
DIARI DE SESSIONS DEL

PLE
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL. PM. 770-1987 Fq.Con.núm. 33/27 X legislatura Any 2020 Núm. 49

 

Presidència
del Sr. Vicenç Thomas i Mulet 

Sessió celebrada dia 29 de setembre de 2020 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

I. PREGUNTES:

1) RGE núm. 14625/20, presentada 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 de comerç i l’hostaleria de
l’extensió dels ERTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2677

2) RGE núm. 14709/20, presentada pel diputat Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nou institut al poliesportiu Prínceps d’Espanya. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2678

3) RGE núm. 14711/20, presentada pel diputat Sr. Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a neteja del litoral
durant l’any 2020. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2679

4) RGE núm. 14713/20, presentada per la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallada
del suport a les escoles amb infants amb necessitats especials. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2681

5) RGE núm. 14683/20, presentada per la diputada Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears, relativa a menors amb necessitats educatives especials. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2682

6) RGE núm. 14643/20, presentada pel diputat Sr. Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a nivell
de transport interurbà per causa de la COVID-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2683

 



2676 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 49 / 29 de setembre de 2020 

7) RGE núm. 14699/20, presentada per la diputada Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a compliment
de la proposició no de llei sobre qualitat de l’aire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2684

8) RGE núm. 14706/20, presentada per la diputada Sra. Idoia Ribas i Marino del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa
a compensació a empresaris i treballadors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2685

9) RGE núm. 14708/20, presentada pel diputat Sr. José Luís Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reforç de les
dotacions de policia local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2687

10) RGE núm. 14819/20, presentada per la diputada Sra. Maria Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sol·licitud d’ajudes per al turisme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2688

11) RGE núm. 14714/20, presentada per la diputada Sra. María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a segona
onada de la COVID-19.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2690

12) RGE núm. 14710/20, presentada per la diputada Sra. Margalida Durán i Cladera del Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació
de mesures a residències de gent gran i centres de discapacitat per evitar contagis massius de la COVID-19. . . . . . . . . . . . . . . 2691

13) RGE núm. 14715/20, presentada pel diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a negociació
dels ERTO en el sector del comerç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2692

14) RGE núm. 14703/20, presentada pel diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
instruments de reactivació del sector turístic provinents de la Unió Europea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2694

15) RGE núm. 14707/20, presentada per la diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
auditoria externa sobre la gestió de la pandèmia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2695

16) RGE núm. 14700/20, presentada pel diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a participació del
Govern en el disseny del Pla nacional de reformes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2697

17)  RGE núm. 14682/20, presentada per la diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a anàlisi de la incidència de la COVID-19 a les residències de les Illes Balears. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2698

18) RGE núm. 14705/20, presentada pel diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
immigració il·legal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2699

19) RGE núm. 14716/20, presentada pel diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a postura del
Govern en relació amb l’ocupació il·legal d’habitatges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2701

II. INTERPEL·LACIÓ RGE núm. 14206/20, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a política del Govern en relació
amb l’habitatge assequible i social; adopció de mesures i actuacions imminents.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2702

III. MOCIÓ RGE núm. 14429/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb
l’exclusió social i la pobresa infantil, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 11441/20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2707

IV. Debat i votació del dictamen de la Comissió d’Economia del Projecte de llei RGE núm. 8711/20, del Decret Llei 8/2020, de
13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa a l’àmbit de
les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19. . . . . . . . . . . 2716

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 49 / 29 de setembre de 2020 2677

EL SR. PRESIDENT:

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

I.1) Pregunta RGE núm. 14625/20, presentada 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 de comerç i l’hostaleria de
l’extensió dels ERTO.

La primera pregunta, ajornada a la sessió anterior,
presentada en substitució de la RGE núm. 14303/20, RGE núm.
14625/20, relativa a accions del Govern de les Illes Balears
davant la proposta del Govern central en relació amb l’exclusió
del sector de comerç i l’hostaleria de l’extensió dels ERTO,
que formula la diputada Sra. Patrícia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. En primer lloc, agrair a tots els meus
company d’aquesta cambra que s’han preocupat per la meva
salut aquests dies, els ho agraesc, però sobretot a vostè,
conseller, per la seva qualitat humana i perquè sempre ha
demostrat que volia trobar solucions per donar veu a tots.

Mire, conseller, pensaba que mi pregunta se había
aplazado en el pleno pasado y que iba a estar hoy
completamente caducada, pero nos despertamos con la noticia
de que no hay acuerdo social y, por tanto, está más vigente
que nunca.

¿Habrá acuerdo in extremis?, pero sobre todo, ¿a quién se
dejará de proteger, conseller? Porque el gobierno Sánchez con
la ministra Yolanda Díaz a la cabeza puso sobre la mesa una
propuesta inaceptable. El Gobierno, ése que se autoetiqueta de
la gente, proponía que los ERTE por fuerza mayor sólo se
prorroguen para algunos sectores dejando fuera el 78% de los
actuales protegidos. 

