reclama el Partit Popular des del mes d’abril. La
conseqüència és que la temporada turística es va acabar a
mitjans agost i s’han disparat els contagis d’aquestes illes.
Alguna responsabilitat tendrà vostè com a consellera de Salut
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i alguna responsabilitat tendrà el Govern de la Sra. Armengol
d’aquesta situació extrema.

Les xifres de contagis es troben disparades, la taxa de
positivitat és del 6,5%, s’incrementen els ingressos hospitalaris,
augmenten les víctimes mortals derivades d’aquest nou rebrot
de la pandèmia i al mateix temps observam novament la
saturació progressiva del sistema sanitari.

Ha abandonat els majors, Sra. Consellera, ha abandonat
durant mesos els més vulnerables. La setmana passada afirmava
que només l’estat d’alarma l’autoritzava a actuar a les
residències. Ara veiem que no és així, demostra que davant la
segona onada de coronavirus es troben desorientats i sense
respostes ràpides que protegeixen els més dèbils, perquè no
coneixen quines són les seves competències.

No hem après res de l’ocorregut en els mesos de març i
abril, als esforços que varen haver de fer durant l’estat d’alarma
empresaris, ciutadans, sanitaris els ho agraeix sense cap tipus
de previsió, improvisa cada mesura que imposa i demostra la
seva incapacitat per afrontar aquesta pandèmia. 

Aquesta incapacitat que s’ha demostrat en la gestió sanitària
de la pandèmia a Balears i que ha arrossegat l’economia fa
necessària una autocrítica i l’assumpció de responsabilitats
polítiques, Sra. Gómez.

Sempre reclama unitat i propostes i tenen la mà estesa del
Partit Popular, ens trobaran per dotar de més recursos l’Atenció
Primària, però no ens demani unitat per blanquejar que tenen
les UCI bloquejades per falta de personal, que saturen els
sanitaris o que ofeguen l’Atenció Primària. No ens vulgui fer
còmplices de la seva incapacitat, no ens vulguin al seu costat
per maquillar els seus errors, tendran el nostre suport per
aplicar mesures efectives i avalades pels tècnics i els
professionals sanitaris, no ens trobaran per blanquejar la seva
incapacitat.

Les noves mesures restrictives implementades pel seu
govern a zones de Palma, Vila i Sant Antoni constaten que
l’evolució sanitària de la pandèmia a les nostres illes és
preocupant. La situació s’ha descontrolat i les seves mesures
semblen insuficients. Ara més que mai són necessàries mesures
clares, ben explicades i zonificades, que generin certesa i
confiança entre la població, acompanyades d’un sistema de
control. Desgraciadament, Sra. Consellera, això no es produeix,
imposa mesures improvisades, algunes contradictòries, i
provoca que els ciutadans no sàpiguen amb seguretat si han
d’acomplir-ne unes o altres.

 A dia d’avui la seva gestió provoca més inseguretat que
certesa entre els ciutadans i el que necessitam són mesures
clares i controlades que siguin avalades i justificades des del
punt de vista sanitari pels experts.

Per una altra banda, sobre el confinaments, sorprèn i no
s’entén que dels sis carrers amb major incidència a Vila i a Sant
Antoni, tres hagin quedat exclosos del confinament, dos hagin
estat parcialment confinats i només un s’hagi vist afectat per la
restricció. No s’entén que els carrers amb més casos de
coronavirus i que són adjacents als barris confinats hagin

quedat exclosos del confinament. Segons el seu director general
de Prestacions i Farmàcia: “en algún lugar había que cortar”.
És aquest el criteri tècnic i sanitari que ha seguit, Sra.
Consellera?

(Alguns aplaudiments)

Fins i tot vostè estava convençuda que els carrers amb més
incidència on s’havia anunciat que es farien tests PCR eren els
mateixos que es confinarien, i així ho va informar al consell i
als ajuntaments afectats. Per això, demanam que expliqui de
forma transparent, per què i en base a quin informe ha confinat
zones amb menor incidència que zones no confinades? Doni
una explicació convincent i avalada per professionals, no
perquè li reclami el Partit Popular, sinó perquè els ciutadans
mereixen saber en base a què ha pres la decisió i per quin motiu
ha actuat d’aquesta manera. Desitjam sincerament que ho pugui
justificar, en cas contrari hauria de plantejar-se si els ciutadans
mereixen tenir una consellera que ens enganyi contínuament.

La improvisació i els canvis de criteri constants generen
desconfiança i la seva credibilitat queda en dubte; no ajuda a
tenir credibilitat que digui a les onze del matí que els turistes
estan exclosos de les restriccions i que a les set de la tarda enviï
un comunicat dient el contrari. No té sentit que pel matí
confirmi que es pot accedir als barris confinats per comprar als
comerços o al mercat i que per la tarda ho prohibeixi. No té
sentit que clausuri llocs de culte i que tengui previst modificar-
ho els propers dies.

L’opinió pública qualifica les seves mesures d’arbitràries,
desproporcionades i contràries a la llibertat, si el seu govern vol
tenir credibilitat i comptar amb el suport dels ciutadans a unes
decisions difícils, hauria de ser transparent, ha de ser clara i no
crear confusió ni canviar de criteris sense cap tipus de fonament
tècnic. 

Per una altra banda, ens agradaria saber per quin motiu no
ha facilitat als ajuntaments totes les dades que li sol·liciten, per
què no atén les peticions de l’alcalde de Sant Antoni de
Portmany i li ofereix tota la documentació. Ens avanci quants
casos actius hi ha a les zones confinades d’Eivissa i faci públic
l’informe tècnic que avala aquests confinaments.

Sra. Gómez, el resum de la seva gestió és que no es va
reconèixer a temps la pandèmia, els sanitaris no varen tenir
equips de protecció individual, ha incorporat rastrejadors tard,
un matí es va negar que els militars ens ajudessin i per la tarda
va rectificar.

S’ha negat la segona ona fins al darrer moment quan els
contagis ja estaven disparats. Els confinaments d’Eivissa i
Palma demostren la improvisació en la seva gestió, canvis de
criteri letals per a ciutadans, empresaris i centres educatius i la
falta de transparència en les dades fa que les seves actuacions
perdin tota credibilitat. És cert que Vila, Sant Antoni i el
Consell d’Eivissa li varen donar suport en les mesures, perquè
sempre ens tendrà al costat per protegir els ciutadans, però -
com li he dit- les mesures han de ser avalades per tècnics i
planificades. No es pot alarmar la gent durant setmanes i no
aplicar mesures fins passats quinze dies, no es poden confinar
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barris i tancar negocis sense tenir informes concloents i clars
que ho justifiquin.

Demanen unitat i lleialtat, la tenen, però no podem destruir-
la en ocultar informació i oferir mitges veritats. És fonamental
realitzar tests a tot el personal educatiu, cribratge a tota la
població, tests massius, corredors segurs amb controls a ports
i aeroports, controls efectius, comptar amb la col·laboració de
la sanitat privada i coordinació real amb els ajuntaments i
consells...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Marí, hauria d’anar acabant.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

... -vaig acabant, president.

Sra. Consellera, deixin-se de tantes fotografies i posin-se a
fer feina seriosa, eficient i eficaç per sortir el més aviat possible
d’aquesta situació d’emergència. Abandoni el màrqueting
polític que no els deixa veure la realitat i que tampoc no ens
protegeix del coronavirus. Els ciutadans d’aquestes illes
mereixen una gestió seriosa, responsable i transparent sense
posats ni decorats.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, president. Desde Unidas Podemos queremos
comenzar nuestra intervención, por supuesto, dando el pésame
a aquellos familiares y amistades de personas fallecidas por la
COVID y deseando una pronta recuperación a las personas que
están enfermas en estos momentos.

Desde aquí también queremos reconocer el trabajo y el
esfuerzo que están realizando los profesionales del sistema de
Salud para cuidarnos. En la primera ola recibieron aplausos
diarios y en estos momentos también necesitan nuestro apoyo.

Así mismo, queremos reconocer, por supuesto, el trabajo y
dedicación de quienes en puestos de gestión intermedios están
dedicando largas jornadas a la planificación y organización de
los servicios, así como al equipo de la conselleria, que no está
en esta sala, pero que nos acompaña en la contigua. No es fácil
el trabajo que todos estos hombres y mujeres tienen
encomendado, pero estamos seguros de que lo van a hacer, lo
van a hacer para cuidarnos con la máxima calidad y con la
máxima fiabilidad.

Gracias, consellera, también por venir a petición propia a
dar explicaciones sobre su gestión y sus actuaciones.

Ha tenido que llegar una pandemia para que la población y
la clase política entendiera que todo afecta a la salud, las
desigualdades sociales, las condiciones laborales, las
condiciones sanitarias, el tipo de domicilio, el acceso al agua
potable, la disposición de las aulas y un sinfín de otros factores.

Dicho esto, hay tres cuestiones fundamentales para nuestro
grupo político para abordar la pandemia en nuestras islas, y
vamos a hacerle toda una serie de propuestas relativas a ello.

En primer lugar, cuidar y proteger la salud con especial
atención y esfuerzo hacia los colectivos más vulnerables; en
segundo lugar, cuidar a quienes nos cuidan, y en el tercero,
disponer de los recursos necesarios en todo momento.

En primer lugar, cuidar y proteger la salud de todos y todas
se inicia en Atención Primeria, sus profesionales están dando
lo mejor de sí con una sobrecarga considerable. Si siempre
decimos que es fundamental una buena gestión de los recursos
sanitarios para que el sistema no claudique y el riesgo para la
sociedad en su conjunto sea inasumible tenemos que empezar
claramente por ayudar a la Atención Primaria.

En este sentido, aquí van varias de nuestras propuestas. Es
imprescindible reforzarla para poder acercar más la atención
presencial a las personas más vulnerables como puedan ser los
ancianos y aquellas que tengan problemas de movilidad. Más
profesionales, y decirle que, bueno, ya que no se fían de ir a
trabajar a Madrid por las políticas de Ayuso, a ver si tenemos
suerte y les fidelizamos y que se vengan para acá, que las
condiciones son muchísimo más seguras y aquí por lo menos
tenemos material y no hacemos lo que se está haciendo allí.

(Remor de veus)

Otra cuestión, las PCR. Ya sé que no les gusta al Partido
Popular oír verdades, pero bueno, ya que no se las dicen en su
grupo se las vamos a decir nosotros. Las PCR, necesitamos que
las PCR dejen de hacerse en Atención Primaria y potenciar las
líneas que ya se están trabajando en diferentes ámbitos como
pueda ser Son Dureta y en otros lugares. De este modo
podremos retomar los programas de atención a la cronicidad.

La COVID ha obligado a reorganizar la atención sanitaria,
pero necesitamos hacer una planificación que permita que las
personas pluripatológicas sean atendidas de manera continuada
y no terminen saturando las urgencias de los hospitales.

En cuanto al enfoque comunitario, usted ha comentado
también las restricciones de movilidad en diferentes zonas de
diversos municipios de nuestras islas. Pensamos que deben
estar justificados siempre por criterios sanitarios y debe
explicarse muy bien cuáles son estos criterios para evitar
cualquier posible interpretación que puedan tener las personas
que habitan en estas zonas de que se les está discriminando. O
sea, todo lo contrario de lo que ha hecho Díaz Ayuso en
Madrid, donde barrios con similares indicadores sanitarios
parece ser que lo que se está confinando son aquellos que
tienen rentas más bajas, concretamente...

(Remor de veus) 
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... los municipios del sur, y desde aquí todo el apoyo el
movimiento Dignidad del Sur de Madrid...

(Remor de veus)

..., todo el apoyo a las compañeras y compañeros que están
trabajando y luchando por la sanidad pública...

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Señores diputados y señoras diputadas, señora..., Sra.
Diputada, Sra. Martín, por favor, un momento.

(Remor de veus)

Señores diputados del Partido Popular, silencio, por favor.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Aquí una pregunta para usted, cons...

(Remor de veus)

... -¿puedo?, aquí una pregunta para usted, Sra. Consellera:
¿podría explicar los motivos por los cuales se inició la
restricción de movilidad en estas zonas y no en otras? ¿Podría
por favor dar esos datos epidemiológicos?

Si hablamos de colectivos vulnerables hay que recordar
también a los menores. Sabemos que no es competencia de su
conselleria, pero estos menores que están yendo, que tienen
necesidades especiales, que están yendo a los colegios
necesitan esos profesores de apoyo, no solamente como una
herramienta para poder ir a clase, sino también para velar por
su seguridad. Necesitamos ese trabajo en conjunto. Entendemos
y le pedimos que por favor haga las gestiones oportunas para
que se pueda solucionar esta situación.

En cuanto al segundo bloque de propuestas, una vez pasado
por los colectivos vulnerables de manera muy breve, queremos
centrarnos en cuidar a quienes nos cuidan. 

Es evidente la sobrecarga física y psicológica que están
soportando los profesionales sanitarios y también en recursos
como en las residencias de ancianos. Desde los sindicatos y las
asociaciones profesionales están destacando la necesidad de
disponer de más profesionales. En la primera ola fueron
múltiples las muestras de afecto y cariño que recibieron estos
sanitarios entendiéndose entonces su gran importancia social.

Esta segunda ola ha llegado antes de lo previsto y
necesitamos también gestos de apoyo hacia estos profesionales,
que se sientan escuchados y que sus propuestas sean tenidas en
cuenta.

La figura de los rastreadores es fundamental. Necesitamos
una detección precoz, somos una de las comunidades
autónomas que más tiene y tenemos que reconocer esa labor.
Son cuestiones positivas también el número de PCR que

estamos realizando y que también nos coloca líderes dentro de
las diferentes comunidades autónomas de España.

En cuanto al tercer bloque, nos queremos centrar ahora en
la necesidad de disponer de los recursos necesarios en todo
momento. Ha comentado usted en diversas ocasiones que
disponemos de reservas de material de protección, mascarillas
con diferente capacidad de filtrado, batas, peucos y otros EPI
aproximadamente para cuatro meses. Necesitamos ir
reponiendo este stock para no volver a situaciones vividas.

No tenemos que querer competir con otras comunidades
autónomas y con otros países. Destacamos también como muy
positivo el llamamiento que realizó a empresas de nuestras islas
para que produjesen este material para el ib-salut, son recursos
que se invierten en les Illes Balears y que sin duda ayudan a
mantener y crear nuevos puestos de trabajo en un momento de
crisis como la que estamos viviendo.

Recursos materiales y humanos, todos son necesarios, para
disponer de esos recursos necesarios en todo momento es
fundamental, y siempre contarán con nuestro apoyo, seguir
reclamando fondos estatales y europeos.

Y no quiero acabar mi intervención sin tratar la situación de
las residencias de ancianos. Estamos viendo casos graves de
elevados contagios y mortalidad en nuestras islas,
concretamente en residencias de gestión privada, un dato
importante que no hemos oído esta mañana en este parlament.

Y hasta aquí hemos llegado. Queremos que este govern sea
contundente en las medidas de protección de las personas
ancianas que estén en cualquier centro residencial, público o
privado.

No se debe escatimar en personal, recursos diagnósticos ni
de tratamiento a nuestros mayores; son quienes nos cuidaron y
es de justicia que sean cuidados como merecen.

Hemos visto como la conselleria tuvo que intervenir por
ejemplo en la primera ola en la residencia Oasis, o en estos
momentos, o hace pocas semanas, en la de Sant Joan, con 81
ancianos contagiados, pero no es la única; la residencia de
Sóller, usted lo ha comentado, más de 100 contagiados de los
cuales 85 son residentes, con 8 fallecidos. Es absolutamente
intolerable. Las intervenciones de este tipo de residencias son
absolutamente imprescindibles.

Queremos que se audite lo que ha pasado en la residencia
de Sóller, en todas las que han sido intervenidas y en todas las
que lo sean en el futuro; que se notifique a Fiscalía cualquier
acto de dejación de atención de esos mayores.

Y, por último, que se pase la factura del coste de cualquier
intervención por parte de la Conselleria de Salud a esas
residencias privadas que sean intervenidas; desatender a los
ancianos no puede salir gratis a una empresa que no esté
haciendo bien su trabajo y que sí que pasa regularmente las
facturas a esos familiares. Si no cumplen con sus obligaciones,
mano dura, en lo legal y en lo económico, porque con la salud
de nuestros ancianos no se juega. Gràcies, presidenta.
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(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Martín. Corresponde ahora el turno de
palabra al Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el
Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, vicepresidenta. Consellera, jo de vegades, i cada
pic ho veiem més sovint, de vegades les intervencions dels
consellers qui les complica són alguns socis de Govern del qual
vostè forma part, de vegades. No només pel nivell, sinó per la
innecessitat, perquè vostè ha vengut aquí a fer de moment una
exposició d’actuacions, relatada, detallada, jo n’esmentaré
alguna, i esper que el que faci sigui contestar les preguntes i les
reflexions que li fem els partits de l’oposició.

Miri, sí, jo també, el meu grup parlamentari ha trobat a
faltar certa reflexió autocrítica, ens ha de contar què és el que
no ha funcionat, què és el que no ha funcionat i què és el que
s’ha de millorar; vostè ha fet un relat de mesures, d’actuacions,
moltíssimes han estat, hem fet seguiment a través de les rodes
de premsa i dels comunicats que ha fet el seu departament,
però, miri, és ver que fa tres mesos que vostè no compareix
aquí per explicar aquestes mesures. Se’n recorda que vàrem
parlar que seria necessari -vostè es va oferir- cada quinze dies,
si fes falta, informar puntualment. Per què? Perquè vostè fa una
roda de premsa i els periodistes li poden demanar informació
que es publicarà, però els grups parlamentaris, per fer-li
capacitat de proposta, tenim aquest espai i podem interactuar. 

Vostè ha vengut voluntàriament. Hi havia dues peticions, la
del nostre partit i la del Partit Popular envers la seva
compareixença; nosaltres la vàrem demanar en comissió perquè
entenem que es pot interactuar i hi ha molts de temes tècnics,
moltes mesures que ens permeten tenir un feedback, una
interacció molt més eficaç. 