Mire, desde Ciudadanos lamentamos que el Gobierno sea
capaz de proponer una clasificación arbitraria que excluye de
la extensión de los ERTE al comercio y a la hostelería. ¿Usted,
Sr. Negueruela, sabe bien en qué se traduce esto? Explíqueselo
hoy a los ciudadanos, por favor. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. 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. Gracias, Sra. Guasp, y me alegro
además de verla aquí y enhorabuena por sus nuevas
atribuciones también. Por tanto, ahora sí que le contestaré de
una forma yo creo que clara a día de hoy.

Primero, usted habla de la extensión de los ERTE cuando
me imagino que sabe, o debería saber, que aquello que hemos
pedido para nuestros sectores principales es precisamente que
los fijos discontinuos, que es una peculiaridad de nuestro
territorio que debería conocer, salgan de los ERTE y tengan
una prestación extraordinaria para que las empresas tengan un
coste social cero y los trabajadores estén protegidos. Eso se va
a conseguir en el día de hoy. Tendremos un acuerdo social
histórico para estas islas que recoja desde luego la protección
de los fijos discontinuos, como nos acaba de confirmar el
Ministerio de Empleo en conversación de hace escasos
minutos. Convocaremos a los agentes sociales hoy para ratificar
el acuerdo sobre fijos discontinuos de esta tierra que salva a
más de 80.000 trabajadores y extiende su protección por
desempleo con una prestación por desempleo extraordinaria
para los fijos discontinuos. Un logro histórico.

Usted que hablaba de que Canarias tendría protección
especial y Baleares no, usted que hablaba de los fijos
discontinuos o no, de los ERTE o no, debería ver que ahora no
hay distinción por comunidades. Lo que usted dijo que iba a
pasar, no ha pasado, pero lo que sí dijimos nosotros que iba a
pasar, que iba a haber una especial sensibilidad con esta tierra
y con sus fijos discontinuos, va a pasar. 

Es un acuerdo histórico y los trabajadores de nuestras islas
se verán protegidos con una prestación extraordinaria por
desempleo con el 70% de la base reguladora y que no
consumirá paro. Eso debería alegrarla en el día de hoy. Todas
las empresas tendrán extensión de ERTE bien por rebrote, bien
con especial protección para el sector turístico y toda su cadena
valor. Una lavandería que dependa del sector turístico lo
tendrá. El transporte discrecional lo tendrá. La distribución lo
tendrá. La restauración lo tendrá. El comercio que dependa de
la hostelería y del turismo lo tendrá. 

Ése es el acuerdo, eso es lo firmado y eso desde luego es el
trabajo de esta comunidad autónoma y de sus agentes sociales
para defender nuestros intereses.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Nos alegramos desde Ciudadanos, por supuesto, en el
acuerdo para los fijos discontinuos, por supuesto. Pero mire, no
es que se lo diga yo, se lo está diciendo la CAEB, se lo está
diciendo PIMEM; sí, conseller, y es que no es que ya le digan
que la situación es crítica, es que le están pidiendo auxilio los
comercios, la restauración, le están pidiendo a usted, a su
gobierno, auxilio. 

Yo voy a explicar a los ciudadanos en qué se traduce este
acuerdo. Va a suponer destrucción de miles de puestos de
trabajo y la desaparición definitiva de cientos de comercios.
Todos le están advirtiendo, y usted está desaparecido
últimamente. Y de verdad que lo lamento, porque yo le
agradezco mucho la voluntad que usted tiene, el talante de
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reunirse con todos los sectores, pero lamentamos que en esto de
los ERTE no han plantado cara, como otras comunidades
autónomas sí lo han hecho, para no excluir al comercio y a la
hostelería desde el anuncio del pasado viernes. Porque de las
buenas palabras y de las buenas intenciones no viven los
comerciantes, no viven los hosteleros.

Conseller, ¿desde cuándo sabían ustedes que esto iba a
suceder, que se les iba a sacar de los ERTE de fuerza mayor?
No han peleado como toca en Madrid, esta vez no lo han
hecho. Y, Sr. Conseller, nos preocupa, ¿qué le va a decir a toda
esa gente, a todos esos comercios, a todas esas familias cuando
queden desprotegidos? Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Me imagino que si la CEOE hoy
luego firma el acuerdo y Ciudadanos vota este decreto ley, a
ver cómo queda usted. Porque sí que hemos peleado por los
comerciantes de aquí, por sus fijos discontinuos, por la
restauración. Ayer tuvimos una reunión con ellos, y están de
acuerdo. Y si hoy firman el acuerdo social en Baleares, si hoy
firmamos con ellos el acuerdo social en Baleares, ¿usted le da
apoyo o no le da apoyo? porque si le da apoyo, no sé qué acaba
de decir ahora. Simplemente usted está fuera de actualidad, no
está en lo que está sucediendo, y esa es una pena porque de
verdad Ciudadanos debería estar. Acuerdo social, protección de
los fijos discontinuos por primera vez para esta comunidad
autónoma con independencia de otras. Debería alegrarse un día
como hoy, que será un día histórico para esta tierra.

Muchísimas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 14709/20, presentada pel
diputat Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a nou institut al poliesportiu
Prínceps d’Espanya. 

Segona pregunta, RGE núm. 14709/20, relativa a nou
institut al poliesportiu Prínceps d’Espanya, que formula el
diputat Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Fuster.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyors i senyores diputats.
Sra. Consellera d’Esports, en quina situació es troba la creació
del nou institut al poliesportiu Príncipes de España?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fuster. Té la paraula la consellera d’Afers
Socials i Esports.

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

Gràcies, president. Bon dia a tots i a totes. En aquest
moment el projecte bàsic està realitzat, el projecte d’activitats
del nou aulari està també elaborat, el projecte d’infraestructura
dels llocs comuns dels Prínceps d’Espanya també està executat,
el projecte executiu també està elaborat, però hem de
reconèixer que tenim un retard en l’inici d’obres, i tant a
l’equip del Príncipes de España com a la Fundació Esports com
a la Direcció d’Esports com a jo mateixa i com al conseller
d’Educació no ens agrada tenir els alumnes i els professors en
aquestes condicions. La voluntat política és de continuar amb
aquest projecte. En aquest moment estam pendents que
l’Ajuntament de Palma ens doni la llicència d’activitats, perquè
una vegada que l’Ajuntament de Palma ens doni la llicència
d’activitats podrem fer la licitació.

Hi ha hagut problemes tècnics, que s’han resolt durant
aquest any. Tot això es va lliurar a l’ajuntament el novembre de
2019 però hi ha hagut problemes tècnics que s’han anat
resolent i confiam que la llicència d’activitats ens arribi durant
aquest any. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Consellera, l’any
2015, concretament dia 10 de novembre, vostès varen fer el
mateix de sempre, allò que saben fer molt bé: anunciar a bombo
i platerets i després mentir als ciutadans de les Illes Balears. 

La presidenta Armengol, acompanyada de la consellera
d’Esports d’aquell moment -no era vostè- i amb el director
general d’Esports també d’aquell moment, que és el mateix
d’ara -el seu-, el Sr. Carles Gonyalons, es varen presentar al
poliesportiu Prínceps d’Espanya i varen anunciar la construcció
d’un nou institut. Varen afirmar que era necessari fer aquesta
inversió ja que la situació de l’institut era lamentable. Varen
afirmar també, concretament la Sra. Armengol, que la situació
que vivien en el poliesportiu era culpa del PP, de les seves
polítiques de retallades, d’austeritat, etc., en definitiva, el de
sempre. 

Varen anunciar que l’any 2016 hi hauria una dotació
econòmica d’1 milió d’euros i que, l’any 2018, Sra. Consellera,
el nou institut estaria acabat i també remodelat el Prínceps
d’Espanya. 

La Sra. Armengol es va donar el luxe d’afirmar que aquest
govern, el d’esquerres, sí creu en l’esport, donant a entendre
que el PP, no. Idò miri, han passat cinc anys des d’aquella
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promesa a bombo i platerets, típica de la maquinària de
comunicació del Govern, però el nou institut no està ni
començat. Com sempre. 

No cregui que li dic perquè estic sorprès, no! Vostès han
actuat amb l’institut igual que han actuat amb el REB, amb el
pla de reactivació econòmica, o amb l’habitatge, o amb moltes
altres coses. Moltes fotos i poca gestió.

Sra. Consellera, vostè és com la Sra. Armengol, la seva
política és un decorat, pur màrqueting polític, però res més. Ho
hem vist amb la gestió que ha fet amb l’esport durant la
pandèmia i també ara amb el follón que tenim a Es Pinaret.

Per cert, Sra. Consellera, on són els doblers pressupostats
per fer l’institut de l’any 2016? Què ha fet la conselleria amb
aquests doblers? Miri, perdoni que li digui amb tot el respecte,
però són vostès una fàbrica de propaganda i de mentides.
Desgraciadament, el nou institut ni hi és ni se l’espera,
almanco, aquesta legislatura. 

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Fuster. Té la paraula la consellera
d’Afers Socials i Esports. 

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

Gràcies, president. De vegades les paraules ens traeixen i
vostè ha utilitzat la paraula follón per explicar la situació d’Es
Pinaret, demostra la seva gran sensibilitat respecte d’aquest
tema.

Miri, des del Govern seguim pensant...

(Remor de veus i petit aldarull )

EL SR. PRESIDENT: 

Senyors diputats, per favor, senyors diputats! Senyors
diputats! Un moment, Sra. Consellera.

Senyors diputats, per favor, a veure, acabam de començar,
vull dir, respectin el torn de paraula.  Sr. Company, respectin
el torn de paraula.

Li tendré en compte el temps, no passi pena. Continuï, Sra.
Consellera. 

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

Gràcies, president. El Govern continua pensant que la
situació de l’aulari no és l’adequada. El primer que he fet és
demanar disculpes en nom del Govern, perquè la situació no és
l’adequada. 

L’any 2016, l’any 2017, l’any 2018 i l’any 2019, hi ha
hagut el pressupost assignat i si no, vostès fan molt mala
oposició, perquè si vostès no varen detectar que no hi havia
aquests doblers, ho havien d’haver fet. L’any 2016, l’any 2017,
l’any 2018 i l’any 2019 hi ha hagut pressupost a la Direcció
General per fer l’aulari, i li lo he explicat. Hem tengut
problemes de caràcter tècnic en relació, sobretot, amb el
projecte d’infraestructures comunes, perquè tenim problemes
que no tot el Prínceps d’Espanya té la llicència d’activitat. I
això, quan vols fer un edifici dins el Prínceps d’Espanya,
genera problemes. 