Però és que fa dos mesos i mig que hem demanat la
compareixença de la directora general de Salut Pública; sap per
què ho vàrem fer, consellera? La vàrem fer quan es va produir
el primer rebrot de S’Arenal de Llucmajor, la vàrem fer quan
les forces i cossos de seguretat ens deien “dónde está Salud
Pública” el vespre, perquè no els donaven criteris, no sabien si
havien de no deixar sortir les persones en què s’havia produït
el rebrot, si les havien de deixar sortir, s’havia de tancar el
barri..., no sabien què havien de fer en aquell moment, i parl del
mes de juny i, per tant, per això vàrem demanar la
compareixença de la directora general. Crec que vostè sap
perfectament, i el seu equip, sap perfectament que quan
demanam una compareixença la demanam pel que trobam que
ha de ser la compareixença a una comissió d’un alt càrrec, que
és donar informació i rebre evidentment les preguntes i les
qüestions que li hagin de plantejar els grups de l’oposició.

Miri, jo ara repassaré una sèrie de coses. Vostè ha passat
molt per sobre del tema de les residències, i crec que és
important que parlem de residències, i si no tenim temps aquí
sí que demanaré als grups que donen suport a l’oposició i que
són a les meses de les comissions que el més aviat possible

donin sortida a la petició de compareixença de la seva directora
general i de membres del seu departament, entre d’altres la de
vostè, i podrem parlar en aquesta comissió del tema de
residències, concretament del pla de xoc que sempre hem
demanat que hi ha d’haver, de no haver abaixat la guàrdia en
els mesos d’estiu. Perquè són dades importants, les han
publicades avui mateix: hi ha hagut 9 residències afectades, 255
casos actius, 121 persones hospitalitzades -parl de residències,
són dades donades per vostès, pel seu departament avui matí o
almanco publicades avui-, i 130 persones que han perdut la
vida d’aquestes residències; és a dir, parlam d’un 44, 45% de
les defuncions que hi ha hagut per aquest tema. 91 sanitaris
treballadors afectats positius en aquesta situació. No parlaré
dels sanitaris, del personal sanitari a l’àmbit de l’Atenció
Primària o dels centres hospitalaris. 

Per tant crec que sí que s’ha de fer un monogràfic important
de les..., no perquè vostè només reti comptes, sinó perquè
d’això que li han suportat els experts en parlem, a veure si
donam una resposta adequada a les residències. Jo li he dit avui
matí a la consellera -ja sé que no em pot contestar però ho dic
en positiu, una informació que han donat aquí- que potser han
de replantejar, i crec que hi havia un altre grup parlamentari
que a qualque moment ha replantejat, o ha plantejat aquí que
potser hem de revisar la responsabilitat del Govern sobre una
situació de les residències, perquè té certa responsabilitat, en
una part, i no ens hem d’enfadar per dir al conseller: escolti,
ens oferim a tornar a gestionar (...) centralitzadament des
d’aquí. No només a les privades, a la pública, ningú no ha
esmentat avui això de la Bonanova, la Sra. Martín no ha parlat
de la Bonanova: 10 casos. La Sra. Martí no ha parlat que hi va
haver un cas de violació a la Bonanova, i no hem fet cap drama
ni hem fet cap pel·lícula, simplement (...), però em sembla una
falta de respecte tremenda cap a treballadors sanitaris i
sociosanitaris d’aquestes residències privades, que tenen una
part important i que tenen concertats serveis amb la comunitat
autònoma en places. És que em sembla una falta de respecte
que hagi focalitzat segons quines intervencions en la gestió
privada. Hi ha gestió privada que s’està concertant amb serveis
com és l’educació.

Miri, no vull parlar d’altres comunitats autònomes on s’està
governant o no governant per dur aquí una comparativa; tract
de fugir-ne cada vegada, cada vegada a les meves
intervencions, però molt alerta a parlar amb el Monopoly de
segons quines comunitats autònomes. Vostè té -ho ha dit aquí
moltes vegades i ens ho ha dit a una comissió- en el Consell
Interterritorial de Salut, on vostè és, sempre ha dit, i no he
sentit el contrari, llavors a la rèplica digui’m si ha estat així,
que hi ha hagut un consens important dels seus col·legues de
totes les comunitats autònomes en les mesures a dur a terme! I
nosaltres ens ho hem cregut, i, a més a més, ho hem pogut
comprovar. Llavors arribam a les declaracions polítiques: el
que ha fet la comunidad de Madrid ha sido un gueto de clases
sociales! I a vostè què li dirà el seu soci de govern demà? Els
ho ha demanat què li farà? Li fotrà un..., sortirà un ministre
dient declaracions, com ha fet el ministre d’Universitat, dient
que ha estat una barbaritat? Vostè s’ha demanat si sortirà al
carrer arengant la gent perquè vagi en contra d’un govern en la
situació crítica, com hi està el de Madrid, que és molt crítica?
O de qualsevol, què dirà el seu col·lega quan la vegi? Li
demanarà el mateix que li dic jo: escolta, consellera, t’han
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muntat això a ca teva, perquè m’he adonat que hi ha el 10% de
la població a la capital de les Illes Balears en una situació de
restricció de mobilitat.

I aquestes coses sorprenen, i crec que el que han de fer els
partits que hi donen suport és precisament no fer demagògia i
mostres de cinisme amb segons quines manifestacions. Perquè
són delicades, perquè hi ha famílies que ens veuen i perdem la
credibilitat, i si hi ha una nova realitat, hi ha d’haver una nova
realitat en el debat d’aquest parlament sobre el tema de la
pandèmia, consellera.

Per això li dic que li han fet un flac favor. A mi no
m’emprenyarà més això, però m’entristeix molt, m’entristeix
molt. I em fa mantenir segons quines compareixences, tot i que
sé que vostè, que cada pic que li traiem una compareixença la
fem venir, idò ha de deixar el seu departament, que prou feina
té.

Vostè ha blindat els seus alts càrrecs. Vostè és la
responsable dels nomenaments o de proposta de nomenaments
a la presidenta com qualsevol conseller per ser una prerrogativa
de vostès, totalment d’acord. Supòs que si en veu qualcun que
no arriba a la responsabilitat que pertoca el substituirà, i quan
compareixin aquí en unes compareixences que hem fet farem
exactament això, demanar-li que el substitueixi, perquè som a
un nivell, consellera, i vostè ho sap, que això no ha acabat, i
que ens ve un octubre amb una campanya de vacunes que s’ha
de dur a terme; vostè diu que l’ha avançada, però sap l’índex
que té la comunitat, sap que jo m’he preocupat, aquest diputat
s’ha preocupat molt per saber el nombre, els col·lectius més
vulnerables, els col·lectius que no s’atraquen a la vacunació.
S’ha d’abordar i s’ha d’abordar no només (...), sinó un pla de
xoc important per sensibilitzar la vacunació. 

Però com tenim les nostres unitats bàsiques i els centres de
salut? En una situació quasi de semipresencialitat, en el sentit
de dir “m’he restringit”, i això és un handicap que vostè ha
d’abordar no només avançant la campanya, amb una campanya
més publicitària, sinó treballant les plantilles i sobretot quasi
quasi haurem d’anar a cercar... La gent té por, la gent té por,
perquè la comunicació és important, i hem d’animar la gent que
perdi la por i que prengui les mesures que ha de prendre, però
que perdi la por. I a la nostra gent gran li és molt difícil la
teleassistència, ho venim dient. Ho veig i sé el treball que fa, li
puc assegurar que sé el treball que fa des del centre COVID i
des d’Atenció Primària, li ho puc assegurar en primera persona.
Ara m’imagín que també ho fan amb molta cura a la gent gran
o els he de dir que tenen necessitat o certa... en situació de
dependència. Això és important. Però duim set mesos,
consellera, i en set mesos hi ha d’haver aprenentatge. 

Jo l'anim que si algú no segueix aquest ritme del seu
departament el substitueixi i el faci descansar, que tal vegada
ho necessita. Igual que ho necessiten els treballadors
professionals sanitaris que són fonamentals, que són
fonamentals per lluitar sobre aquest tema.

Miri, li demanaré una sèrie d’informació i llavors a la meva
rèplica també ho faré. Li han demanat les mesures del barri, hi
ha batlles i regidors que demanen el motiu pel qual s’han pres
certes restriccions, perquè quan els aturen pel carrer els

regidors diuen, no sé quina informació t’he de donar, i quan
diuen això és cosa del Govern als ciutadans els importa un rave
que sigui el Govern o el consell insular, ho demana al seu
regidor. Aquí hi ha diputats que han estat regidors, han estat
batlles i batllesses i saben perfectament que no són els que han
de donar resposta. És fonamental que treballi vostè amb els
regidors i no només a través de la FELIB, sinó tal vegada des
del punt de vista d’Atenció Primària de cada municipi.

Consellera, vostè va dir que no s’havia suspès cap
programa. Jo tenc una resposta parlamentària del seu
departament que diu: “no s’ha suspès ni vist afectat cap
programa ni servei ni objectiu ni projecte i s’han prioritzat els
projectes”. Vostè sap què és la UPRA? La Unitat per a
problemes relacionats amb l’alcohol, col·lectiu vulnerable,
prou important. Som a dia 22 de setembre, consellera, el
trobam essencial, imprescindible, li deman que demà mateix
torni reagrupar els metges que té repartits un altre pic als
centres hospitalaris i a Atenció Primària perquè tornin activar
aquesta unitat, és important. I aquesta gent, a part de la
patologia que pugui i l’addicció que pugui tenir, es troba en una
situació de gran vulnerabilitat.

La campanya de vacunació, li he dit, m’agradaria que fes
esment sobre aquest tema. 

Llistes d’espera. La llista d’espera sé que és un handicap,
vàrem tenir una pregunta, per tant li vaig desenvolupar aquest
tema, crec que és important que torni a revisar aquesta
concertació i ampliar la concertació amb els centres aquests
endimoniats, que en diuen alguns, dels centres privats, perquè
li donarà sortida, perquè ens trobam en una situació
excepcional, ja tenia una sortida a aquesta situació, no per una
altra cosa, i no hem d’agreujar la situació que té la gent que
espera una consulta amb un especialista o una cirurgia no
urgent.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA.

Dos segons, vicepresidenta, i acab tot d’una.

Li vaig dir, consellera, i amb això també torn a fer ressò, li
he dit avui matí a la consellera. Hi ha un municipi que està en
el 50%, entrant ja en les mesures, les resolucions i la situació
que s’han pres a segons quins barris, hi ha dos municipis que
s’han trobat en una situació especial i és Inca i Manacor. Inca
ha hagut de contractar seguretat privada per fer el compliment
i el seguiment de les mesures aprovades pel Govern. Quan
s’aproven mesures per lluitar contra la COVID també s’ha de
tenir en compte abans la previsió de les conseqüències que
suposen aquestes mesures, d’acord?

Manacor, Manacor que supòs que es trobarà forçada a
acudir a la seguretat privada o demanar ajuda a altres municipis
-ja acab, vicepresidenta, només això-, s’ha trobat amb el 50%
de la seva plantilla, que no només no pot fer seguiment de les
mesures per una qüestió de salut pública i de prevenció, és que
no pot atendre a tot el seu municipi ni la seguretat ciutadana ni
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l’acompanyament a les escoles ni les ordenances municipals. I
això s’ha de preveure.

Avui el matí s’ha esmentat una mesura que és del tot
insuficient que s’haurà d’abordar de qualque manera. Té la
Delegació del Govern, a la Delegació de Govern se li han de
demanar molts de recursos (...)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gómez, por favor, està usted fuera de tiempo.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Gómez. Corresponde ahora el turno al
Grupo Parlamentario MÉS per Mallorca, tiene la palabra el Sr.
Ensenyat. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta. Sra. Consellera, li vull
donar les gràcies per aquesta compareixença, aquesta ja que se
suma a no sé quantes compareixences des de..., bé, des que va
començar la legislatura i especialment també des que ens ha
tocat viure això que ens toca viure, la gestió d’aquesta
pandèmia, que en certa manera ens supera a tots i que almanco
a mi encara hi ha dies que quan vaig pel carrer i veig tothom
amb la mascareta encara com que no t’ho acabes de creure. I
que ha estat com una puntada de peu a l’orgull de la humanitat,
que tots pensam com és, que amb el que ens pensàvem que
havíem avançat des d’una perspectiva científica, que encara ens
passin aquestes coses. I crec que d’això també de qualque
manera n’hem d’aprendre i ens ha de donar sense cap dubte un
saber estar des d’una postura més senzilla i també humil
respecte del conjunt de tot el que ens toca viure ara com a
societat.

Crec que va ser a la darrera o a la penúltima que jo li vaig
dir, i crec que ho vaig dir jo o ho vaig verbalitzar, però hi havia
molta gent dins aquesta cambra que pensava el mateix, que no
m’agradaria per a res estar dins la seva pell. I ho mantenc,
especialment pel nivell de responsabilitat que li ha tocat viure
a vostè i pel calat de les decisions que ha de prendre, que poden
ser evidentment decisions que venguin preses des de la
col·lectivitat, des d’un equip, consensuades amb altres
administracions públiques, però on hi ha una persona que firma
que és vostè i que, per tant, també recau sobre la seva esquena.
I especialment dins un context on el rotlle, i permeti’m que
parli d’una manera col·loquial, ha canviat respecte d’aquell
esperit quan a les vuit de l’horabaixa sortíem al balcó a agrair
al seu personal tot l’esforç que feia. 

És a dir, crec que en aquest sentit la percepció, i tots en
certa manera podem coincidir, ha canviat, al marge fins i tot de
les famoses teories conspiratòries que n’hem sentides de tot
color, francament, de tot color. És allò que en els pobles diuen,
és que fins i tot el més beneit fa rellotges; idò és que tothom,
absolutament tothom ha d’opinar respecte de qüestions i

especialment de decisions que es prenen des d’una perspectiva
que és purament tècnica.

Crec que vostè en aquest sentit ha fet referència i, a més,
m’ha cridat l’atenció que hi ha fet referència un parell de
vegades durant la seva compareixença, però crec que és una de
les coses que hem de posar en valor, és a dir, crec que són
decisions que s’han preses d’un calat important, qualcuna ens
agradarà més i qualcuna ens agradarà manco, però evidentment
que es prenen des d’una perspectiva sanitària. És a dir, que
l’objectiu darrer és evidentment el bé comú de tots els
ciutadans i ciutadanes i prioritzar una qüestió, que és la salut,
per sobre de tot, i crec que això també és una de les coses que
hem de posar en valor. Que tal vegada altres comunitats
autònomes hagin volgut posar tal volta l’economia per sobre de
la salut, i crec que en aquest sentit que nosaltres posem la salut
per sobre de l’economia ja diu molt també d’aquest govern,
d’un govern, evidentment, que creu que una economia ha
d’estar al servei de les persones i no unes persones al servei de
l’economia.

Deia que són decisions complexes, complicades i preses des
de la reflexió, des del treball en grup i des d’una perspectiva
que és molt tècnica. Jo amb això crec que és important, fins i
tot una frase que vostè ha dit, que ha dit que governar suposa
preses de decisions, i crec que això és important. Aquestes
decisions poden ser bones, poden ser dolentes, poden caure
millor, poden caure pitjor, però es prenen per uns motius i el
temps veurà si han estat les oportunes o no han estat les
oportunes, especialment en una qüestió que és molt important
on tenim uns indicadors molt clars, que si pugen o davallen o
ens mantenim quant al que són sobretot el nombre de contagis
per COVID.

Permeti’m així mateix que fixi l’atenció sobre l’Atenció
Primària. Crec que precisament l’Atenció Primària va ser la
clau a la primera onada perquè va ser capaç d’evitar que se
saturàs o se saturassin els ingressos hospitalaris. Això crec que
és un fet que hem de reconèixer i que també sobretot hem de
posar en valor, perquè especialment rere això hi ha la
implicació de moltíssims professionals, aquí hem de reconèixer
aquest esforç. També, però, hem de ser conscients del risc que
això comporta de sobrecarregar o fins i tot de saturar la mateixa
Atenció Primària; és a dir, que aquesta se centri exclusivament
en la gestió de la pandèmia i deixi de banda altres tipus de
patologies cròniques o que fins i tot passen per alt els inicis de
patologies que poden ser greus. 

Per això valoram tot l’esforç que s’hi ha fet per normalitzar
la situació i, especialment, per reforçar el servei d’Atenció
Primària. I especialment ho volem valorar en un context d’una
situació econòmica, i em referesc al finançament de la
comunitat autònoma de dificultat crònica, dins uns exercicis
pressupostaris ja teníem dificultats de finançament, molt més
enguany i segurament encara més l’any que ve. Per tant, crec
que tot aquest esforç, a dins aquest context, encara s’ha
d’entendre millor, i vostè en parlava, és a dir, més de 900
treballadors nous, a diferents nivells assistencials; 20
administratius, crec que en parlava; més telefonistes; crec que
ha dit més de 400 línies telefòniques en els centres de salut,
amb habilitació de nous espais. Crec que això és important i
especialment per evitar aquest risc que jo abans li apuntava. 
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I això, evidentment, ho hem de sumar, totes aquestes
millores que vostè ha anomenat, a totes aquelles millores que
ja s’havien treballat a la passada legislatura, perquè vostè
s’imagina, consellera, que hagués hagut d’afrontar aquesta crisi
o la gestió d’aquesta pandèmia amb els recursos que vostè es va
trobar la passada legislatura, el primer dia que va ser
consellera?

Tot això, també hem de tenir clar, que aquest esforç, aquest
sobreesforç, encara no és suficient. Jo no tenc cap dubte ni un
que vostè pensa exactament el mateix que jo, és a dir que hem
de seguir avançant, que tot i haver ampliat els mitjans tècnics
d’atenció primària, les línies telefòniques i els accessos
telemàtics, aquests són encara clarament insuficients. Tot i el
gran esforç que fan els professionals, i això fa que l’accés de la
població a l’Atenció Primària presenti encara una sèrie de
dificultats que durant els propers mesos s’haurà de corregir,
tant especialment el que és atenció primària, com també de
reducció de les mateixes de les llistes d’espera hospitalàries. 

En aquest sentit, entenem que convé tornar a una
normalització de la presencialitat, sobretot en Atenció Primària,
i això no vol dir que no valorem tota la feina a nivell telemàtic
que per a qüestions menors es fa a dia d’avui. Segurament
abans es pecava de massa presencialitat per qüestions com fer
anar els pacients a un centre de salut només per donar-los els
resultats d’unes proves rutinàries o fins i tot per renovar
prescripcions que no requerien gaire avaluació. No es tracta
d’això, el que no seria admissible seria que en cap cas els
pacients intentassin contactar amb el seu centre de salut i no en
fossin capaços. O que problemes de salut que requereixen
d’avaluació presencial, i davant d’aquests possibles riscs,
evidentment hem d’actuar amb vigilància precisament per
evitar que es puguin produir. 