Hem tardat més del que volíem a resoldre aquests
problemes tècnics, però la voluntat política és que aquest
edifici es faci, la voluntat política és que l’any que ve es pugui
licitar, es pugui començar a construir i, si a final de legislatura
no està acabat, que estiguin almanco molt avançades les obres.
És un projecte d’aquest govern que complirem amb la paraula. 

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.3) Pregunta RGE núm. 14711/20, presentada pel
diputat Sr. Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a neteja del litoral durant l’any 2020.

Tercera pregunta RGE núm. 14711/20, relativa a neteja del
litoral durant l’any 2020, que formula el diputat Sr. Mariano
Juan i Guasch del Grup Parlamentari Popular, té la paraula el
Sr. Juan. 

EL SR. JUAN I GUASCH: 

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors, bon dia a tothom. 

Dia 7 de juliol ja li vaig fer una pregunta en aquest sentit,
com estava el contracte de neteja del litoral, perquè ja
consideràvem que havia passat molt de temps, que cada any
s’havia fet i que enguany encara no s’havia començat. Donades
les circumstàncies, lògicament, que han concorregut enguany,
d’alguna forma es podria entendre.

Vostè em va contestar que aquella mateixa tarda
s’adjudicaria..., segurament s’adjuntava a la mesa de
contractació, per adjudicar aquest contracte. Fins i tot vostè
també em va dir que jo no creia gaire en la pregunta perquè li
havia fet preguntes d’algun altre tema de medi ambient que no
es relacionaven amb aqueixa; vostè m’havia d’haver dit que no
havia de creure amb les respostes perquè a dia d’avui, quan ja
duim més de tres mesos més, encara no s’ha començat a fer
feina. Sabem que hi ha va haver un problema sobrevengut, que
hi va haver un recurs sobre aquesta licitació, sobre aqueixes
bases de licitació però han passat tres mesos com bé dic i no
sabem res més. Ara té l’oportunitat d’explicar-mos com està i
què passa amb aquest contracte de neteja del litoral. 

Gràcies. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Juan. 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. Juan, vostè ha contestat gairebé a la seva pregunta, ja
que veig que vostè coneix bastant bé la seqüència. Com bé
vostè ha dit, no ha estat possible posar en funcionament el
servei de neteja del litoral aquest estiu, per dues causes
totalment alienes a la conselleria i vostè les ha contestades: en
primera instància, la declaració de l’estat d’alarma va
suspendre els terminis administratius; i en segona instància, una
empresa que va posar recurs als plecs -una empresa que
curiosament no s’havia presentat al concurs- doncs va fer que
la tramitació s’hagués d’aturar.

No obstant això, després de la resolució d’aquest recurs,
donant -per cert- la raó a la conselleria de Medi Ambient i
Territori, aprofit avui l’avinentesa de la seva pregunta per
confirmar-li que aquest concurs ja ha estat adjudicat; que, de
fet, comença aquesta mateixa setmana, dia 1 d’octubre, dins de
la segona fase contractual que està establerta en els plecs, i que,
de cara a l’any que ve aquest servei ja es podrà iniciar en els
terminis que pertoquen. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. JUAN I GUASCH: 

Gràcies, Sr. Conseller. Bé, li agraesc la seva contestació, en
aquest cas almanco no ha donat la culpa al Partit Popular
d’aquest retard, jo pensava que fins i tot li donaria a la Sra.
Ayuso perquè d’aquesta forma justificaria que el seu grup
polític que, precisament, un grup independentista demani que
s’apliqui el 155 a una comunitat autònoma és una cosa curiosa,
no?

(Alguns aplaudiments)

Bé, senzillament i anant al tema, efectivament està bé, si es
comença, que sigui ja, que tots els turistes que han passat per
les nostres platges enguany han gaudit dels plàstics i els fems,
però és cert que l’any passat es varen recollir 66 tones de fems,
per tant, d’aquestes 66 -que la meitat són plàstics,
aproximadament- és un tòxic i una contaminació a les nostres
aigües i a les nostres platges, cosa que hem de conservar en tot
moment.

S’ha de dir que, a més, dona feina a 30 persones que, en
aquests moments, és necessari. També s’ha de dir que els
ajuntaments que fan un esforç important per mantenir les
platges netes, si per un costat es gasten un capital important per
fer les platges netes i, per l’altre, no s’hi fa el mirall d’aigua,
idò no té gaire sentit perquè al final aqueixos plàstics acaben a
la vora. 

Ja sé que no li explic res que vostè no sàpiga però sí que li
vull dir que vostè és el responsable, i el seu govern és el
responsable que això no passi. Per tant, estic content que em
digui que començarà prompte, esper que aquesta vegada el
pugui creure i realment sigui així. 

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Juan. 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. Sr. Juan, les meves respostes
sempre solen atendre a la veritat, no sé si les seves preguntes
així ho fan. 

(Alguns aplaudiments)

Jo en cap moment, com bé vostè ha reflectit, no he culpat
ningú i crec que he assumit intrínsecament amb la meva
resposta totes les responsabilitats que pertoquen. No sé si vostè
pensava el mateix quan l’any 2014 aquest servei no es va posar
en marxa fins a finals de juliol, eh? I, per tant, en aquell
moment que no hi havia absolutament cap causa aliena, jo no
sé quina hagués estat la seva pregunta i la seva opinió, perquè
vostè sap, Sr. Juan, i jo crec que és honest reconèixer-ho, que
si no hi hagués hagut aquestes dues circumstàncies alienes
aquest servei s’hagués posat en funcionament perquè l’inici de
la seva contractació havia estat totalment dins temps i forma.

I òbviament aquest és un servei importantíssim per al
Govern i és importantíssim per a la Conselleria de Medi
Ambient i Territori, tot i que la Sra. Riera es posi nerviosa amb
la meva resposta, i, per tant, seguirem treballant perquè es
pugui donar aquest servei, que hi creiem, que és un servei que
no és competència de la comunitat autònoma, no hi ha cap altra
comunitat autònoma que el doni, això no obstant, el donam i el
seguirem donant per convicció i,...

(Remor de veus)

... bé, així doncs poder anunciar avui, com ja li he fet a la meva
primera resposta, que de cara a l’any que ve aquest servei es
podrà posar en funcionament en temps i forma.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.
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I.4) Pregunta RGE núm. 14713/20, presentada per la
diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a retallada del suport a les
escoles amb infants amb necessitats especials.

Quarta pregunta, RGE núm. 14713/20, relativa a retallada
del suport a les escoles amb infants amb necessitats especials,
que formula la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Sr. March, vostès havien d’apostar
per les persones i millorar l’educació, però han deixat passar
cinc anys amb més pressupost que mai, sense invertir en
escoles noves, ni en centres de salut, ni en residències de gent
major, ni en centres de menors tutelades, ni en neteja de platges
-Sr. Mir. Ara com davant una situació d’emergència i fan falta
més aules que mai i més professors que mai perquè els alumnes
estiguin en grups petits i segurs, però, en lloc de posar
professors suficients, ha fet vostè el que no faria ningú, cobrir
les tutories a costa de llevar altres especialistes.

Ha retallat personal de música, d’anglès, d’educació física;
ha retallat personal de reforç per als nins que necessiten
orientadors, pedagogs, logopedes; i el pitjor de tot, ha retallat
en el personal de suport per als nins que tenen qualque
discapacitat.

Aquesta és la seva manera d’aplicar l’equitat? Aquesta és
la igualtat d’oportunitats que pensa donar vostè als alumnes
més vulnerables?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, president, diputats, diputades. Sra. Riera,
moltes gràcies per aquesta pregunta, però hi ha un refrany
espanyol que diu piensa el ladrón que todos son de su
condición.

Miri, Sra. Riera, nosaltres no només no hem fet cap
retallada, vostès sí que varen ser els campions de les retallades,
el Sr. Bauzá, el Sr. Company i vostè mateixa.

Miri, ara li llegiré, en el 2014 vostè va fer un informe que
deia que hi havia hagut una retallada, el 2014, una retallada de
42 milions a Educació i 48 milions a Salut, 90 milions, Sra.
Riera, 90 milions de Salut i Educació; varen retallar 800
professors, dels quals hi havia molt de professorat d’atenció a
la diversitat; varen retallar tots els educadors socials que havien
posat, vostès varen retallar tots els professors d’educació... els
educadors socials els havien posat a un centre de secundària.

Vostès, senyora, no poden donar lliçons de res; no només
no poden donar lliçons, escolti, nosaltres hem posat 560
professors enguany, i des que vàrem el 2015 fins ara més de
2.100 professors, dels quals hi ha 500 professors més d’atenció
a la diversitat.

Sra. Riera, és evident que vivim un curs especial, és evident
que vivim un curs en què hem de reorganitzar els centres
educatius. Li diré una cosa, hem fet 1.000 grups més per
abaixar les ràtios, 1.000 grups més per abaixar ràtios, als
efectes que hi hagués una personalització més clara de tot el
procés educatiu.

Per tant, Sra. Riera, quan vostè em parla de retallades, quan
vostè em parla d’aquestes qüestions, la veritat és que jo li
demanaria una mica de consciència, una mica de reflexió sobre
el que varen fer. Perquè si tenim problemes és perquè vostès
varen retallar molt i si realment ara vostès no haguessin retallat,
li puc assegurar que la situació a l’Educació seria millor,
moltíssim millor; fins i tot li puc assegurar que, malgrat tot, la
situació a Educació és moltíssim millor del que vostè creu.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sr. March, fa cinc anys que governen, cinc, i li ho hem dit
moltes vegades, el vertader retall no és de la crisi econòmica
del 2011, és el retall ideològic, és el retall d’un govern que tuda
els doblers, és el retall d’un govern fake que inverteix en
col·locar polítics i afiliats i és el retall d’un govern que no
prioritza les necessitats de la gent. Això no va de rodes de
premsa, això no va de titulars, això no va d’afegir un parell de
professors cada vegada que li ho reclama qualcú, això va de
nins que han estat confinats mig any, nins que necessiten
teràpia, que necessiten professors especialistes i que es
mereixen tornar a l’escola amb tot el personal que necessiten,
per motius sanitaris i pedagògics, això va d’això, Sr. Conseller.