Hem parlat avui molt dels temes de residència, tant amb la
mateixa validació del decret llei, abans amb la Sra. Santiago, i
la Sra. Santiago ha dit una cosa que crec que l’oposició no ha
acabat d’entendre, ha dit que ella no entén, no comprèn, que un
servei bàsic, és a dir, un dret que tenen les persones pugui ser
objecte del fet que qualcú hi faci negoci, que hi guanyi doblers.
Fins i tot, crec que abans el Sr. Rodríguez li ha contestat “i és
que d’això es tracta!, una empresa, el seu objectiu és fer
doblers”. I hi ha hagut com una rialla col·lectiva, sí, idò és
això, que crec que aquesta és la diferència substancial -potser-
entre vosaltres i nosaltres, que nosaltres consideram que el dret
que tenen les persones no ha de ser susceptible al fet que ningú
no hi faci negoci a sobre d’ell. 

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

És a dir, ni més ni pus. I per tant, Sra. Consellera, la nostra
proposta és que quan parlem de residències no ho facem de
manera genèrica, perquè tal vegada induïm a la participació.
Perquè -una dada senzilla- el 10,4% a residències privades,
l’1,5% a residències públiques. I com bé assenyalava abans la
companya de Podemos, a residències en què un paga 2.000,
2.500 euros, 3.000, etc., qualque cosa els haurem de demanar
i a vostè, Sra. Consellera, la meva pregunta és aquesta: quan
intervenim, això, qui ho paga? Perquè faria un poc Pep que
això...

LA SRA. PRESIDENTA: 

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

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

... encara a sobre hagués d’anar a sobre l’esquena dels
contribuents quan hi ha gent que fa negoci sobre un dret que és
bàsic.

Em queden un parell de qüestions que en tot cas les deixaré
per al segon torn d’intervenció. Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA: 

Muchas gracias, Sr. Ensenyat. Corresponde ahora el turno
de palabra al Grupo Parlamentario VOX-Actua Baleares, tiene
la palabra la Sra. Ribas. 

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Buenas tardes. Gracias, vicepresidenta. Bueno, los colegios
notifican hoy, de media, entre 25 y 30 contagios al día. Hay 49
clases en cuarentena en 46 centros, o sea que más del 10% de
los centros tienen clases en cuarentena ahora mismo. Han
fallecido 130 personas en residencias de ancianos, de 286 en
total, o sea un 45%; ahora mismo tenemos 10 contagios en la
residencia pública de La Bonanova, casi 13.000 diagnosticados
desde marzo. Y en este... en medio de todo este caos yo me
pregunto: ¿dónde están ustedes alojando a los 200 inmigrantes
ilegales que han llegado a nuestras costas en el día de hoy?

(Remor de veus)

¿Dónde han estado alojando a los inmigrantes ilegales que
han invadido nuestras costas durante estos meses? ¿Ha
destinado usted recursos destinados a la lucha contra la COVID
para poder alojar a estas personas? Rogaría que me contestara.

Por otro lado, Sra. Consejera, nosotros en junio pedimos
visitar los hoteles, perdón, los hospitales de Son Espases, Can
Misses y Mateu Orfila, y aun no nos han contestado, ¿cuándo
podremos ir? No ponga por favor la excusa de una sobrecarga
de trabajo porque se lo pedimos en junio cuando, según
ustedes, todo era maravilloso y no hacía falta ni exigir PCR a
las personas que venían de fuera, y todavía estamos esperando
a que nos conteste, precisamente se lo hemos pedido para poder
comprobar y conocer cómo se están preparando para un posible
rebote de la pandemia de la COVID-19. Se lo pedimos en junio
porque sabíamos que iba a haber este rebrote.

Mire, Sra. Gómez, hasta ahora ustedes han justificado su
falta de previsión en que no podían saber lo que iba a pasar en
el mes de enero ni en febrero ni en la primera semana de marzo
pese a que esa excusa ya ha quedado más que desmontada.
Ustedes se siguen aferrando a ella y ha quedado desmontada
porque ya todos sabemos que existían informes de la OMS, que
el Gobierno sabía lo que estaba sucediendo en China y en Italia
e incluso en nuestro país antes del 8M, y lo silenciaron para
poder acudir a las manifestaciones masivas de ese día. Eso sí,
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algunas ministras con sus guantes porque algunas saben más
que otras simples mortales que no sabíamos nada.

Y se siguen aferrando a que no sabían nada porque así
justifican su falta de previsión y pueden luego ampararse en la
urgencia para comprar material sanitario y farmacéutico
saltándose a la torera los procedimientos de contratación
pública establecidos contratando a sus amiguetes para la
compra del material sanitario necesario para afrontar esta
pandemia, como en el caso del despacho del Sr. Lafuente,
donde una abogada se endosó suculentas comisiones por
comprar mascarillas, tarea que debería hacer el Servicio de
Salud, que para algo lo pagamos entre todos y muy caro, por
cierto.

No contentos con esto, aprovecha la situación desesperada
en la que nos han sumido a todos ante la amenaza para nuestra
salud, para nuestra vida y para nuestra propia subsistencia
económica, para colocarnos un decreto ley, el del 17 de marzo,
con la excusa de establecer medidas para afrontar una
recuperación económica y para afrontar el impacto económico
y social, bueno, pues lo que hacen ustedes es vulnerar
descaradamente la normativa sobre contratación pública, que
es de competencia estatal, como usted sabe, y obliga a todas las
administraciones públicas de España incluida su conserjería.

Y ustedes sacan este decretazo estableciendo los requisitos
de la declaración de emergencia, perdón, de la contratación de
emergencia, sin tener competencia para ello, lo cual no sólo es
redundante porque ya lo estableció un decreto del Estado, sino
que es absolutamente improcedente, es inconstitucional, porque
no corresponde ni a este gobierno autonómico ni siquiera a este
parlamento establecer los requisitos para la contratación de
emergencia porque es el Estado quien tiene la competencia por
mandato constitucional.

Pero es que además ustedes van más allá, se saltan los
principios básicos que sustentan el derecho de la Unión
Europea estableciendo que a partir de su superdecreto pueden
contratar empresas de Baleares, atentando contra la igualdad de
concurrencia de las empresas licitadoras. Incumplen así las
normas del tratado de funcionamiento de la Unión Europea,
uno de los más antiguos en el que se basan todas las normas
comunitarias dictadas después, un ordenamiento jurídico al que
ustedes están obligados que establece principios de no
discriminación e igualdad de trato entre operadores económicos
y la obligación de transparencia. Están ustedes llevando a cabo
una restricción artificial de la competencia prescrita por el
derecho comunitario y no pueden justificar esto invocando
medidas de impulso económico para las empresas de la
comunidad autónoma. Busquen otras fórmulas para impulsar
esta actividad económica o insten a España a abandonar la
Unión Europea si no les gusta, pero mientras sigamos dentro de
la Unión ustedes no pueden legislar en contra de la normativa
europea, y lo saben perfectamente.

Y en el colmo del descaro directamente han decidido dejar
al margen de los procedimientos de contratación pública las
adquisiciones de medicamentos con precios de referencia o
cuyo precio de venta de laboratorio está ya fijado. La
argumentación en la exposición de motivos de ese decretazo
dice: “Con el fin de preservar la mejor relación entre la

eficiencia y la adecuada gestión sanitaria, se regula un sistema
de provisión de medicamentos en el que no se licita por el
hecho de que ya existe un precio determinado”; por supuesto se
están saltando nuevamente la Ley estatal de contratos del sector
público sin que los ciudadanos podamos saber qué criterios está
teniendo en cuenta el Gobierno balear para elegir a un
proveedor o a otro. Esto es otra inconstitucionalidad, un
sistema de contratación ad hoc creado expresamente para el
Servicio de Salud de Baleares y que contraviene la normativa
básica estatal y comunitaria en la materia. 

Y en la adquisición hospitalaria de medicamentos, más de
lo mismo. Resulta que los medicamentos con protección de
patente aquí en Baleares son adquiridos al margen de la Ley de
contratos del sector público, porque le da la gana al Gobierno
balear. 

Dijeron ustedes en esta aberración de decreto ley, el pasado
mes de marzo, que a partir de entonces adquirirían
directamente esos medicamentos, y además a partir de ese
momento la adquisición tendría naturaleza privada, ¡naturaleza
privada!, cuando resulta que la naturaleza pública o privada de
los contratos es algo que se decide en el Congreso de los
Diputados o en el Senado, no aquí en Baleares. De hecho ya
está previsto en la ley estatal que esos contratos de adquisición
de medicamentos no tienen naturaleza privada, tienen
naturaleza pública. Además, la propia ley estatal establece que
eso es una regulación de carácter básico y por tanto no puede
ser regulada por las comunidades autónomas. ¿Qué pasa, Sra.
Consejera? ¿Me dirá que ningún técnico de su gabinete del
Servicio de Salud le ha advertido de las barbaridades que están
ustedes cometiendo en materia de contratación pública con la
excusa de la pandemia?

Por si esto fuera poco se autofacultan ustedes mismos para
que el Servicio de Salud retrase el pago a los proveedores,
contraviniendo la Ley de lucha contra la morosidad. Han
creado ustedes un sistema de contratación exclusivo para el
Servicio de Salud y parece ser que no va con ustedes ni la
Constitución, ni el ordenamiento jurídico comunitario, ni el
cumplimiento de la legalidad.

Pero es que además de sus chanchullos en materia de
contratación, resulta que en la gestión del personal médico y
sanitario tampoco se quedan cortos: vulneración continuada de
derechos consolidados del personal estatutario al margen de la
negociación colectiva; movilidad forzosa; imposición horaria
desde el mismísimo Consejo de Gobierno; congelación de
salarios. Luego vienen aquí todos a esta tribuna y se llenan la
boca agradeciéndole al personal sanitario y a los médicos la
buena labor que tienen; pues las cosas se empiezan
agradeciendo por el respeto, y ustedes están faltando al respeto
a este colectivo, precisamente en el momento en que más
valorados y mejor tratados deberían estar los profesionales de
la salud, y no sólo les faltan al respeto sino que además
vulneran sus derechos.

Si necesitan más personal médico o sanitario lo que deben
hacer es contratar más, y destinar el gasto público a lo
importante, y no a patrocinarse a ustedes mismos y a engordar
a sus amigos a costa de las condiciones laborales de nuestros
médicos y sanitarios. En vez de dedicarse a maquinar cómo
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pueden burlar la imparcialidad en las contrataciones públicas
o cómo estrujar a médicos y sanitarios para evitar tener que
contratar más y poder seguir gastando en gasto inútil, como
cargos, chiringuitos, asesores, empresas públicas que no sirven
para nada, más les valdría cuidar a los profesionales que están
arriesgando su salud y su vida y aplicar medidas para
minimizar los efectos de la pandemia, que es precisamente su
cometido.

En marzo las islas gozaron de una situación privilegiada,
precisamente porque somos islas, y el contagio masivo de la
COVID se produjo en temporada baja, pero ya les advertimos
que la segunda ola sería mayor y así está siendo. Han tenido
tiempo desde principios de marzo para planificar cómo
enfrentarse a dos únicos retos: la llegada de turistas en verano
y la vuelta a los colegios en septiembre, y ninguna de las cosas
la han gestionado bien, sino todo lo contrario. Es que no se
puede hacer peor. 

Les advertimos, les pedimos y les suplicamos que hiciesen
tests a los que llegasen a las Islas, que se hiciesen tests en los
países de origen a los turistas, como han hecho en otros países
de nuestro entorno; no quisieron bajo ningún concepto.
Diputados socialistas de esta cámara se han llegado a mofar de
ello diciendo que los tests no sirven para nada. El Sr. Yllanes
llegó a afirmar que eso era imposible; usted misma decía que
era absurdo hacer tests. Bueno, pues después de una temporada
catastrófica donde el control del virus a los pocos días de abrir
las fronteras ha hecho de las Islas un destino no seguro
precipitando el fin de la temporada más corta de la historia,
sólo cabe preguntarnos si es que es lo hacen aposta o qué,
porque no se puede ser más torpe, ¡es que es imposible que
podamos asistir a tanto despropósito! Llego a pensar que
ustedes quieren de verdad arruinarnos, porque es que, si no, no
tiene sentido ni explicación racional alguna. No puede ser que
sean ustedes tan incompetentes para haber permitido la entrada
descontrolada de gente en plena pandemia mundial.

Y ahora, con el coronavirus absolutamente descontrolado,
con transmisión comunitaria, estamos inmersos en la vuelta al
colegio y vemos que el escenario sigue siendo el de la
incompetencia, la dejadez y la improvisación. ¿Sabe usted, Sra.
Consejera, que los padres de los niños más vulnerables no
saben qué hacer para poder dejar a sus hijos en casa? ¿Puede
informar a las familias que están atemorizadas, con niños con
otras enfermedades de alto riesgo en caso de contraer COVID,
que no saben el protocol a seguir para conseguir un informe de
Salud que les permita justificar el absentismo escolar? ¿Cree
usted que es normal que sea personal docente y no personal
sanitario quien se comunique con el centro de coordinación
EDUCOVID si existe algún problema en el centro educativo?
Ante la gravedad de la situación, ¿no cree que debería haber
dotado a los centros de personal sanitario para un control más
riguroso de la pandemia? ¿No debería el Servicio de Salud de
Baleares haber dotado de suficiente material sanitario a los
centros? ¿Quién nos garantiza que docentes, alumnos o resto de
personal utilicen material adecuado? ¿Están ustedes realizando
un seguimiento riguroso o va a suceder como en las residencias
de ancianos, donde vemos que de nuevo se ha descontrolado la
situación? Porque lo cierto es que muchos centros escolares...

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ribas, hauria d’anar acabant.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

... ven impotentes como es imposible cumplir con los
protocolos -ya acabo- del escenario B, que implica
distanciamiento entre alumnos, lavado de manos frecuente, uso
de mascarillas. ¿Sabe lo que supone para muchas familias de
Baleares, con la situación económica que vivimos, tener que
dotar a sus hijos de dos mascarillas diarias para acudir al
colegio? ¿De verdad cree que todos pueden cambiarlas con la
frecuencia necesaria? 

En fin, Sra. Consejera, continuaré después porque tengo
demasiadas preguntas para hacerle.

Gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, molt
bona tarda, o bon dia. Sra. Consellera, ¿com està? Molt
vermella, avui, amb mascareta a joc, ja la veiem. En qualsevol
cas i abans de començar vull donar les gràcies a tots: al
personal de la cambra, que també ens cuida; als mitjans de
comunicació, a tots aquells que ens segueixen a través del
senyal d’IB3 i de l’streaming del Parlament de les Illes.

Crec que seria impossible i absolutament il·lògic començar
el meu primer torn d’intervenció a la seva compareixença sense
agrair una vegada més a tots els professionals sanitaris de les
Illes la seva tasca durant tots aquests mesos, i el seu incansable
compromís que demostren, i, la veritat, no sabem d’on treuen
les forces, amb aquesta terra i el benestar de la seva gent, una
feina i també uns valors, perquè una cosa sense altra pensam
que seria impossible, dels quals només estarem a l’alçada si
aconseguim tancar un ferm acord entre totes les forces
polítiques aquí representades de tenir cura del nostre preuat
Sistema de Salut com el tresor que és. I ho dic perquè, si no,
quan trontolla el Sistema de Salut i ens trobam en la situació en
què ens trobam, les conseqüències són evidents. Això implica
bàsicament destinar-hi els recursos econòmics necessaris. És
una primera reflexió a futur que vull fer.

Els professionals sanitaris de tota Espanya s’enfronten cada
dia a un virus que està matant milers de persones al nostre país,
amb totes les conseqüències que això els comporta. Necessiten
i mereixen el suport sense emperons de tots els màxims
responsables polítics i també de tots nosaltres, i deixar-nos
d’utilitzar aquesta pandèmia com una arma per destruir
l’adversari, perquè no és la manera i al final ens acabarem
destruint tots, perquè hi va la salut de tots.
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Sra. Consellera, ja sap que El Pi no l’acusarà, a vostè i al
seu equip, de no haver fet feina i que estiguin satisfets amb les
dades de les Illes Balears; entenem que, com a nosaltres, cada
víctima de la COVID els preocupa i els dol. Sap que en tot
moment hem tengut la nostra mà estesa a l’executiu de les Illes
i els hem posat damunt la taula propostes per a la millora de la
gestió sanitària d’emergència generada per l’expansió del
coronavirus.

Per cert, de 14 dies a 10 dies, ara ens diuen que és la
quarantena, que així es va acordar ahir horabaixa, ara ho
avancen alguns mitjans de comunicació, per a aquelles
persones que la PCR els doni negativa, però que hagin estat
com a contacte estret d’una persona que hagi donat positiu. La
primera pregunta ja li llanç ara: és per qüestions sanitàries o és
per qüestions econòmiques i laborals? Perquè al final si és
necessari que ens confinin 14 dies és necessari, si no ho és ho
haguessin pogut pensar abans, perquè ja hi ha persones que han
hagut de tenir la baixa 14 dies quan estaven perfectament dins
ca seva.

(Alguns aplaudiments)

Ara voldria fer una petita cronologia, faré via. Confinament
estricte de 56 dies, 8 setmanes amb tancament de ports i
aeroports, del 15 de març a l’11 de maig; 35 dies, 5 setmanes
des de l’inici de la desescalada fins el pla pilot. Pla pilot, inicia
dia 15 de juny, previsió que venguessin 10.000 alemanys
durant 15 dies, prova pilot que es va fer abans que Espanya ens
permetés la mobilitat entre comunitats autònomes. Per què?
Perquè Balears a dia 15 de juny era de les comunitats
autònomes amb menor incidència de contagis; perquè la imatge
exterior era d’una destinació segura; perquè 197 casos de
COVID-19 actius, 62 casos a atenció hospitalària, 15 a UCI,
109 a primària. Tot això ja ens sona una mica a prehistòria,
però era despús-ahir, perquè hi havia 227 morts acumulats i,
torn a repetir, ens dol un per un i tant de bo, sé que ho desitjam
tots, això no hagués passat.