Han destinat vostès 15 milions d’euros a càrrecs polítics,
però no ha tengut temps de posar recursos a les escoles. Les
famílies es queixen que tan sols ha tengut temps de reunir-se
amb ells i obrir-los el seu despatx, aquesta és la seva
sensibilitat amb les persones, Sr. March, més de 500 famílies
angoixades pels nins amb malalties que tenen un risc afegit, que
volen informació i encara no han rebut el protocol de com
protegir els seus fills? Que reclamen equips de ventilació per a
les aules i no els tenen? Que reclamen mascaretes gratuïtes per
als alumnes i no les tenen? Que necessiten els seus cuidadors
i vostè els ho ha retallats?

El seu cap d’Inspecció ha reconegut que arribaven tard i
continua vostè amb promeses que ningú no es creu. Esperem,
com diuen les famílies, Sr. March, que no sigui massa tard per
a tots aquests nins. I això no va de titulars ni de refranys, però,
miri, si vostè pensa que la inversió...
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(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Riera, el seu temps ha finalitzat. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

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

Moltes gràcies, president. Sra. Riera, li vull dir dues coses:
vostè és una màquina de dir mentides, una màquina de dir
mentides quan parla d’educació. Miri, sap quina és la sort
d’aquesta comunitat autònoma? Que vostès no governin, que
vostès no governin...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

..., aquesta és la sort d’aquesta comunitat autònoma, perquè si
en quatre anys varen dur l’educació allà on la varen dur no em
puc imaginar el que farien vostès ara i aquí, n’hi ha prou que
miri el que passa a Madrid.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

I li vull dir realment, i cinc anys, Sra. Riera, cinc anys
fantàstics en relació amb el que realment vostès es pensen, però
vostè...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, Sra. Riera.

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

Jo surt cada dia i vostès eren dins els seus despatxos perquè
no podien ni sortir.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Podem continuar? Gràcies.

I.5) Pregunta RGE núm. 14683/20, presentada per la
diputada Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a menors amb necessitats educatives especials.

Cinquena pregunta, RGE núm. 14683/20, relativa a menors
amb necessitats educatives especials, que formula la diputada
Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears. Té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats, molt bon
dia. Sr. Conseller, el tema que jo ara li plantejaré és el mateix
que li ha plantejat la Sra. Núria Riera, ella li demana el per què
i jo li deman una solució. La realitat és que anteriorment a la
pandèmia ja hi havia una manca d’especialistes de necessitats
especials, a la legislatura passada es varen fer diferents
iniciatives i vàrem parlar del tema i que havíem de cercar una
solució. Però la realitat és que en aquest curs escolar, amb la
COVID-19, aquestes mestres especialistes han anat a fer de
tutors a moltes de les aules per abaixar les ràtios.

Per tant, Sr. Conseller, quina solució donarà als nins i nines
amb necessitats educatives especials que no han trobat els seus
mestres de suport a l’inici de curs?

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. 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. Sra. Riera, Sra. Sureda, gràcies
per la seva pregunta...

(Remor de veus)

La veritat és que, com a mínim, amb vostè es pot fer una
discussió seriosa, rigorosa, perquè vostè coneix perfectament
el món educatiu, cosa que altres no saben ni en tenen ni idea.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

En tot cas, Sra. Sureda, miri, nosaltres som conscients de
dues coses: que la situació de la pandèmia ha fet reorganitzar
els centres, i vostè ho sap perfectament, no només els ha fet
reorganitzar, sinó que ha fet, com deia, hem hagut de crear
1.000 grups més en els centres educatius per tal d’intentar
abaixar les ràtios. Les ràtios en aquests moments, el 90% de les
ràtios es troben per davall de 20 alumnes, i això possibilitarà
una major personalització dels processos d’ensenyança i
aprenentatge.

Així i tot, li diré dues coses: nosaltres, ara, des d’Inspecció
Educativa, i des de la Direcció General d’Innovació i
Comunitat Educativa fem una anàlisi centre per centre de com
ha quedat la situació dels PT i AL en relació amb els al·lots, si
tenen grups, si són tutors o no són tutors, i en el cas que sí,
mirarem amb els centres educatius i amb la Inspecció quina ha
de ser la solució perquè tots tenguin l’atenció adequada.

Així i tot, jo li vull recordar una cosa, primer de tot, li he dit
que nosaltres hem posat enguany 20 PT i AL nous, 9
orientadors, els equips d’especialitats, tenim 5 equips
d’especialització que donen suport, tenim quatre UVAI que
donen suport i per tant som a un procés de veure, d’adaptar la
situació dels al·lots perquè ningú no tengui els problemes que
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tengui. Però, així i tot, jo li vull reconèixer que la situació no és
fàcil, però la situació és de la pandèmia, no és una voluntat
política de reorganització, sinó que pensam que així i tot amb
aquestes ràtios serà possible una millor personalització
educativa.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Aquests dies passats vàrem veure una
denúncia d’unes 140 famílies afectades per aquesta retallada al
suport educatiu dels seus fills, també el diumenge hi va haver
una protesta; jo el que miraré són els prop de 6.000 nins que
són als centres ordinaris i que tenen aquesta reducció dels
especialistes de suport, no només minva totalment o
parcialment la qualitat de l’educació a aquests nins, sinó que
també la minva a la resta de nins que són a l’aula, perquè,
vulgui o no, el mestre s’ha de diversificar i mentre n’atén un no
pot atendre l’altre.