Però què ha passat? Que l’actualitat, dades d’ahir, algunes
les he pogudes actualitzar fins el dia d’avui, ens parla d’una
expansió que continua i que ha pujat a 25 municipis; 5.900
casos actius; 328 d’atenció hospitalària; 64 a UCI; positivitat
del 7,45%; 286 defuncions. La COVID ha tornat també a
residències amb molta força, 256 usuaris positius actius, no
repetiré les dades perquè les ha donades vostè, les han donades
altres companys d’aquí, però sí que incidiré a professionals i el
balanç de 130 morts residents des de l’inici de la pandèmia, 93
treballadors positius i 3 residències intervingudes.

En aquest sentit, els vull fer una reflexió, vostè ha dit:
“haurem de fer un pensament col·lectiu”, idò fem-ho, fem-ho,
perquè nosaltres podem disculpar que la primera onada de la
COVID-19 El Pi ja sap que ens vàrem mostrar molt
comprensius, podíem entendre tots els condicionants, tots: a la
CAIB, al Govern de l’Estat, a les empreses, a les
organitzacions, Espanya tenia un sistema de salut extraordinari,
no ens passarà, hem de fer de frontissa perquè no baixi a
Àfrica. Tot això nosaltres ho entenem i fins tot hi podíem estar
d’acord, ara bé, en aquell moment era difícil aconseguir EPI,
els protocols eren inexistents, no estaven testats, desconeixíem
la malaltia. Ara, en aquesta segona onada, Sra. Consellera, ja

no podem ser tan comprensius, la seva gestió en aquests
moments no s’entén. Sabien de la letalitat de la COVID-19 si
entrava a les residències, i l’han deixada entrar. No dic que
vostès ho hagin fet a posta, però ha tornat a entrar. Aquesta
segona onada ens ha passat per sobre.

Li vull dir una cosa, no és veritat que tothom deia que havia
de ser per l’octubre quan podia tornar aquesta onada, ens vàrem
confiar que la temperatura matava el bitxo. He simplificat, és
cert, he simplificat, però un moment: “un rebrote puede darse
ya en julio, no tiene porqué ser en invierno, con estas palabras
el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha realizado una
valoración de la actuación durante la pandemia,” 15 de juny
de 2020. I encara més, “no dejamos de pensar que puede haber
un rebrote porque puede ser este verano y no en invierno”,
Margarita del Val, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, 16 de juny de 2020.

Per tant, a dia d’avui, on ens trobam? Ens trobam que tenim
7 barriades confinades, 9,5% de la població de Palma, també
barriades confinades a Vila. Això significa que aquestes
persones han rebut i han tengut una resolució que s’ha repartit
crec porta per porta, ho així ens ho han comunicat, no sé si
totes l’han rebuda, que no poden entrar ni sortir de la barriada
si no és per fer feina, per anar al metge, per anar al banc, per
arreglar qualque paperassa o per anar a escola, si és en cas de
persones que vagin a qualque tipus d’educació. Aquesta
resolució, li he demanat avui matí a la consellera
d’Administracions Públiques, quantes sancions han posat?

Al final hem de donar l’enhorabona una vegada més a la
ciutadania perquè és la ciutadania que fa bonda, la que creu,
que quan vostè diu eh!, quedin a casa seva per la seva salut ho
fan, perquè al final, i això és una reflexió que té a veure amb
altres conselleries del seu govern, necessitam més efectius que
al final facin complir la norma i que la vigilin. Si és una mesura
pedagògica pensam que s’ha de fer pedagogia i no fer
resolucions.

En qualsevol cas, nosaltres estam d’acord amb aquest
confinament selectiu; de fet jo estic confinada i em trob
beníssim de salut, però puc venir a fer feina, afortunadament. 

Per altra banda, segons el SIMEBAL les mesures previstes
per Salut per a les pròximes setmanes alleugerirà la càrrega de
feina, però no seran suficients perquè falten entre 250 i 300
metges de família. Què fem amb tot això? És veritat que falten
metges a tota Espanya, però nosaltres què farem? Perquè si no
volen..., si a Madrid no els troben no vull ni pensar què pot
passar aquí. 

Per altra banda, atenció hospitalària. Ens preocupa molt les
cancel·lacions d’operacions no urgents d’aquelles persones que
són cròniques i que no els han anat a visitar o no poden anar al
metge, parlam de persones que utilitzen Sintrom, per posar un
exemple, o coses així.

A Educació. Inici de curs que comença amb l’escenari B,
una altra cosa que tampoc no acabam d’entendre, havien de
començar amb l’escenari A. Igual que tampoc a les residències
no havia de tornar. Igual que la segona onada no havia de
tornar, etc.
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A la primera setmana de setembre es començava a repartir
als centres el material de protecció, molts encara ens
comuniquen, o alguns, vostè m’ho confirmarà, que no els tenen.
Un de cada deu centres té ja una classe en quarantena. I la
pregunta del milió és, què ha passat? Què s’ha fet? I sobretot
què no s’ha fet? Què és el que no s’ha fet? Ens ha desbordat
una altra vegada, ens ha sobrevingut, no ho podíem esperar?
Bum, la primera onada, no ho podíem esperar; bum, la segona.
Idò, facem una cosa, jo des d’aquí, Sra. Consellera, li vull
proposar ara que facem una previsió per si ve una tercera
onada, perquè ja seria de traca, però ja diuen que no hay dos
sin tres, facem una previsió perquè no ens agafi aquesta tercera
onada.

Crec que acab el meu temps, crec que a la primera onada
podíem acceptar l’excusa de la manca de material de protecció,
era difícil trobar EPI i també els demanaria un exercici de
màxima sinceritat, no dic que hagin dit mentides, però hi ha
coses que no les podien dir, tal vegada per protegir-nos, jo les
causes no les sé, no els pressuposo cap mala intenció, ara bé,
vostè ho sap, no era necessari dur mascareta, no era necessari
segon què, fer PCR de manera massiva era igual perquè
tanmateix avui els fa i als tres dies no importava perquè tal
vegada haguessis pogut agafar el virus. Tot això se’ns ha dit
aquí, però ara resulta que hi ha mascaretes i les hem de dur
obligatòriament. Ara resulta que les PCR es fan de forma
massiva. Idò, ens haguessin dit, no n’hi ha, és el millor, però és
que no n’hi ha. Som adults, som una societat madura, que vostè
diu es confinin i ens confinam. Diguem les coses pel seu nom
i crec que tots ho agrairem i almanco sabrem de què hem de
sobreviure o de què hem de morir o què pot passar en el futur.

Una cosa més, ha dit que s’ho esperaven per l’octubre
perquè hi havia veus autoritzades, ja m’ho ha dit i ja també ho
hem comentat, professionals de tots els països que deien que
pot ser s’avançaria i que arribaria a l’estiu. Li record que
nosaltres vàrem presentar una proposició no de llei, aprovada
per unanimitat dia 17 de juny, que instava el Govern a elaborar
un pla, en el termini màxim de dos mesos, per si hi havia un
rebrot, que ja l’havíem presentada abans, però ja vàrem com a
allargar una vegada, després es va aprovar per unanimitat.
Aquesta pregunta que li faré ara ja no és de parlamentària, del
Grup Parlamentari El Pi, ja li faria com a periodista, de què
serveixen les proposicions no de llei que s’aproven a la
comissió d’aquest parlament? Perquè em comenten els meus
companys que n’hi ha que s’aproven cada legislatura, però que
mai no arriben; instam el Govern, però el Govern llavors no fa
res. No dic que ho pugui fer o no, tal vegada vostè m’ho pot
comentar, perquè jo crec que som molt ingènua en aquest sentit
perquè pens, vostès, hem aprovat això per unanimitat, es farà.
No, no es fa, ni aquesta ni moltes altres.

Per tant, nosaltres sí que l’acusaríem de manca de previsió.
El bitxet no va morir amb les altes temperatures, el bitxet ens
ha sobrevingut i el bitxet continua comandant la vida de les
persones. Això sí, li ho reconec, d’aquí i de la resta del món. 

Gràcies, consellera. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Consellera, per les
seves explicacions. Jo sincerament, després de sentir segons
quines intervencions a aquesta cambra, no ho sé, m’inclino a
pensar que en aquest país tenim especialistes de tot,
epidemiòlegs, tothom sap moltíssim, tothom sap perfectament
com s’han de fer les coses, però la realitat és que estam davant
d’una pandèmia, pandèmia, és a dir, mundial, per a tothom. I
tots els països estan passant per moltíssimes dificultats. 

Jo, com que no som tan atrevida, Sra. Consellera, provaré
de fer-li preguntes de dubtes que tenc, sincers, de dubtes que
tenc sincers. Però bé, abans de tot açò trob que una de les coses
més complexes d’aquesta malaltia precisament són aquests dies
d’incubació que dificulten molt quan s’ha de fer la prova, en
quin moment es detecta i quan no. Què vull dir? En aquesta
cambra tots hem passat una prova PCR, tots fa un parell de
setmanes, segurament gairebé tots van donar negatiu, quina
garantia tenim que jo ara no sigui una asimptomàtica? Cada
quan m’hauria de fer la prova? Cada dos dies, cada cinc, cada
quinze, cada tres minuts i mig, cada quan? Aquesta no és una
pregunta, però vull dir, quan es parla tan fàcilment d’aquestes
proves massives, jo li deman: amb quina freqüència s’haurien
de fer aquestes proves massives per estar convençuts que
seguim essent negatius i no asimptomàtics?

Jo crec que açò és un dels punts que dificulten moltíssim
tota aquesta malaltia.

Ara entraré de ple a les preguntes, segons el document
públicat per l’OMS, Criteris de salut pública per ajustar les
mesures de salut pública i socials en el context de la COVID-
19, pel que fa al rastreig, es demana que es rastregi almenys el
80% de nous casos i que se’ls posi en quarantena en un termini
de 72 hores des del a confirmació dels casos. Alhora, també es
recomana fer un seguiment d’almenys el 80% dels contactes
durant 14 dies. S’apliquen aquestes mesures?

Quin és el protocol dels cribratges massius en aquelles
zones d’alta incidència? És a dir, jo supòs que quan la gent
parla i diu que es fan tests massius, es deuen referir als
cribratges que es fan en zones específiques, és a dir, en aquelles
zones d’alta incidència; jo li vull demanar açò perquè, és clar,
en aquest sentit, el cribratge realitzat que es va fer a Ciutadella
va donar com a resultat que en 965 persones cribrades, fetes les
proves, analitzades, van sortir dos positius, dos. Com s’entenen
aquestes xifres? Jo pensava: és possible que només es facin el
test aquelles persones que es troben més sensibilitzades amb la
malaltia?

Pel que fa al seguiment de la UVAC, segurament deu
recordar, perquè, a més, quan la van etiquetar al Servei de
Salut, el Govern, una ciutadana justament menorquina es
queixava d’aquest seguiment que..., bé, o de la manca de
seguiment que havia tingut per part de la UVAC; ella no es
queixava del tracta que havia rebut ni de l’atenció, sinó que
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trobava a faltar una mica més de seguiment, i és clar jo crec que
certament pot ser açò, aquesta sí que és una eina prou
fonamental, aquest seguiment a fer per la gent que encara
continua a casa. No sé si va rebre aquella crítica, si no la va
rebre o si em podria explicar una mica què li va passar a
aquesta persona, que no deu ser l’única?

Seguint amb la detecció precoç, a banda dels rastreigs es
recomanen fer rastreig en aigües fecals; s’està fent? Segons
estudis publicats, poden aportar una informació molt valuosa,
com la càrrega viral que pot servir per millorar l’estratègia.

Si no vaig errada, avui he llegit que la taxa de positivitat de
les PCR d’avui mateix és de 6,49%, el llindar que recomana
l’OMS és trobar-se sota el 5%. Ens podria donar aquest
percentatge per Illes? I perquè ho dic? Perquè sap que el
comportament de Menorca sempre és diferent en aquest sentit,
hi ha moltíssima més incidència a Mallorca i a Menorca i a
Eivissa, però aquest parla que les Illes Balears ja no són
segures. Em sap greu, Menorca crec que comença a estar en un
camí que és prou bo i per a nosaltres, evidentment, i per açò
m’agradaria veure si ens podria donar una mica per illes
aquesta taxa de positivitat de les PCR.

Respecte de l’augment de contagis, sí que és cert, jo
coincidesc una mica amb la Sra. Pons, jo tampoc no em creia
açò que el rebrot havia de venir específicament a la tardor, i
més quan s’obrien ports i aeroports, no vull dir que només
l’arribada dels turistes ha forçat que tinguem més rebrot, però
bé, ha coincidit realment. Jo el que crec és que, és clar, i a més
a més ara, avui per exemple he sabut que des del Consell de
Menorca es torna parlar de crear aquest corredor segur, ja que
les nostres dades són millors; però, és clar, parlar de corredors
segurs quan al parc del costat de ca nostra el tenim tancat són
aquestes qüestions les que fan que la gent tenguin molta
dificultat per entendre com s’actua. És a dir, com podem
justificar algunes decisions que generen incomprensió, com és,
insistesc, amb el tema de tancar els parcs infantils però
mantenir els bars oberts; sí, ja ho sé que em poden parlar de
l’economia, però és que hi ha moltes criatures que potser
tampoc no tenen espai a ca seva per jugar i potser el tema dels
parcs seria tan senzill com aplicar més higiene. No ho sé, li torn
parlar una mica des del desconeixement, però crec que aquestes
decisions són les que moltes vegades fan que la gent no acabi
d’entendre què passa.

Anem cap a Madrid, a mi açò li he de reconèixer que em
preocupa, Sra. Consellera, tenint en compte el model radial de
transports que tenim en aquest país, sabent el que va passar en
el mes de març quan es va començar a parlar del coronavirus i
com hi va haver una fuga massiva de moltíssima gent, s’ha
plantejat fer qualque tipus de prova o qualque cosa als visitants
que arribin de Madrid? I ho dic perquè el mateix ministre Illa
ha recomanat a la ciutadania madrilenya que limitin els seus
desplaçaments, però també és cert que la Sra. Ayuso va dir que,
bueno, que todo el mundo se mueva como quiera, llavors, a mi
em preocupa una mica aquest punt.

Dues preguntes més i acab, Sra. Consellera, es té
informació dels efectes col·laterals en salut de la població
d’aguts en el confinament, és a dir, si hi ha hagut un augment
de patologies, estancament (...) que no fos exclusivament per la

COVID? Perquè també ens preocupen aquestes conseqüències
i, de fet, me’n record que ja fa, devia ser a la primera
compareixença que vostè va fer, jo ja li vaig insinuar que era
molt important fer una vigilància.

El radar COVID, realment funciona, Sra. Consellera?

I vaig acabant, jo estic convençuda, Sra. Consellera, que
haurem d’aprendre a conviure amb la COVID, perquè, sí, pot
arribar, arribarà la vacuna, sense cap dubte, però d’aquí que
arribi encara falta molt de temps, per açò crec que la detecció
precoç és la millor eina de la qual podem disposar per lluitar
contra aquesta pandèmia.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Ara correspon al Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Dalmau.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Gràcies, Sr. President. Com sempre, permeti’m que
comenci amb unes paraules de conhort cap als coneguts, amics
i familiars de totes aquelles persones que, malauradament, han
mort com a conseqüència de la COVID-19; de reconeixement
també cap a la tasca constant dels professionals sanitaris i
sociosanitaris que continuen posant el millor d’ells mateixos
per tractar sense treva totes les persones afectades per aquest
maleït virus; i de suport a la comunitat científica que cada dia
ens apropa un poc més a la fita d’assolir una vacuna que
permeti aturar l’expansió d’aquest coronavirus i dibuixi un
horitzó d’esperança per a la superació d’aquesta pandèmia.

En aquest sentit, crec que és important destacar que s’hagi
previst que Espanya fabriqui per a tota Europa la vacuna que
desenvolupa la via tecnològica d’Estats Units, Novavax, tant
per l’impuls de la indústria farmacèutica al nostre país com per
l’augment de la capacitat global de producció d’aquesta vacuna
per garantir el seu accés a tota la població.

D’altra banda, també voldria agrair a la consellera i al seu
equip aquesta compareixença per explicar la situació actual
respecte de la incidència de la COVID-19 a la nostra comunitat
autònoma i la gestió sanitària portada a terme fins ara.

Certament, Sra. Consellera, les dades de contagi actuals ens
indiquen que des de fa unes setmanes ens trobam de ple dins
una segona onada d’aquesta pandèmia la qual inicialment
s’havia previst per als mesos d’octubre i novembre. Aquest fet
demostra clarament que encara ara ningú, repetesc, ningú,
ningú no coneix del tot ni les característiques ni el
comportament ni l’evolució ni les conseqüències d’aquest
coronavirus, que tant es pot presentar en una persona d’una
manera asimptomàtica com provocant-li la mor. Ara bé, això no
lleva que de mica en mica es generin coneixements que
permetin prendre noves mesures per evitar el seu contagi. Si
pràcticament des d’un inici s’ha incidit contínuament en la
necessitat de respectar la distància social, mantenir l’etiqueta
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respiratòria i el rentat de mans, ara també sabem que la
ventilació és un element clau per rompre la cadena de contagis
a través de l’aire; quan això no se sabia ningú no va anticipar
la necessitat de la ventilació, aquesta és la realitat.

Per això, Sra. Consellera, les conegudes tres emes s’haurien
d’afegir a la ve baixa de ventilació i, sobretot, a l’erra del
respecte a les recomanacions establertes per les autoritats
sanitàries. Ni per resignació dels que pensen que a qualque
moment s’acabaran contagiant, ni molt manco per
desobediència, s’ha de permetre obviar aquestes pautes de
comportament.

En qualsevol cas, Sra. Consellera, sembla que aquesta
segona onada de pandèmia té unes conseqüències prou
diferents de les conegudes entre els mesos de març, abril i
maig; en aquest sentit, sembla que les dinàmiques socials
relatives a les trobades familiars, en un 48%, i amb els amics,
en un 18%, han afavorit un increment dels contagis dins el
sector de la població comprès entre els 20 i els 49 anys. Ara
mateix, a les Illes Balears aquest grup d’edat seria el més
nombrós en nombre de contagis, prop d’un 60% del total, quan
entre els mesos de març, abril i maig aquesta xifra es va situar
entre el 38,6 i el 43,6%. Aquest fet ha afavorit que el 53% dels
casos hagin estat asimptomàtics o casos lleus i que, en
conseqüència, la pressió hospitalària i a les UCI no hagi estat
tan elevada com a la primera onada.

Igualment, el fet de realitzar més proves de detecció del
virus i conèixer amb més antelació els casos positius ha permès
actuar de manera més proactiva.

Si més no, aquesta nova dinàmica ha comportat en alguns
casos la saturació dels centres d’atenció primària, atès que, a
més d’assumir les seves tasques habituals amb les limitacions
establertes per a la COVID-19, han hagut d’assumir la
realització de les PCR i el seguiment i rastreig dels casos
positius.

Per aquest motiu, Sra. Consellera, resulta indispensable
mantenir la contractació de professionals sanitaris i continuar
centralitzant l’activitat relativa al seguiment de la COVID-19
als centres disposats especialment per a aquesta tasca.

De la mateixa manera, en relació amb l’experiència de
l’anterior onada, és important prevenir situacions no desitjades,
com pugui ser la manca de material per garantir la seguretat
dels professionals sanitaris, la qualitat d’aquest material o
l’atenció a les residències de gent major, tant públiques com
privades.

Per tot això, Sra. Consellera, ens pot respondre les
preguntes següents? En primer, lloc, quina valoració a dia
d’avui de l’evolució de la pandèmia a la nostra comunitat
autònoma? Creu que, malgrat la segona onada s’hagi avançat
respecte de les previsions inicials hem disposat dels recursos i
mitjans suficients per fer-hi front? Quines actuacions s’han
previst per alleugerir la càrrega dels centres d’atenció primària?
Com valora el nombre de PCR que es fan actualment? Quina
previsió de material disposa el Servei de Salut per afrontar
l’evolució de la pandèmia a la nostra comunitat autònoma?

Com valora les actuacions portades a terme a les residències i
els seus resultats?

Sigui com sigui, Sra. Consellera, des del final de l’estat
d’alarma la desaparició del comandament únic i l’inici de la
nova normalitat el passat 21 de juny, el seu departament no ha
deixat de prendre mesures per contenir la transmissió dels
contagis a la nostra comunitat autònoma; de fet, des de
l’aprovació de l’acord del Pla per a la transició cap a una nova
normalitat, el 19 de juny, la Conselleria de Salut i Consum ha
dictaminat un conjunt de solucions diferents per aplicar noves
mesures per controlar l’expansió de la pandèmia al nostre
territori, garantir la capacitat hospitalària, la descongestió dels
centres de salut o un retorn segur a l’escola.

D’aquesta manera, des de l’aparició dels primers brots de
contagi en aquest nou estadi de la pandèmia s’han pres un
conjunt de mesures que vostè mateixa ha relacionat, però això
sí, totes elles amb l’oposició en contra d’aquestes mesures,
després considerant que arribaven massa tard i, finalment,
trobant que eren insuficients, malgrat fossin mesures que també
s’havien pres a comunitats autònomes governades pel Partit
Popular, tot un exemple de coherència política i col·laboració
institucional.

(Alguns aplaudiments)

Ara bé, malgrat la dimensió de totes aquestes mesures les
quals responen a una situació concreta de la pandèmia, que
tenen una afectació concreta i una durada determinada per
posar fre a l’expansió del virus, no hem d’oblidar que el
problema de fons és la lluita contra una pandèmia que
requereix d’un plantejament profund de les nostres polítiques
de salut pública. Per això, cal implementar, desenvolupar,
enfortir i millorar les legislacions relatives a la salut pública per
disposar de més recursos i instruments davant d’escenaris com
l’actual i permetre una millor coordinació entre l’estat i les
comunitats autònomes.

En qualsevol cas, Sra. Consellera, creu que l’estat d’alarma
va ser un instrument útil per contenir la pandèmia durant la
primera onada? Ha trobat a faltar la col·laboració de l’Estat en
la gestió de la pandèmia, una vegada superat l’estat d’alarma?
Creu que la comunitat autònoma, que les comunitats autònomes
han disposat dels recursos necessaris per poder afrontar la
pandèmia en el marc de la nova normalitat? Com valora la
coordinació entre l’executiu autonòmic, la FELIB i els
ajuntaments afectats per les restriccions previstes en aquests
darrers dies? Han previst restriccions de mobilitat sense
consultar-les prèviament amb els ajuntaments afectats? De
quina manera s’han comunitat les restriccions a les diferents
barriades entre els diferents membres del Govern i els
ajuntaments afectats?

Sigui com sigui, Sra. Consellera, no sembla que l’Estat
s’hagi desentès de les comunitats autònomes pel que fa a la
gestió de la COVID-19, primer per l’aportació de 16.000
milions d’euros a fons perdut, per afrontar des de diferents
àmbits les despeses generades per aquesta pandèmia. Si
comparam aquesta mesura amb la crisi econòmica anterior, no
hi ha dubte respecte del canvi de paradigma que implica
aquesta aportació per a les comunitats autònomes, enfront de
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les retallades que anteriorment s’exigien i que, malauradament,
també van arribar a la sanitat i als serveis socials.

Segon, per l’oferiment de més de 2.700 membres de
l’exèrcit per realitzar tasques de rastreig sobre els contactes
d’aquells pacients positius en COVID-19. En aquest sentit, no
hem d’oblidar que una de les recomanacions de l’OMS és
disposar d’un nombre mínim de rastrejadors per poder garantir
el control del virus i, encara que la nostra comunitat autònoma
disposa dels rastrejadors necessaris, celebram que puguem
disposar de 100 membres per reforçar aquest servei, millor això
que privatitzar aquesta tasca.

(Alguns aplaudiments)

Per últim, Sra. Consellera, no voldria finalitzar la meva
intervenció sense referir-me als grups negacionistes de la
COVID-19, des del Grup Parlamentari Socialista pensam que
no és de rebut que, davant la situació sanitària actual, proliferin
els missatges i les manifestacions dels diferents col·lectius que
neguen l’existència de la pandèmia en qüestionar la letalitat del
virus, la seva capacitat de contagi o l’ús de la mascareta.
Aquest fet és un míssil a la línia de flotació de tots els esforços
que hem portat a terme per intentar conviure amb el virus sense
haver de tornar a l’estat d’alarma i al confinament de la
població.

No és de rebut criticar el Govern el mati per no haver sabut
controlar la pandèmia i promoure participar a les
manifestacions negacionistes l’horabaixa.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

“És un poquito peor, porque no puedes respirar del todo,
pero no pasa nada, es mejor eso que morirse”. Aquestes
paraules respecte de l’ús de la mascareta d’una nina de
València el dia que tornava a l’escola són la millor resposta a
qualsevol argument per rebatre les mesures de salut pública
previstes per a la prevenció de la COVID-19, de vegades la
innocència dels infants ens retrata com a societat.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Dalmau. Un cop acabat el primer torn
d’intervenció dels grups parlamentaris, la Sra. Consellera ha
manifestat que la seva resposta serà global a tots els grups
parlamentaris. Per tant, té la paraula, Sra. Consellera.

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

Gràcies, president. La veritat és que estar com a espectadora
en la intervenció dels companys i companyes diputats i
diputades ens fa aprendre, però ens fa també veure diferents
actituds, i l’actitud a la vida és una de les coses més importants,
o així m’ho han ensenyat a mi.

Sr. Gómez, vostè deia: a mi m’entristeix veure determinades
actituds. A mi també, a mi també, però és que hi ha diputats o
diputades, una diputada en concret que ha començat la seva
intervenció i jo em plantejava si érem a una altra comunitat
autònoma o si és que habitualment la Sra. Tania Marí veu el
telediari i veu les notícies d’altres comunitats autònomes molt
més afectades que la nostra i, per tant, ofereix una informació
que res no té a veure amb la realitat.

I perdoni’m un segon, volia agafar aquestes gràfiques.
Mirin, senyors diputats, les defuncions per 100.000 habitants,
la línia blava és la mitjana espanyola, perquè jo no criticaré
altres companys, no ho faré, no ho faré perquè sé el greu que és
aquesta situació i el que lluitem tots, però la línia blava...

(Alguns aplaudiments)

... -tots, tots-, la línia blava marca les defuncions a la mitjana
d’Espanya i l’altra línia és la nostra, i com això l’evolució de la
pandèmia que tenim en línia taronja, la nostra, que ja som per
aquí, i a Espanya que comença a estabilitzar-se, sense tenir una
perspectiva de...

Jo crec, per tant, que no es pot començar dient que la
realitat és dramàtica, no és dramàtica, Sra. Diputada...

(Remor de veus)

..., no és dramàtica, no és dramàtica en aquesta comunitat
autònoma.

(Remor de veus)

Crec que, a la vegada, vostè em demana responsabilitat, i és
el que li dic, crec que tenc exactament la mateixa
responsabilitat que té el meu company, conseller de Madrid, el
de Múrcia, el de Galícia o el d’Andalusia, comunitats
autònomes que tenen una situació prou complicada també en
aquests moments, prou més que la nostra. 

Em demana per les mesures restrictives. Miri, el batle de
Sant Antoni -perquè ha fet referència al batle de Sant Antoni-,
amb tots els batles ens hem assegut i hem parlat abans de
prendre aquestes mesures. I el batle de Sant Antoni va rebre en
paper, en format digital i per correspondència l’informe que
explica les mesures que s’han pres, aquestes mesures més
restrictives, abans del moment.

Després, alguns dels companys diputats ho han explicat
prou clarament: les decisions que es prenen són tècniques, per
això ja els ho dic, em poden dir a mi el nom del porc, si volen,
perquè ho assumiré, i em poden carregar la responsabilitat que
jo tengui, la que vulguin, la que vulguin!, senyors diputats i
diputades, perquè ho assumiré, i ho tenc molt clar. Però després
no critiquin mesures que són absolutament tècniques, que
demostra l’evidència científica i que es posen damunt la taula.
I, per tant, no es té en compte només la incidència acumulada,
ni la delimitació d’espais, ni moltíssimes altres mesures que
després els explicaré, també. 

El que crec que no es pot fer és enganar, i dir que a principi
de setembre érem la pitjor comunitat autònoma, perquè això
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genera drama, això és voler alarmar la població i la població
està cansada, molt cansada d’una situació molt complicada que
es complica i que es pot complicar encara més. 

El màrqueting polític, per acabar de contestar-li, Sra.
Diputada del Partit Popular, el fan vostès!, i la diferència és que
el fan des de l’alarmisme i la demagògia, i des de la mentida.
I això jo crec que és prou greu i és imperdonable per part dels
ciutadans, perquè les dades són aquí, existeixen!,...

(Remor de veus)

... i en alguns aspectes no estam millor que a altres comunitats
autònomes, en alguns aspectes estam pitjor. Podem millorar,
podem fer més proves..., és clar que sí!, autocrítica cada dia des
que ens aixecam fins que ens n’anam a dormir, amb el poc que
dormim. 

Em comentava la senyora de... Bé, no. I començaria a dir-
los una sèrie de qüestions més tècniques. Criteris que es tenen
en compte per a les restriccions. Vostès m’han fet diferents
preguntes i contestaré al llarg del temps. 

Els criteris són, per una banda, criteris epidemiològics; per
una altra banda, criteris assistencials; i per una altra banda,
criteris socials. 

Quant als criteris epidemiològics, és cert que les PCR
positives són un factor i els posaré un exemple de la primera
zona on es varen prendre aquestes mesures restrictives, que és
la zona de Son Gotleu, Can Capes, etc., la zona bàsica de salut
de Son Gotleu. Parlam de 720 casos fins al 5 de setembre, és
una de les zones bàsiques, la zona bàsica que més casos ha
tengut de les Illes Balears. Amb una transmissió comunitària,
el que defineixen els epidemiòlegs o els professionals que s’hi
dediquen, en què hi ha transmissió comunitària. La incidència
acumulada de 7 dies era de 496 per 100.000 habitants;
triplicava la de l’illa de Mallorca que era quasi, quasi, que era
de 181. I també, un fet molt important, i és que triplicava la
seva pròpia incidència en un mes. Quan tu veus que a una zona
augmenta el nombre de contagis, malgrat les mesures que es
prenen a nivell social, amb un programa d’intervenció
comunitària, evidentment s’han de prendre mesures més
restrictives perquè les que hi ha està clar que no són efectives. 

Per tant, em diuen “autocrítica”, és clar, tant de bo
haguéssim sabut el comportament a determinades zones! Tant
de bo aquestes mesures s’haguessin pogut prendre abans, per
no tenir -sobretot- persones mortes o persones ingressades! El
virus, però, es transmet entre les persones, això també és una
realitat.

La taxa de positivitat de les PCR, una altre criteri
epidemiològic, és que després no m’escolten, quan els dic els
criteris!

(Alguns aplaudiments)

En aquesta zona la taxa de positivitat era d’un 18,14%. Ara
també la Sra. Font em demanava, perquè es faci una idea, ara
mateix que ho he pogut mirar amb la taxa de positivitat, ho
tenim a diari... Uns quadres de comandament que també vull

agrair al Gabinet del Servei de Salut, al Servei
d’Epidemiologia, perquè és que tenim una quantitat
d’informació que ens ajuda a prendre aquestes decisions. Avui
a Menorca la taxa de positivitat és del 2,36%; a Mallorca, un
5,25; a Eivissa un 16,8; i a Formentera un 10,7. Com els deia,
la taxa de positivitat en aquesta zona, inicialment, era d’un
18,14, per tant, una altra raó. 

Criteris assistencials. Tenim un centre de salut amb una
població de 22.748 persones, un dels que tenen més pressió de
totes les Illes. Vàrem haver de posar fins i tot un autobús per a
fer PCR perquè no donaven a l’abast a la zona, a part després,
de participar en el cribratge.

L’hospital de referència, també es té en compte la situació
assistencial hospitalària. Quants de llits hi havia ocupats de
planta, com va evolucionar? Idò varen passar, de 6 a principis
del mes d’agost, a 49 en tres setmanes, això, a planta; i de 4 a
11, a cures intensives. I a més record que eren persones joves,
les de cures intensives, molt joves i sense factors de risc. 

Tot això són criteris que no són polítics, com poden veure,
són criteris que alarmen o alerten els tècnics i són els que diuen
quan s’han de prendre mesures més restrictives.

I després criteris socials. Evidentment, aquesta zona bàsica
de salut és una de les de més densitat poblacional, més elevada
de Palma, i això és un clar factor que afavoreix la incidència.
Així ha estat un poc a totes les zones, s’han creuat el nombre de
PCR positives amb la densitat poblacional. I el que vull deixar
molt clar és que es protegeix aquesta població, no se separa de
la resta, perquè sembla que la resta és d’una classe social
diferent o superior, ni molt manco, es protegeix la població, ho
dic per qualque comentari que també fa feredat.

I després, evidentment, els projectes d’intervenció
comunitària s’estan produint a tota la comunitat autònoma a les
diferents zones on són necessaris des de l’inici de la pandèmia,
des de ben l’inici de la pandèmia. El que succeeix és que es feia
feina de manera, tal vegada..., cada institució feia el que calia.
A mi la setmana passada un batle em deia que li anava a fer la
compra a una veïna que havia d’estar en quarantena, i això
succeeix en els pobles, en els municipis més petits, tothom es
desviu per ajudar i aquest suport social evidentment que s’ha
produït durant tota la crisi!, però ara vèiem que era necessari un
projecte més ampli i -probablement- més coordinat, i és el que
fem. I, com els deia, tenim resultats molt positius d’aquests
projectes. I per això continuam i continuarem fent aquests
projectes d’intervenció comunitària perquè també em deien
“tenir cura i protegir els col·lectius més vulnerables, vetllar per
la seguretat dels menors...”, doncs per suposat que sí!

Quant als recursos o l’estat dels recursos, en aquests
moments tenim uns quatre mesos de material de protecció
individual i estoc per a tres mesos de fàrmacs als hospitals i a
les oficines de farmàcia. 

El tema de les intervencions a les residències, m’agradaria
detenir-m’hi d’una manera més àmplia. Sabem que el
coronavirus afecta les persones vulnerables, hi ha gent gran i hi
ha persones amb malalties cròniques, d’una edat molt, molt,
avançada. Els he dit la quantitat de persones que teníem: 4.516
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residents, de gent gran, i 3.953 professionals. I de les entitats
per a discapacitats, que també estan absolutament en el nostre
radar d’atenció, 874, i hi treballen 1.057 professionals. 

Nosaltres, entre tots els..., els puc dir, o sigui, podem fer
una evolució evidentment dels positius en aquests moments,
tenim persones positives a moltes... a 9 residències de gent gran
de les 54 que tenim. El que ens preocupa sempre és la
transmissió, és que aquestes persones... aquesta transmissió
pugui anar en augment. Perquè se’n facin una idea i perquè
vegin un poc com treballam, el primer cas que hi va haver a la
residència intervinguda de Sóller va ser una persona que
s’havia... un resident que s’havia d’operar, tenia una
intervenció quirúrgica, se li va fer una PCR prèvia, aquesta
PCR va sortir positiva i arran d’això es va fer un cribratge a
tota la residència.

El que no és freqüent és que en aquest primer cribratge es
trobin 30 i busques de persones positives. És clar, posa en
alerta tota la residència, però és que també hi va haver molts de
professionals positius, 33 professionals positius.

Evidentment és un gran esforç per a la residència haver de
contractar, substituir aquests 33 professionals i atendre pacients
que, tot i que vàrem treure 50... ai, perdó, després es va fer un
segon cribratge i varen sortir 50 residents més positius, a un
segon cribratge, que havien sortit negatius anteriorment, estam
absolutament pendent del que es fa.

I és una altra vegada..., o sigui, es fa feina des de l’inici de
la pandèmia, des del mes de febrer fa feina aquest grup de
coordinació, però aquesta vegada, a més tenim un equip de 25
infermeres que donen suport a les residències, que van a les
residències on hi ha persones positives que necessiten més cura
o estar més vigilants, tenim infermeres que hi van en torn de
matí i en torn d’horabaixa, des de Salut.

I em demanava: qui paga tot això? Idò, sí, ho paga el
Govern de les Illes Balears perquè no deixarem ningú de
banda. És una...

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

... intervenció absolutament d’ajuda i que fem de manera
coordinada.

El fet que hi hagi tantes persones positives realment és
preocupant a una residència. Hem incidit molt en la formació,
en la utilització del material de protecció individual, en els
circuits, en com s’ha d’atendre les persones, en quines
necessitats tenen i tenim a les UVAC, tenim a les centrals
COVID també persones que es dediquen a l’atenció de la gent
gran i també a partir d’ara des del 061.