Crec que és complicat trobar solucions, però li diré que si
és cert que els PT i els AL, que són mestres especialistes, han
hagut d’anar a tutories, també és cert que tenim els auxiliars
tècnics, els AT, els quals poden fer una gran tasca i, per
ventura, una de les solucions seria incrementar la partida per als
AT i que aquests poguessin donar suport a aquests nins a les
aules, perquè és cert que tothom necessita ajuda, però aquests
nins la necessiten especialment. I les famílies se senten
desprotegides i el que és més, els nins es troben totalment
desprotegits i no tenen aquest suport que tant necessiten.

Per tant, Sr. Conseller, jo li deman que faci un esforç i que,
si no poden reforçar els PT i AL, almanco intentin reforçar amb
els AT. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. 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. Sra. Sureda, moltes gràcies, però
el problema dels AT no només és que donen suport a nins amb
problemes “motòrics”, i vostè ho sap, i dins el tema de suport
educatiu o nins amb educativa especial n’hi ha de molts tipus.
Per tant, nosaltres en aquests moments el que ens plantejam són
dues coses: una, fer una anàlisi, centre per centre, de quina és
la situació dels PT i AL i de la situació dels al·lots; veure que
també..., cal dir que tots els centres tenen un servei d’orientació
i aquest servei d’orientació ha de donar suport als mestres
tutors que realment són dins l’aula; que hi ha menys ràtio i més
personalització educativa i, per tant, el que nosaltres volem és
aquest mes veure com es fan les coses i, a partir d’aquí, prendre

les decisions que són necessàries perquè ningú no quedi
endarrera.

En qualsevol cas, la situació és complicada i la pandèmia
afecta molt, fins i tot l’organització dels centres. Moltes
gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.6) Pregunta RGE núm. 14643/20, presentada pel
diputat Sr. Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a nivell de transport
interurbà per causa de la COVID-19.

Sisena pregunta, RGE núm. 14643/20, relativa a nivell de
transport interurbà per causa de la COVID-19, 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. Buenos días,
conseller. Uno de los sectores más afectados por las
consecuencias de la pandemia de la COVID-19 y del que
menos se habla es del sector del transporte de pasajeros y, más
particularmente, el de transportes interurbanos. Este sector fue
afectado, primero, por el confinamiento total y casi absoluta de
la restricción de los desplazamientos; luego siguió viéndose
afectado cuando tuvo que restablecer los servicios, con una
cantidad mínima, ínfima de viajeros, llevando la rentabilidad y
en consecuencia la economía de estas empresas al límite. Para
acabar, llegó el mazazo de la falta de turistas, sabiendo que son
los ingresos obtenidos durante el período estival los que en la
inmensa mayoría de las ocasiones logran financiar las líneas de
las redes interurbanas durante el invierno, más verdad esto,
evidentemente, en las tres islas menores.

Al día de hoy, y por estas causas, los consells insulars, otros
que el de Mallorca, que no tiene las competencias asumidas,
han ido anulando líneas para más tarde volver a restablecer la
mayoría con porcentajes que han ido subiendo paulatinamente,
según las situaciones y las coyunturas han ido ayudando.

Hoy lo que le pido, Sr. Conseller, es que nos explique para
Mallorca, y solo para las líneas interurbanas, que son las que
dependen del Govern, ¿cuál es la situación de la res, es decir,
cuántos servicios se han recortado desde el inicio de la
pandemia, tanto en líneas anuladas como recortes de
frecuencias, y cuántas de estas líneas se han restablecido, y las
que estén en funcionamiento a qué porcentajes están operativas,
comparándolas con el mismo período del año anterior?

Gracias, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Benalal. Té la paraula el conseller de Mobilitat
i Habitatge.
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EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sr. President. I gràcies, Sr. Benalal per
aquesta pregunta, perquè, efectivament, la situació de la crisi
del coronavirus sobre el transport col·lectiu la veritat és que ha
estat duríssima i n’hem de ser conscients. Veníem, i permeti’m
que faci un poc de recordatori, d’una feina ben feta en la
majoria que suposava increments d’usuaris d’una manera
progressiva, en aquests darrers quatre anys, 2016, 17, 18 i 19
cada any a l’illa de Mallorca vam ser capaços d’incrementar 1
milió de passatgers cada any més, en quatre anys vam
incrementar 4 milions més de passatgers, la tendència era bona.

És més, en el 2020, el gener i el febrer havíem incrementat
en 100.000 passatgers més respecte de l’any anterior, fèiem
feina en una bona direcció.