Per tant, en aquest cas d’aquesta residència, quan acusen
que s’ha actuat tard, idò jo diria que en cap cas no s’ha actuat
tard perquè des del primer moment en què es va detectar el
primer cas s’hi varen posar els mitjans, els professionals
sanitaris han seguit la situació molt de prop i s’ha donat -ja dic-
, ens hem assegurat que tenguin material, que tenguin els
circuits definits, que estiguin les persones ben ateses i si

dissabte vàrem intervenir-hi més és precisament perquè vèiem
que la residència no donava a l’abast.

En relació amb el consens que em demanava el Sr. Gómez
del Consell Interterritorial, és així, és així, hi ha hagut consens
i jo presidesc el... som la vicepresidenta del Consell
Interterritorial i li puc assegurar que m’ha tocat presidir-lo més
d’una vegada i he dit sempre que estic molt orgullosa de veure
com es prenen les decisions, perquè no existeixen aquestes
crítiques ni aquesta manca de respecte que desgraciadament es
viu a alguns parlaments.

Per què es prenen les restriccions? També crec que ja li ho
he explicat.

Quant a la UPRA, la Unitat de Recuperació Alcohòlica, està
en obres en aquest moment. És cert que en els mesos de març,
abril tenien persones positives amb trastorn de la conducta i
necessitaven un lloc on posar-les i vàrem decidir que aquella
zona de l’Hospital Psiquiàtric era una zona que acomplia bé els
criteris necessaris d’atenció i es va utilitzar. Quan aquestes
persones varen ser donades d’alta es varen iniciar les obres de
millora, però evidentment estan ateses de manera ambulatòria
i es continuarà amb aquest projecte el qual per a nosaltres
també és important.

Quant a les llistes d’espera, evidentment que és un tema
molt prioritari. És una estratègia de la Conselleria de Salut i és
cert, però és que en el moment de la pandèmia les clíniques
privades tampoc no podien atendre més, és que també varen
atendre..., també tenien molts de casos positius. Ells varen fer
els esforços que varen fer per poder actuar i tenir les..., o sigui,
fer intervencions quirúrgiques, però és cert que no... s’ha de
limitar d’activitat. Ens està passant a nosaltres i anam modulant
i anam programant més quiròfans o menys en funció de la
situació que tenim. 

Ara s’ha pogut tancar una planta COVID de Son Espases,
idò aquesta planta es pot destinar a altres coses, no?, però
mentrestant s’ha d’anar molt alerta amb el recursos.

Quan a la campanya de vacunació de la grip, evidentment
comença la segona quinzena d’octubre. Es farà... inicialment es
vacunarà els professionals sanitaris i les persones de les
residències, la primera setmana, per fer un esforç molt gran en
aquestes setmanes, però s’explicarà en detall.

També em deia de demanar ajuda a Delegació del Govern;
és contínua, l’ajuda és contínua.

Feien abans, Sr. Ensenyat, referència a la passada
legislatura, s’imagina vostè amb el Reial Decret 16/2012,
deixar fora de l’atenció persones que necessiten aquesta atenció
i que a més són extremadament vulnerables?

(Alguns aplaudiments)

Perquè evidentment la situació d’Atenció Primària ens
preocupa i ens preocupa però també he de dir que el pressupost
d’Atenció Primària s’ha incrementat un 33%, que quan em
diuen “contracta”, “contracti més persones, més professionals”,
s’han contractat molt més professionals també durant aquests
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mesos, més de 900, però a Atenció Primària en concret uns...
213 infermeres, 85 metges i 67 auxiliars d’infermeria. Això
només... de diferència entre el mes d’agost del 2019 i el mes
d’agost d’enguany. Parlam de més de 300 persones només per
a Atenció Primària. 

Estam contractant més? Sí. Fa falta gent? Sí. Fa falta més
gent? Sí. Tenim metges de família per a contractar? No. No, no
n’hi ha, és que no n’hi ha, però a diferència i malgrat el
somriure, no?, d’alguns d’aquesta cambra, per exemple
enguany comencen, comencen... s’amplia l’oferta per formar
metges un 70% -un 70%- i de metges de família passam de
tenir 41 places que teníem fins ara, que hem anat incrementant
al llarg dels anys, a 70 enguany.

Per tant, aquests 70, els ho he dit altres vegades, es torbaran
quatre anys a formar-se i a tenir aquests metges especialistes,
però hi seran. Hi seran gràcies a un govern que creu en la
sanitat pública, creu en la inversió, creu en l’educació pública
i en els serveis socials.

També hi ha més d’un escrit en aquest sentit i més d’un
article que fa referència a quines comunitats autònomes surten
amb més increment i Balears és la comunitat autònoma que més
ha incrementat la inversió en educació i en salut, segons un
informe...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, hauria d’anar acabant.

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

... publicat a l’ABC.

(Remor de veus)

La Sra. Diputada de VOX, a mi..., és cert he d’anar acabant
i perdoni’m si no he pogut contestar totes les preguntes perquè
veig que en tenc prou més per contestar, saben que estic sempre
a la seva disposició aquí o a qualsevol banda. 

També els dic que venguin, cridi’m, podem anar als...,
podem quedar, podem compartir tota la informació que vulguin
perquè és pública, però, Sra. Diputada de VOX, jo li vull fer
una pregunta, perquè és que cada vegada que la sent me la faig
a mi mateixa: ¿qué precio tiene una vida humana? ¿Qué haría
usted con una persona, con una persona, que se le muere
delante, con una persona de otra raza, otra religión o una
persona que llega desgraciada en una patera? ¿qué haría
usted?...

(Remor de veus)

... ¿Qué haría usted? De verdad que me hago esa pregunta
una y otra vez, porque los valores...

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, acabi, per favor.

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

Sí. Creo que los valores están por encima... de las buenas
y las malas personas.

EL SR. PRESIDENT:

Ha d’acabar, Sra. Consellera, té un altre torn de vint minuts.

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

Gràcies, president. Continuarem.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Començam el torn de rèpliques
dels grups parlamentaris. Començam pel Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, ens deixa sorpresos.
És lamentable que en la pitjor crisi sanitària que han patit
aquestes illes els darrers anys vostè surti a aquest faristol i que
les seves intervencions siguin per atacar l’oposició. Fa cinc
anys...

(Alguns aplaudiments, aldarull i xivarri)

Fa cinc anys, Sra. Consellera, que vostè dirigeix la sanitat
balear...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

S’imagina com hauria afrontat la pandèmia amb la crisi
econòmica que va deixar el seu partit, el Partit Socialista, a
l’any 2011?

(Remor de veus)

M’avergonyeix com a ciutadana d’aquestes illes que la
representant sanitària del Govern balear, en comptes d’assumir
cap tipus de responsabilitat i tenir un poc d’humilitat, encara
tregui pit i acusi l’oposició d’irresponsable.

(Més aplaudiments i remor de veus)

Poden seguir parlant de la gestió d’altres comunitats, però
ara els ciutadans de Balears es preocupen de la situació
d’aquestes illes, i qui ha confinat Son Gotleu, Sant Antoni,
Vila, Can Capes i Arxiduc han estat vostè i la presidenta
Armengol, amb el suport de Podem. Mentre a Balears
respectam les mesures, mentre aquí ens recomanen no reunir-
nos amb familiars ni amb amics pel risc de contagi, a Madrid
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el seu partit, el Partit Socialista i Podemos, organitzen
manifestacions.

(Remor de veus i xivarri)

Diputada de Podem, Sra. Martín, mentre encoratgen
manifestacions a altres comunitats aquí accepten les mesures i
els confinaments selectius i segregadors a barris vulnerables.
No tornin parlar d’unitat i molt menys d’etiquetar el Partit
Popular de fer una oposició irresponsable perquè vostès han
perdut la poca credibilitat que els quedava.

Ens deia, Sra. Gómez, que les mesures s’han basat en
criteris tècnics i científics, però desconeixem on són els
informes dels confinaments; per què no fa públiques les dades?
M’assegurava que durant tot el mes d’agost el seu govern havia
fet feina de manera molt intensa; supòs que, veient els resultats
de la seva feina, el que desitjava era amagar-se sota l’aigua amb
el Sr. Simon mentre els contagis es disparaven.

Consellera, posi’s ja a fer feina per realitzar tests massius,
controls a ports i aeroports, elabori un pla de contractació de
personal sanitari per a Atenció Primària, i apliqui mesures
contundents per reduir les llistes d’espera. 

El descontrol sanitari que patim a Balears ha provocat que
la presidenta Armengol i tot el seu govern se centrin a criticar
altres comunitats i l’oposició en comptes de gestionar
l’emergència sanitària. Quan acaba la propaganda del Govern
comença la realitat que pretén ocultar la Sra. Armengol; ahir
afirmava que la situación de Baleares difiere de Madrid
porque llevamos cinco años reforzando la sanidad. Està
segura, Sra. Presidenta absent?, està segura, Sra. Consellera?
“SOS de Atención Primaria: estamos desbordados y tememos
que va a ser peor”. “El sector sanitario está maltratado”,
SATSE. “SIMEBAL denuncia una situación caótica en
Atención Primaria. Los sindicatos exigen más médicos y
enfermeros”. Qui menteix, Sra. Consellera?

(Alguns aplaudiments)

Sap el que ha reforçat el seu govern els darrers cinc anys?
El seu govern ha reforçat l’aparell propagandístic i els seus 230
alts càrrecs que suposen un cost anual de 15 milions d’euros;
això sí que ho tenen ben reforçat.

El PIB a Balears ha baixat un 40%, i el turisme va
desaparèixer fa setmanes. Balears és una de les regions
espanyoles amb major índex d’atur i s’espera un hivern
dramàtic per a moltes famílies. Molts dels metges de Balears
estan preocupats pel possible tsunami de contagis i d’ingressos
a les UCI els propers dies, unes UCI que ja es troben sense
places, i ho segueixen negant, igual que van negar la falta
d’EPI durant la primera onada.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Les declaracions d’aquest matí de la presidenta Armengol
han provocat una gran indignació entre el personal de les UCI
perquè vostès estan mentint amb les dades.

Conselleres i diputats, hi ha suficients motius perquè es
preocupin per Balears abans que de Madrid. Desgraciadament
aquest govern de na Francina Armengol serà recordat com un
govern ni-ni, ni salut ni economia.

Gràcies.

(Més remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sr. President. La veritat és que parlar darrere la
Sra. Marí és fàcil, perquè en no mentir n’hi ha prou, en no dir
mentides n’hi ha prou en aquesta cambra, perquè és que ens
acaba de dir que les UCI no tenen places; quina estadística ha
mirat avui vostè el matí? Què ha mirat? Què ha mirat?

(Remor de veus)

Jo no sé quines fonts l’informen, però com l’informin tot
igual, jo, reina, no sé... Bé, ho tenim malament.

(Remor de veus)

Vegem. Disculpi, disculpi... No, no, no. A veure, el que
toca, toca, tenen tota la raó, Sra. Diputada, tenen tota la raó.
No, no, quan toca no tenc cap problema a rectificar. 

Vegem. Consellera, a la primera intervenció m’he centrat en
l’atenció als col·lectius vulnerables, en la necessitat de tenir
cura de qui ens cuida, i en la necessitat de disposar de recursos,
però hi ha una altra qüestió que no li he pogut plantejar en el
meu primer torn, i és com enfoquen la planificació de l’activitat
quirúrgica programada i de les consultes que, malauradament,
a causa de la reorganització assistencial que és necessària en
aquests moments, o es veuen amb retard o s’han hagut de
canviar de qualque manera, d’acord? Llavors m’agradaria, per
favor, si em pogués respondre aquesta pregunta.

Al diputat de Ciutadans, miri, Sr. Gómez, crec que s’ha
enfadat molt avui, però, vaja, no m’estranya, jo també estaria
enfadada si el conseller de Salut de la comunitat de Madrid fos
del meu partit, estaria enfadada i empegueïda, les dues coses.

(Remor de veus)

Si fos dels meus, que no ho és, afortunadament,
afortunadament, perquè el conseller d’IFEMA realment... ja ho
val.

Vostè ha posat en la meva boca una cosa que no he dit, Sr.
Gómez, jo en cap cas no he atacat ni he menyspreat la feina
dels treballadors i les treballadores de les residències privades;
la paraula treballador de residència privada no ha sortit de la
meva boca, i vostè ha dit que jo els atacava. No és així, el que
jo he dit és que s’han d’auditar totes i cadascuna de les
residències intervingudes i les que ho siguin en el futur;
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comunicar a Fiscalia aquelles qüestions que es consideri,
després d’aquestes auditories, que puguin ser comunicables,
sospitoses del que sigui; i que després s’ha de passar la factura
a aquestes empreses d’aquestes intervencions, i això ho reiter.
Perquè consideram que no pot ser, consellera, no pot ser que
l’ib-salut, que el Servei de Salut, corri a càrrec d’aquestes
despeses. Evidentment ara s’ha d’actuar, evidentment ara s’han
de proporcionar aquests professionals, el material, el que faci
falta, perquè ara la prioritat és salvar vides, tenir cura i atendre
bé aquests ancians, però no pot ser que l’erari públic al final,
quan hagin passat les setmanes que hagin hagut de passar, els
mesos que hagin hagut de passar, hagi tornat suportar aquesta
càrrega.

I acabaria amb VOX. No puc entendre -igual que deia la
consellera, no?, hi ha coses que no puc entendre- no puc
entendre que s’hagin manifestat en contra de la crida que s’ha
fet a empreses de les Illes Balears per produir material de
protecció per als nostres sanitaris i sanitàries, no ho puc... és
que no m’entra dins el cap. Com pot ser mai que els sembli
malament que hi hagi empreses d’aquestes illes que varen haver
de tancar o reduir la seva activitat, que hagin competit, que
hagin presentat els seus projectes, les seves propostes i en
aquest moment produeixin material per salvar vides de
sanitaris, per salvar vides de persones de la nostra comunitat
autònoma? No ho puc entendre de cap de les maneres. 

O sigui, vostès què volen? Lliure circulació de doblers, però
no de persones? És a dir, vostès veuen bé que els doblers
d’aquesta comunitat autònoma, d’aquest país... se’n vagin a
comprar material a altres, però no volen que la gent circuli,
no?, vostès són lliberals, però només en l’econòmic, la resta no
els interessa, jo, miri...

Ja per acabar recordaria un tuit de Dani Gago que és un
gran fotògraf i també un company de Podem, el va publicar ahir
i la veritat és que trob que és molt adient: “Manco banderes,
més infermeres”.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Martín. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té
la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Com que tenc poc temps, consellera
algunes coses no les ha pogudes contestar... ni les vint
preguntes que li ha fet el Grup Parlamentari Socialista que no
sé si ha tengut temps vostè d’apuntar-les, però tampoc algunes
de les nostres.

Quan jo li deia això de la Delegació del Govern, el que li
deia és que igual que cada campanya d’estiu per al reforç de
seguretat, que enguany no ha estat necessari perquè ni han
vengut turistes ni hi ha hagut la densitat de població flotant que
hi sol haver a la nostra comunitat autònoma des del mes de juny
al mes de setembre, aquest reforç que es trasllada des de la

península i des d’altres indrets de l’Estat espanyol els demanés
si fan falta aquí per als nostres ajuntaments, és a dir, Policia
Nacional i Guàrdia Civil de reforç. A aquests és als que em
referia. Conec la delegada del Govern, vostè... no tenc cap
dubte del contacte que tenen perquè, a més a més, els anuncien
a roda de premsa, però era en aquesta línia, ho dic per si encara
és una de les intervencions que vol fer.

Quan vostè ha fet aquest missatge com a vicepresidenta del
Consell Interterritorial, vull pensar en aquest nivell en aquest
to amb aquest consens amb el qual contestava els socis de
Govern que són els que criminalitzen el que fan altres
comunitats autònomes de vegades, en aquesta línia concreta de
salut pública, el que estic dient, en aquesta línia concreta que
els ciutadans no acaben d’entendre.

Què és el que no entenen alguns ciutadans, i si és ben cert
que li ho deuen traslladar perquè vostè, com jo, com qualsevol
company d’aquí es mou a barris, va a la compra, etc., o fins i
tot ho sent a les xarxes, no entenen com la Unió Europea... a
molts de països de la Unió Europea els mateixos... validesa
científica que tenen situacions també semblants de...de... o
menor fins i tot de contagis s’estan prenent mesures no tan
dràstiques com les que hem hagut de prendre aquí, i és clar,
això crea incertesa, per això de la pedagogia d’explicar les
coses que és tant o més important que anunciar-les a una roda
de premsa, però hi ha d’arribar.

Jo no faré de... auguri d’una tercera ona o no, però el que sí
tenim són dades importants tant a les residències ara com als
centres escolars amb el que està passant, amb 15 dies hi ha prou
casos, la prevenció i un pla important, fins i tot li tornaré treure
la reflexió de si creu encara avui que no és necessària la figura
del professional d’infermeria als centres escolars o almanco
amb una incidència més important als centres escolars, vostè
considera que no.

El personal sanitari és un altre tema que ha de tenir damunt
la taula, els treballadors i treballadores públics que han fet
aquesta esforç, el tema descans, el tema de baixes, el tema de
conciliació laboral i familiar, no només cal felicitar-los, s’estan
descobrint nous tipus d’agressions, se’ls dona la culpa que no
els atenen al centre de salut i no perquè no hi siguin, sinó
perquè hi ha un distanciament, hi ha menys ràtios d’atenció,
se’ls deriva a atenció telemedicina, costa..., a vegades saturació
a les cridades i se’ls culpabilitza d’aquestes coses i se senten
agressions verbals cap a ells envers aquest tema de la no
atenció.

Jo sí que treuré el tema de les pasteres, però sap què
preocupa al meu grup parlamentari de les pasteres? Si Creu
Roja Espanyola aquí a les Illes Balears, que és qui té el
conveni, té suficient pressupost i si els MENA que hagin de
quedar aquí estan suficientment atesos tant amb pressupost com
amb gent. Això sí que em preocupa i em toca els nassos d’on
siguin, però això sí que em preocupa i el meu grup parlamentari
li ho demanarà, però li demanarà per aquests temes, consellera. 

(Alguns aplaudiments)
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Ja li anuncio que sí demanarem la compareixença (...) de la
directora general de Salut Pública perquè creiem a més que li
podrem fer més preguntes que ens fan falta.

Miri, jo l’encoratjo que prengui decisions malgrat el cost
polític que té perquè si són decisions que evidentment no van
en la línia de cercar més pressupost, de posar més personal i de
donar resposta a les necessitats que tenim, nosaltres
evidentment li demanam responsabilitats, però si no li donarem
suport. 

Recordi vostè que en el nostre... la signatura del nostre pla
de... del nostre Pacte per a la reactivació de les Illes Balears de
les coses que més mesures vàrem presentar és en el tema de
salut pública i vàrem assumir que era imprescindible la
recuperació social i econòmica prenent mesures. Serem molt
contundents en aquest tema, tant en recursos com en la valentia
de prendre decisions.

Nosaltres no li direm que no confini barriades, si això
pertoca i si això salva vides, el que li direm és que ho expliqui
bé i el que li direm és que silenciï en tot moment algú que
estigui utilitzant la qüestió de classes socials per defensar
criteris de qui té raó i qui té manco raó, perquè això no ho
entén cap família, és igual, és igual d’on siguin, no ho entenen
les famílies.

Li ho parlava avui matí a la consellera, restringir mobilitat
a un.... hi ha un costum, on la gent ja ha estat tancada, ha estat
tancada molts de dies, costa molt assumir-ho i el llenguatge que
puguem tenir aquí és molt important perquè almanco no vegin
un resum d’aquestes intervencions en aquesta cambra i vegin
aquesta brega entre polítics per una qüestió que els afecta a ells,
decisions que prenem aquí.

Sonarà molt demagògic, consellera, però li puc assegurar
que això almanco -almanco- des de la meva família i les meves
amistats quan jo surt d’aquí em demanen explicacions d’això,
tot i que no hagin pogut votar el meu partit polític.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. Ara correspon al Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, parlàvem de
tot un increment de recursos importants que hi hagut, tant
recursos materials, parlàvem de noves línies telefòniques,
parlàvem de noves eines telemàtiques, parlàvem d’un augment
important del nombre de professionals que tenen a Atenció, i
crec que això és important i dèiem, dic que a més és important
posar-ho en valor precisament en el moment que som. I
precisament en el moment... em referesc que la nostra
comunitat autònoma ve patint ja des d’enfora problemes de
finançament, que són ja -diríem- estructurals i per tant, encara
molt més en el moment que vivim ara.

Però jo entenc que aquí es poden dir moltes coses, es poden
dir arguments, es poden rebatre arguments, però n’hi ha un que
és mal de rebatre i que és la quantitat de recursos que un posa
a disposició.

Jo en aquest sentit crec que si un fa un compartiu o fa una
gràfica de tot aquest augment que hi ha hagut en despesa
sanitària any rere any, tant en despesa sanitària com fins i tot
també en educació i en protecció social, no?, evidentment farà
que aquelles paraules que vostè ha dit abans que creiem en uns
serveis públics i que hi creiem de bon de veres, a més de
paraules es converteixen en una realitat que és bona de
comprovar amb xifres, que és com realment es fan les coses,
no?, per aquelles coses de... que deien en bon mallorquí
d’obras son amores y no buenas intenciones, és a dir, en bon
mallorquí evidentment entre cometes, eh?, i crec que això és el
que realment... o és com es demostren les coses. Però tampoc
no hem de negar que viviem un moment d’una complexitat
enorme i especialment ara que vendrà el moment de fer els
pressuposts de l’any que ve, i on tenim una previsió que no és
gens optimista en aquest sentit.

Per tant, creiem que aquesta assegurança, aquest blindatge
dels serveis públics, especialment de l’educació, de la sanitat
ara més que mai i també de la protecció social, en aquests nous
pressuposts no pot tornar enrere. Hem coincidit, venc a dir,
hem fet una inversió important, però hem de seguir,
evidentment encara hi ha moltes qüestions que es poden
perfilar, moltes. Per tant, hem de seguir.

En aquest sentit m’apuntaria al carro del que assenyalava
abans el Sr. Gómez Gordiola, és a dir, escoltin, és que nosaltres
davant dels ciutadans el que hem de fer és barallar-nos menys
i cercar més solucions. 

Haurem de fer uns pressuposts, tendrem temps de debatre’n
molt, però que desgraciadament estan molt sotmesos al que
Madrid decideixi, perquè depenem de fons estructurals,
depenem d’aportacions, depenem de reconeixements a zones
més afectades per la crisi turística derivada de la crisi de la
COVID, i això evidentment ha de comportar que aquesta
cambra, i especialment els grups d’aquesta cambra, siguem tal
volta més lleials que mai als nostres ciutadans i ciutadanes, als
d’aquestes illes que són als qui ens devem al cap i a la fi.

Ho dic perquè amb referència a aquesta dependència de
Madrid i de les decisions que prengui Madrid i d’aquestes
negociacions dels pressuposts generals de l’Estat la immensa
majoria de grups parlamentaris que hi ha aquí, de partits
polítics, tenen representació a Madrid. I els que no en tenim,
que són El Pi i nosaltres, bé, també tenim les nostres aliances
i també tenim maneres de fer arribar propostes i crec que ara
més que mai convé això, no?, convé que hi parem tots esment
i que aquests pressuposts que puguem fer l’any ve, consellera,
us ajudin especialment a això, a seguir avançant i a seguir
millorant. A nosaltres evidentment ens tendreu devora i amb
total disposició.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 48 / 22 de setembre de 2020 2667

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Pel Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Sra. Gómez, nota de prensa del
Sindicato Unificado de la Policía Nacional de hace unos
instantes: “Hace unos años la llegada de pateras no era una
realidad en nuestras islas”, a fecha de hoy para el Sindicato
Unificado de Policía: “es una problemática e instamos al resto
de administraciones a que le den la importancia que se
merece”. Así que haga el favor de contestar a mi pregunta y
dejarse de discursos demagógicos porque, Sra. Gómez, además
de ser un discurso demagógico, resulta que es falso. Aquí no
estamos salvando a moribundos, aquí estamos recibiendo una
auténtica invasión de gente que se salta nuestras normas en
materia de extranjería, nuestras fronteras y que vienen aquí sin
identificar, sin que sepamos quiénes son ni que intenciones
tienen. Algunos vendrán a trabajar, otros no lo sabemos. Lo que
sí es cierto es que no sabemos dónde serán alojados ni con qué
recursos serán atendidos en medio de la mayor amenaza
sanitaria de los últimos cien años. Así que, por favor, le reitero
mi pregunta, ¿dónde están alojados los 200 inmigrantes ilegales
que han llegado a nuestras costas en el día de hoy? ¿Dónde han
estado alojando a los inmigrantes ilegales que han invadido
nuestras costas durante estos meses?

Le repito también otras preguntas que no me ha contestado,
porque de hecho no me ha contestado a ninguna, y que son las
siguientes: ¿cuál es el protocolo a seguir para conseguir un
informe de salud que permita justificar el absentismo escolar a
las personas que tienen niños con enfermedades que les hacen
especialmente sensibles a la COVID y que tienen miedo de
llevar a sus hijos al colegio, y que están obligados a llevarles
hasta que no presenten este informe de salud?

Quiero que me conteste también si cree que es normal que
sea el personal docente y no el personal sanitario quien se
comunique con el Centro de coordinación EDUCOVID, si
existe algún problema en el centro educativo. Saben que están
los centros de coordinación y es personal docente y no personal
sanitario quien está llevando este tema en los centros
educativos. Ante la gravedad de la situación, ¿no cree que
debería haber dotado a los centros de personal sanitario para un
control más riguroso de la pandemia?

Quería preguntarle también, y así lo hice en mi primer turno
de intervención, si no cree que el Servicio de Salud de Baleares
debería haber dotado de suficiente material sanitario a los
centros educativos. Porque no sé quién puede garantizarnos que
docentes, alumnos o el resto de personal utilicen material
adecuado. ¿Están ustedes realizando un seguimiento riguroso
de ello o va a suceder como en las residencias de ancianos
donde vemos que de nuevo se ha descontrolado la situación?

Muchos centros escolares se ven impotentes porque no
pueden aplicar los protocolos para el escenario B que les han
impuesto, ¿sabe lo que supone para muchas familias de
Baleares tener que darle a sus hijos cada día dos mascarillas
para acudir al centro? Con la situación económica que tenemos

actualmente, ¿de verdad cree que todos pueden cambiarlas con
la frecuencia necesaria?

¿Cree que los docentes pueden acompañar a los niños a
lavarse las manos hasta el lavabo cinco veces al día? ¿Cuántos
lavabos cree que tienen los colegios por alumno? ¿Cómo van
a evitar las aglomeraciones en la entrada y en la salida de los
colegios? Porque fuera del centro ya no es competencia de
educación, es competencia suya.

¿Por qué no dotan a los centros educativos de maletines de
oxigenoterapia? ¿Por qué no han hecho PCR a los docentes en
coordinación con la Consejería de Educación, como han hecho
en otras comunidades autónomas, en otros lugares?

¿Ha puesto el Gobierno balear los medios adecuados para
que los centros escolares puedan cumplir las normas que les
marcan desde la consejería? Porque lo cierto es que no pueden.
¿Pueden controlar que los niños que van al colegio no acudan
con las mascarillas deterioradas? ¿Por qué no dotan de
mascarillas a docentes, alumnos y personal de administración
de los centros escolares? O me va a decir que las mascarillas no
son necesarias, como les decía a las auxiliares de admisiones en
Son Espases en el mes de marzo, cuando les decía que no hacia
falta que llevasen mascarilla para circular por el hospital, ¿se
acuerda de los letreros que tenían en los hospitales del sistema
de salud, de protección de riesgos? “No importa que lleven
mascarillas para circular por el hospital, para ir en el ascensor,
para acudir a la cafetería”, eso les decía usted al personal de los
centros hospitalarios. Cómo han cambiado las cosas, hay que
ver, parece que ahora no sólo son necesarias sino que si alguien
no la lleva puesta pues van ustedes y le cobran 100 euros. En
fin.

Sr. Dalmau, yo creo que los negacionistas son ustedes.
Pero, claro, en febrero el coronavirus no era peor que cualquier
gripe de las de cada año, según ustedes. En marzo las
mascarillas no eran necesarias. En abril las PCR no servían
para nada. Y ahora, en septiembre, vamos a dejar a los niños
acudir a los centros sin asegurar las medidas de prevención
necesarias, que total no pasa nada, ¿verdad, consejera, que no
pasa nada para ustedes? Luego me habla usted de si yo tengo
alma o si soy sensible a una persona que pueda padecer..., ¿no?,
pues ¿qué está haciendo usted en vez de proteger la salud de las
personas, dejar que la pandemia siga evolucionando como ha
venido haciendo hasta ahora sin tomar ningún tipo de
precaución? Porque para los demás sí que pasa, enferma gente,
muere gente, se arruina gente. 

Y usted, si tuviera un mínimo de dignidad, lo que haría sería
dimitir e irse a su casa.

(Algun aplaudiment i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears té la paraula la Sra. Pons.
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LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyors i senyores diputats. Sra.
Consellera, li pregaria que quan hagi de començar a contestar
que comenci per nosaltres, no sigui cosa que torni a començar
per dalt i ens torni deixar sense contestar cap pregunta, que
nosaltres tenim un lloc molt digne, però a l’hora de l’ordre no
és massa privilegiat. 

Li faré de totes maneres, li centraré les preguntes, sé que
vostè ha pres moltes notes, però li diré allò que més ens
interessa que ens contesti, a banda d’altres coses que també han
demanat alguns dels companys.

Vostè ha parlat, o li he demanat, per què es passaria de 14
a 10 dies aquestes quarantenes de persones que hagin donat
negatiu, però que hagin estat en contacte -ho té apuntat- gràcies
a persones que sí han donat positiu, és per qüestions sanitàries
o laborals? Li deman a veure què és el més important. Sé que
la presidenta diu, la salut per davant tot, d’acord, però quan fem
aquest canvi de xifres tal vegada marejam una mica la
ciutadania, que no acabam de comprendre per què ara és blanc
i que demà és d’un altre color, tot i que pensam que hi ha
d’haver una resposta tècnica, per tant ens agradaria que ens
l’explicàs i, sobretot, si va cap a una resposta sanitària o laboral
o de quin tipus. 

Llistes d’espera. Vostè ha parlat que és prioritari per a
vostès però que no hi havia ni lloc per a les privades. El que
passa és que ens preocupa una cosa, aquells malalts crònics que
no tenen l’atenció que necessiten, que segueixen a ca seva amb
un tractament que ja els varen receptar temps enrere, aquelles
persones que no reben l’atenció que necessiten, són crònics
però si no en tenen cura poden arribar a tenir problemes
majors! Aquelles persones que esperen per ser operades d’un
genoll, que ho passen malament i que passen el temps..., això
pot arribar a ser una malaltia o un patiment crònic. És a dir, fins
on hem d’aguantar aquesta cronicitat o aquesta manca
d’espera? Fins que hi hagi una vacuna i ens curem de la
COVID? Fins que hi hagi una tercera onada? Ens agradaria
saber... Que sé que és la seva prioritat, però bé, quina solució
es posarà en aquest tema i quan. 

Pel que fa a aquesta onada que no havia d’arribar, aquesta
segona onada, va ser el mateix Illa que ho va dir, que “podía
llegar en verano”. I també, com hem dit, ho deia la científica
del CSIC. Vostè per què no varen tenir més previsió de la que
tenien, perquè es varen confiar? Perquè tampoc no ens ha
explicat per què això va ser així, per què no ho esperàvem fins
a la tardor, però a veure si el Sr. Illa ho va dir, tal vegada,
essent propers a vostès haguessin pogut escoltar-los una mica
més. 

Efectivament, no hi ha ara saturació en els hospitals, però
tenen calculades quines xifres serien per arribar en aquesta
saturació? Confien que no hi arribem? Supòs que sí que hi
confien, però tenen clar i poden garantir que això no serà així?

I llavors, per acabar, aniré al que deia en el principi. Però
encara li diré dues coses més, perdó.

Primer, vostè ha dit que la situació no és dramàtica, jo crec
que sí que és dramàtica. O sigui, comparada amb qui, no és
dramàtica? És vera que hi ha situacions molt més dramàtiques
en el país i a la resta del món, però la nostra també ho és. 

Unitats bàsiques de salut. Encara n’hi ha que estan tancades
o que s’obrin segons quins dies per allò dels dobles circuits,
que m’ha explicat un parell de vegades, però que m’agradaria
que em tornàs a explicar perquè s’havien d’obrir passat demà
i encara n’hi ha que estan en la mateixa situació. 

I, sobretot i per acabar, li demanaria les dues coses que he
dit aquí: primer, un gran pacte de totes les formacions
polítiques, perquè el sistema sanitari estigui blindat, sigui qui
sigui qui governi, al que nosaltres ens hi sumarem amb molt de
gust; i sobretot també que toquem fort davant Madrid, perquè
enviï els doblers que ens toquen, els doblers que ens deuen, els
doblers que necessitam per tenir una sanitat en condicions,
perquè són molts els deutes que acumula l’estat espanyol
envers aquesta comunitat autònoma.

I ara, i sense voler frivolitzar, passam pena d’una cosa, que
quan hi hagi vacunes, que també ens arribin les vacunes que
pertoquen. Perquè és que passam pena, Sra. Consellera! Com
que sempre són rates amb les coses que han de venir a Balears,
no sigui cosa que també ho siguin amb això. I no és demagògia,
és preocupació que tenc. Esper que també ens pugui contestar
això. 

I sobretot: previsió, previsió... perquè una tercera onada no
ens passi per sobre. També m’agradaria saber si vostès hi
treballen i quina és la feina que fan.

Gràcies consellera, gràcies president. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. FONT I MARBÁN: 

Sr. President, si m’ho permet, intervenc des d’aquí perquè
és molt breu. Sra. Consellera com que em queden preguntes per
respondre jo no n’hi faig cap més, esper que me les pugui
respondre.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Dalmau. 

EL SR. DALMAU I DE MATA: 

Sí, gràcies, Sr. President. Sra. Ribas, yo cuando me he
referido a los negacionistas no he mirado a nadie, no sé por
qué se ha dado por aludida. No lo sé. 

(Alguns aplaudiments)
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Sra. Marí, el Partit Socialista s’ha descartat de qualsevol
tipus de manifestació a Madrid, és a la premsa, ho cerqui. 

Sra. Consellera, en el debat d’avui hem sentit molt de renou
i molt poques propostes, hem sentit molt de renou i molt
poques propostes, no és estrany que, avui mateix, la comunitat
mèdica i científica demani públicament despolititzar la gestió
de la pandèmia. En aquest debat ha sobrat molt de renou i hi
han mancat moltes “margaritas del val”. Ha sobrat molt de
renou en aquest debat i hi han mancat “margaritas del val” o
“Fernando Simón”!, que ja és un tòpic en el relat del Partit
Popular. Però recordin que Fernando Simón és una persona
nomenada per vostès quan governava la Sra. De Mato el
ministeri de Sanitat, davant de la seva incapacitat per gestionar
la crisi de l’èbola. 

I l’ABC, que no és gens sospitós, deia: “En Moncloa, lo
único que le incomodaba de Fernando Simón era ese aire a lo
‘Médico sin fronteras’ que aún conserva”. Vaja. “Incluso
entonces se llegó a debatir si se le debía pedir que se pusiera
una americana durante las comparecencias públicas, aunque
finalmente se optó por considerar su imagen como un plus
para el gobierno de Mariano Rajoy.” Aquesta és la realitat del
Sr. Fernando Simón. Però bé, tots coneixem el doble raser del
Partit Popular: allà on governen la gestió de la pandèmia, la
competència és de l’estat; allà on són a l’oposició, la gestió és
autonòmica. 

Per tant, Sra. Consellera jo crec que li demanaria, en
aquesta meva darrera intervenció, si pot fer un balanç d’aquesta
polèmica que s’ha generat avui en relació amb les restriccions
a les barriades i si ja es pot valorar qualque tipus de resultat en
aquest sentit.

Vull recordar, i avui també ha sortit per premsa, Sra. Marí,
quan diu que el Partit Socialista protesta contra les mesures que
imposa la comunitat de Madrid, el batle de Parla, socialista, ha
demanat que per favor s’ampliïn les mesures que aplica Madrid
més enllà de les dues àrees inicials, les quals afecten el seu
municipi. Per tant, aquesta és la lleialtat del Partit Socialista
cap a les mesures que ha imposat la Sra. Ayuso, que per favor
s’ampliïn a tot el seu municipi. Aquesta és la diferència. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Dalmau. I per finalitzar aquesta
compareixença, en torn de contrarèplica té la paraula la Sra.
Consellera. 

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

Bé, gràcies, president, pensava que tenia molt manco temps,
que tenia cinc minuts només i tenia aquí...

(Remor de veus)

No, no els utilitzaré. Per una vegada, no? Serà estrany.

Sra. Diputada, los inmigrantes que han llegado en pateras
a esta comunidad autónoma en el día de hoy están en
dependencias policiales. Ahí es donde están en estos
momentos, en los calabozos de las dependencias policiales. 

Quant a les quarantenes que m’han demanat de 14 a 10 dies.
A veure, a mi m’agradaria..., seriosament, tenir, de vegades ho
pens i dic, crec, crec realment en el que diu el Sr. Gómez, que
necessitam molt més temps perquè estic segura que tal vegada
el fet que nosaltres estiguem tan immersos en aquesta pandèmia
fa que donem per fet conceptes que sembla que són prou
senzills, no?, i crec que no ho estam fent bé si això no s’entén.

El coneixement de les malalties s’adquireix al llarg del
temps, no hi ha cap malaltia que s’hagi conegut i que s’hagi
resolt amb poc temps, malalties que afecten milions de
persones!, és que ho hem dit abans, parlam de 30 milions de
persones i d’1 milió de morts! Si hi ha aquest volum d’afectació
vol dir que la malaltia, encara, és desconeguda; vol dir que
quan es va començar amb la malaltia, efectivament, es pensava
que no eren necessàries algunes mesures. Ho deia el Sr. Diputat
abans, del Partit Socialista, per què es fa tant d’èmfasi ara amb
la ventilació, amb les mascaretes? És que sí hi ha estudis
científics, després d’uns mesos!, els estudis científics,
normalment, són (...) o normalment afecten a moltíssima de
gent i tenen una mostra amplíssima. I en aquest moment està
sortint que la mesura de protecció més eficient és la mascareta.
Per això la duim. I quan no la dúiem era perquè dèiem que no
era necessari. Que les persones asimptomàtiques no transmetien
la malaltia. Però això no és una decisió política, tampoc,
m’entén? 

El coneixement avança i, després, quan ja ha avançat i quan
ja es coneixen moltes coses i quan es veu una segona onada, un
diu: es podria haver previst, era de preveure! El ministre Illa,
igual que jo mateixa i tots els meus companys, estic segura, el
que estam dient des de l’inici de la pandèmia és que no podem
abaixar la guàrdia, no podem abaixar la guàrdia, és igual que
sigui estiu, que sigui el mes d’agost, hem d’anar molt alerta
amb el contacte social. Per això s’han pres en aquesta
comunitat autònoma mesures molt..., o sigui, més restrictives
que a altres zones, perquè pensam que s’han de prendre
precisament per evitar determinades circumstàncies, que com
menys es movem..., al virus el que li agrada és el contacte entre
persones estret i a prop, perquè a més es transmet per l’aire. Per
tant què hem de fer perquè no hi hagi tanta transmissió
comunitària? Prendre mesures, això és el que hem de fer.

Però aquestes mesures no es prenen des del sistema sanitari
o des del sistema social o des del sistema educatiu. És que ara
sembla que..., o sigui, és igual, si el Govern ha de tenir la culpa
que sigui tot això, no passa res, no passa res, jo ho dic, puc
assumir la meva responsabilitat, però hem de tenir clar que
quan es pren una mesura com la disminució de la quarantena és
un consens a nivell mundial, a nivell europeu i a nivell
nacional, i per això es prendrà la mesura. Perquè realment, pel
que diuen els experts, el moment de màxima transmissibilitat de
la malaltia és del tercer al cinquè dia. Això diuen a dia d’avui;
d’aquí sis mesos, Sra. Diputada, em dirà “ara resulta que és al
cinquè”; idò potser m’ho dirà, potser m’ho dirà. A dia d’avui,
del tercer al cinquè dia. Per tant hi ha països, un o dos només,
a Europa que han decidit reduir les quarantenes a set dies. És
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cert que les veus més prudents, per dir-ho de qualque manera,
dins el món científic, diuen “alerta, perquè del cinc al set,
alerta!”; o sigui, del set al deu hi pot haver transmissió, i partir
del deu hi pot haver transmissió, i se’ns escaparà qualque cas,
i passarà.

Per què? Perquè això no és una regla matemàtica que
tothom transmet la malaltia els deu primers dies de la infecció;
hi pot haver variabilitat, i també hi pot haver que qualcú encara
el dia dotze transmeti la malaltia, però s’han d’analitzar molt bé
les conseqüències de les decisions i han de ser el més
equilibrades possible. I ja sé que moltes vegades no són ni
fàcils d’explicar ni fàcils d’adoptar, perquè ja m’agradaria a mi,
moltes vegades que sigui prou més fàcil, i no ho és.

Per tant és una decisió tècnica, que es pren a nivell
absolutament internacional i que després els països decideixen
si continuen..., de moment està establert en 14 dies
pràcticament a tota Europa; hi ha qualque país que ha reduït a
10 però..., bé, no són tots. S’ha de tenir en compte la situació,
etc.

Després, les mesures que prenem com a govern progressista
són per protegir la població, i d’això m’agradaria que no hi
hagi cap dubte, i la inversió que s’està fent té un sentit, i
Atenció Primària els ho he dit, i de veres que si tenguéssim més
metges de família per contractar els contractaríem, els
contractaríem; si no els tenim és perquè no existeixen, perquè
és que no n’hi ha, perquè no s’han format els suficients, perquè
no es va fer una bona previsió de les necessitats, i quan es fa
arriba un moment que no..., bé, que necessitam un temps
perquè això passi.

Per descomptat s’han de veure les diferències, i crec que
s’han de veure i els ciutadans les han de saber, quines són les
diferències d’un govern progressista que estimula les plantilles
amb més estabilitat, menys interinatge, més oposicions, més
recuperació de drets. I els professionals vénen; deixin de dir
que els professionals no volen venir a les Illes Balears perquè
no és cert, no és cert. Les condicions que hi ha en aquesta
comunitat autònoma fan que sigui prou atractiva aquesta
comunitat autònoma en comparació amb d’altres, també. Per
tant la gent ve, és clar que vénen; si no d’on hem tret aquest
darrer any 65 metges de família?, els hem tret de qualque
banda, o sigui, aquí no se’n formen tant. Clar que vénen i clar
que han vengut. 

Ara bé, la situació que ha viscut Atenció Primària és
absolutament... inesperada. Per què?, perquè ens ajuntam un
mes..., o sigui, el tema dels circuits, sí, s’han de poder mantenir
els circuits d’atenció a la patologia respiratòria, i a les unitats
bàsiques molt petites no queda més que posar aquestes hores
d’atenció, de moment, perquè els professionals no poden
garantir que hi hagi circuits diferenciats, i en això volíem,
nosaltres volíem, a mitjan setembre haver recuperat ja la
normalitat dels centres de salut; pensam que també es recupera
quasi el cent per cent de la plantilla per vacances, per tant hi ha
més professionals i es pot fer.

Però, és clar, en la situació de la pandèmia és que ens hem
de posar en situació. 300 casos diaris generen el seguiment dels
300 casos més el seguiment dels seus contactes, de 5 a 10 per

a cada cas, que has de telefonar, que has d’estar pendent, que
s’han de fer proves PCR, i tot això es fa des d’Atenció
Primària. Què vol dir? Que amb una plantilla que no va gens
sobrada perquè a Atenció Primària s’ha d’invertir molt més en
més professionals, i això és un reconeixement públic que faig
i no em cansaré de dir, o sigui, jo no dic que estigui tot arreglat
ni que estigui tot fet, ni molt manco, falten professionals a
Atenció Primària, efectivament, però a més és que la situació
del mes d’agost ha multiplicat per 100 la seva feina, dels que hi
ha. Ara, això sí, nosaltres hem cercat també vies; s’està pagant
activitat extraordinària, crec que de les poques comunitats
autònomes on es paga activitat extraordinària als professionals
de Primària, i tant de bo que hi ha professionals disposats a fer
la seva jornada i la d’un company, com a mínim la cobren, que
és el mínim que podem fer per dignitat, però no es fa pertot,
tampoc, eh?, tampoc no es fa pertot. I clar que donarem molt de
suport a Atenció Primària i n’hi volem donar.

Quant a..., un tema m’agradaria que quedàs clar avui, i com
que fan ús moltes vegades de titulars de premsa, i és cert que
tots llegim la premsa més o manco, i podem estar més o manco
al dia del que es publica també a nivell nacional, crec que és
important. Ahir, dia 21 de setembre, tenc davant un article..., no
és que vulgui fer més..., però que diu: “Confinamientos a
tiempo, restricciones y cribados, cómo han actuado las
comunidades que han frenado sus curvas”. El confinament,
perdó, les mesures restrictives que hem pres a algunes zones
però que hem pogut ja avaluar la primera setmana a la zona de
Son Gotleu han estat efectives, han estat eficaces i han estat
efectives, i crec que això hauria de ser, veure el resultat d’una
primera setmana d’intervenció comunitària, on moltíssima gent
s’ha deixat la pell, molta de gent del teixit social, no dic de
Salut, i veure que una sèrie de mesures, que estam afectant més
de 20.000 persones i estam afectant la seva mobilitat en aquests
moments, veure que han funcionat crec que és el mínim
d’esperança que podem tenir i el mínim, per la nostra part,
d’agraïment a aquestes persones que segueixen aquestes
mesures.

I perquè es facin una idea, si ha demostrat efectivitat a la
zona bàsica de salut de Son Gotleu -ho diem per zona bàsica de
salut, ja sabem que afecta altres zones de Palma, però la zona
bàsica de salut és aquesta, és la de Son Gotleu-, no hi ha hagut
cap persona amb símptomes més enllà del dia 17 de setembre,
persones diagnosticades amb símptomes des de dia 17 de
setembre. Inici de símptoma, o sigui, persones positives que
han iniciat símptomes: dia 15 n’hi va haver 2, dia 16 n’hi va
haver 2, dia 17 n’hi va haver 2; a partir de dia 17, cap, cap el
dia 18, cap el dia 19, cap el dia 20. 

Per tant, això vol dir qualque cosa. Això vol dir que ens
podem relaxar i que ja està i que es poden aixecar tots les
mesures i que no hem de...? No, no vol dir això, vol dir que
hem de continuar fent feina en aquestes zones, amb aquestes
persones, i sobretot conscienciant molt bé la població i donant
molt de suport social, perquè això és el que ha demostrat tenir
molt més sentit. I també ho diu l’evidència científica, que
nosaltres hem de donar..., Salut ha de fer una passa enrere,
perquè el protagonisme el tenen molt el teixit social i el serveis
socials propers, municipals, que hi ha propers a les persones.
Així ho hem transmès als batles també, que ja els ho dit abans,
hi ha molts de batles, i no mir colors polítics perquè és que no
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té res a veure, que fan una feinada de proximitat als seus
municipis i que fan aquesta feina i aquesta feina ajuda molt a
contenir perquè ajuda a mantenir les quarantenes i ajuda a
contenir la transmissió. 

Per això és important mantenir aquest flux de relació entre
les institucions i treballar tots junts -tots junts-, perquè si ho
fem tots junts ens anirà molt millor.

Més dades d’aquesta zona de salut, la taxa de positivitat ha
passat del 13% al 6,99% a dia d’avui. La incidència acumulada
de 294 a 145 i parlam només de l’avaluació d’una setmana,
evidentment després de la segona setmana, aquest cap de
setmana proper farem... es completarà aquest informe que han
fet els tècnics crec que amb una exhaustivitat impressionant i
amb una quantitat d’informació recollida que ajuda a prendre
millors decisions. Per això sempre el meu agraïment.

I crec que és molt important, o sigui, que les comunitats que
han frenat les corbes i ens posen d’exemple, a Catalunya, a
Aragó o a Balears en aquest article en concret, és perquè s’han
fet aquesta projectes de confinaments a temps, restriccions i
cribratges. Per tant, crec que podríem i hauríem tots d’estar
contents i d’estar orgullosos.

Vull fer una menció, per no acabar el temps com he promès,
a educació. És a dir, una vegada més ahir ho vaig dir al Consell
de Govern i estan aquí les meves companyes que ho poden...,
el meu agraïment a tot els docents de totes les escoles, a totes
les famílies per la seva responsabilitat i a tots els professionals
sanitaris que hi donen suport, perquè crec realment que ha estat
un inici de curs exemplar i no és gràcies a Salut. L’inici de curs
d’aquesta comunitat autònoma ha estat exemplar.

Hi ha casos positius? Sí, ja n’hi havia, ja en teníem, vostès
m’han sentit dir també que el percentatge de positius dins la
franja d’edat fins als 49 anys, idò tenim de 0 a 49 i de 0 a 18 hi
ha, hi havia un percentatge elevat de positius.

Ara, parlam de 154.966 alumnes... ara ja s’ha fet cribratge
a 47 escoles, cap infant dels 281 positius estan hospitalitzats,
se n’han cribat 664. Per què? Perquè cada vegada que hi ha un
cas hem de treballar de manera conjunta, no és que..., esperen
que telefonin des del centre docent, és clar, hi ha un circuit. A
Educovid i a Educacovid, que són dues coses distintes, tenim
infermeres i tenim pediatres i donen suport als centres i als
centres de salut tenim infermeres que es dediquen a pediatria,
bàsicament, tenim pediatres i donen suport a les escoles.

A mi el que no m’agrada, el model que no m’agrada és el de
la infermera dins el centre escolar perquè no ho veig, perquè
està totalment deslligada del centre escolar i del món de la
salut. Jo crec que ha d’estar coordinat des del sistema sanitari
en els centres de salut o en les institucions sanitàries i donar
suport a les escoles, i desplaçar-se totes les vegades que faci
falta i es treballant en aquest sentit. Per tant, hi ha molts de
professionals, infermeres i pediatres, destinats al suport en
aquest moment de la tornada... bé, de poder mantenir aquestes
mesures de seguretat.

Crec que és important destacar que alumnes que són
positius no s’han contagiat, de moment, fins a dia d’avui, a les

escoles, són alumnes que han... s’ha detectat el positiu i s’han
cribat les escoles, de moment aquesta és la situació.

Que pot passar que es poden contagiar? Pot passar. Pot
passar, però ja dic tenim 154.966 alumnes i crec que és molt
important i molt bona la feina que es fa.

Crec que també és una prioritat recuperar les quotes, com
els deia, era una necessitat.

Sra. Patricia Font, és cert que m’han quedat altres temes,
però, per exemple, a Radar COVID, hem donat 109 codis. És
clar, com més gent se la vagi..., com més gent... quan es
positiva introdueixi el codi millor funciona. Per tant, per això
animam que tothom se la davalli. De moment 109 positius ja
han introduït el seu positiu a l’aplicació.

Per acabar m’agradaria... una reflexió quasi com he
començat, que tothom sap que la pandèmia no té color polític,
el virus té una elevada capacitat de transmissió i fins que no
tenguem immunitat de grup hi hem de conviure.

En tot cas, nosaltres defugirem d’actuacions partidistes o
demagògiques i seguirem fent cas a les societats científiques en
el sentit de continuar aplicant totes aquelles mesures que
l’evidència científica ens demostra que són bones per a la
ciutadania.

M’agradaria comptar amb tots vostès en aquest ingent tasca.

Per acabar, m’agradaria llegir del Manifest del Primer
Congrés Nacional de COVID-19, que el poden trobar amb
molta facilitat, hi ha una sèrie de recomanacions. El segon punt
fa referència a la lleialtat política i institucional i a
l’aprenentatge continu, i m’agradaria acabar amb aquestes
paraules: “La lealtad y colaboración entre partidos políticos e
instituciones son elementos esenciales para controlar la
pandemia provocada por el SARS-CoV-2 y para minimizar sus
efectos, lealtad y colaboración para minimizar los efectos.

Apelamos a la responsabilidad de nuestros representantes
para alcanzar un clima de diálogo y consenso que permita
adoptar las mejores decisiones y estrategias en la gestión de
la pandemia, diálogo, consenso, mejores decisiones. 

La pandemia de la COVID-19 ha supuesto la adopción de
medidas, acciones y estrategias que han tenido que ser
tomadas con carácter de urgencia y con un limitado
conocimiento científico y experiencia. 

Por ello es necesaria su revisión constante y constructiva
basada en criterios científicos con el objetivo de adquirir
nuevos conocimientos que permitan mejorar futuras
actuaciones sin ánimo recriminatorio y asumiendo la
conveniencia y necesidad de aprendizaje continuo en una
situación que ha sobrepasado las previsiones del conjunto de
la humanidad.”

Això ho han signat 55 societats científiques. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Amb la seva intervenció
acabam el punt cinquè d’aquest ple, la seva compareixença.

VI. Informe de la Comissió de l’Estatut dels Diputats i
de les Diputades sobre règim d’incompatibilitats de la
diputada Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears.

Passam al sisè punt de l’ordre del dia que és l’informe de la
Comissió de l’Estatut dels Diputats i de les Diputades sobre el
règim d’incompatibilitat de la diputada Maria Antònia Sureda
i Martí del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears.

La secretària primera llegirà l’informe.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

“La Comissió de l’Estatut dels Diputats i les Diputades en
reunió mantinguda dia 16 de juny de 2020 ha estudiat la
declaració presentada per la diputada Sra. Maria Antònia
Sureda i Martí a l’efecte de complir el que disposa el paràgraf
segon de l’apartat 1 de l’article 8 del Reglament de la Cambra,
referent a l’examen d’incompatibilitats. L’examen s’ha fet de
conformitat amb el que estableixen els articles 3 i 5 de la Llei
8/1986, de 26 de novembre, electoral de la comunitat autònoma
de les Illes Balears i les modificacions posteriors i els apartats
2 i 3 de l’article 155 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny,
de règim electoral general, i les modificacions posteriors. 

Atesa la normativa abans esmentada, aquesta comissió resol
informar la Cambra que la diputada Sra. Maria Antònia Sureda
i Martí no està subjecte a cap tipus d’incompatibilitat per a
l’exercici del seu càrrec.

Palma, 16 de juny de 2020.”

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Un cop acabat de llegir l’informe per part... 

(Remor de veus)

... senyors diputats, per favor... Un cop llegit l’informe de la
Comissió de l’Estatut dels Diputats, el president demana si
l’informe esmentat es pot considerar aprovat per assentiment.

Idò, si tothom hi està d’acord, no havent-hi més assumptes
a tractar, s’aixeca la sessió.
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