A partir d’aquí, arriba la crisi del coronavirus i aquesta ho
atura, efectivament això és així. Què succeeix? L’estat d’alarma
suposa una reducció d’un 90% en el nombre d’usuaris, en el cas
del bus, i d’un 77,7%, en el cas del tren i metro. I a partir
d’aquí, efectivament, començam a recuperar, intentam fer els
màxims esforços, però la veritat és que no arribam a xifres
encara, hi som enfora.

A partir d’aquí, el mes d’abril, perquè ens facem una idea,
en tren i metro vam transportar 42.900 passatgers, tren i metro;
i en el mes d’agost, ara, que són les darreres dades, estam en
300.000 passatgers, tenim ara un 65%, tren i metro.

En bus, en canvi, el mes d’abril vam transportar 34.415
passatgers, i en aquest mes d’agost, en bus de xarxa TIB,
estaríem en 382.000 passatgers, ens trobam a un 26%.

Per tant, les diferències encara són grosses, recuperam de
manera lenta, però progressiva, el nombre d’usuaris. Sabem
que tenim una tasca per endavant molt complicada, molt
complica, perquè hem de tornar a posar en valor el transport
col·lectiu. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, mi pregunta, veo
efectivamente los porcentajes que usted me indica, pero
también lo que me interesaría saber es las reducciones que han
hecho ustedes voluntariamente o los cierres que han hecho
ustedes voluntariamente de líneas, era más bien, quería saber
qué porcentaje de estas líneas que se han cerrado se han vuelto
a actualizar y en qué medidas los porcentajes de reducción de
frecuencias han llegado a actualizarse. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Benalal. 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. No tenc aquí ara aquesta
xifra, però em compromet avui mateix a poder-li fer arribar el
percentatge de línies que es van suprimir i el percentatge de
línies que en aquests moments ja s’han recuperat.

Havia agafat la informació quant al nombre d’usuaris, creia
que era aquesta la informació que vostè em demanava, no tenc
cap inconvenient avui mateix a fer-li arribar la reducció de
línies que es va produir de freqüències i les que ja en aquests
moments s’han incrementat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.7) Pregunta RGE núm. 14699/20, presentada per la
diputada Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a compliment de la proposició
no de llei sobre qualitat de l’aire.

Setena pregunta, RGE núm. 14699/20, relativa a
compliment de la proposició no de llei sobre qualitat de l’aire,
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, i bon dia a tothom. Sr. Llanes, com
diu la pregunta, ens interessam per saber si s’ha pogut donar
compliment a aquest proposició no de llei, li ho record,
aprovada unànimement en aquest parlament.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Té la paraula el vicepresident i conseller
de Transició Energètica i Sectors Productius.

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

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Gràcies per la
pregunta, Sra. Font, efectivament, puc garantir que ens trobam
en tràmits d’acompliment d’aquesta PNL que, per unanimitat,
va aprovar el Parlament de Balears.

Pel que fa al punt 1 de la PNL, referent a la instal·lació de
més estacions, li diré que, segons una normativa europea els
punts de controls de contaminants es troben més que coberts a
l’illa de Menorca.

Pel que fa que es prenguin mesures de totes les partícules,
de l’annex 1, li diré que les partícules PM10 es mesuren a
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quatre estacions de Menorca i que les partícules PM2,5 també
conformen la regulació europea... es pren mesura en el pitjor
punt possible de totes les illes que és al centre de Palma i
després s’assimila el resultat a la resta del territori que
normalment, lògicament, és de millor qualitat.

Finalment, també li vull comentar que tota la informació
respecte de la qualitat de l’aire a les Illes Balears està
disponible a la pàgina web de la Direcció General d’Energia i
li diré que és un dels microsite més visitats pels ciutadans i les
ciutadanes de les Balears precisament per la bona informació
que dóna aquesta pàgina web.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA.  FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. Llanes, em deixa una mica així la seva resposta,
li he de ser sincera, perquè, és clar, nosaltres demanàvem més
estacions.

Puc entendre que la Unió Europea marqui uns mínims, però
crec que poden ser mínims i des d’allà podríem créixer o
podríem prendre... posar més estacions.

Jo li ho dic també perquè tot i que entenem també que han
passat deu mesos, estem vivint una pandèmia, entenc que la
pandèmia ha canviat molt, ha alentit, hi ha altres prioritats. Ho
compartesc, Sr. Llanes, no és cap atac personal ni moltíssim
menys, però sí que pensam que per poder dimensionar el
problema i prendre bé mesures de control sobre els nivells de
contaminació de l’aire és necessari mesurar-la, perquè només
amb aquesta informació podem prendre realment consciència
del que vivim i de la importància que té la millor qualitat de
l’aire possible per a la nostra salut i, fixi’s, més ara amb una
malaltia que és precisament de caire respiratori.

La nostra proposta anava sobretot de dret a la salut i dret a
la informació. Per això també li demanàvem que aquesta
informació es pogués, evidentment a banda de consultar-la per
la pàgina web i estic molt contenta a més a més que em digui
que és una de les pàgines més visitades, però pensam que
precisament per aquesta conscienciació també seria potser
interessant que fos visible des del propi carrer. Hem d’assumir
que no tothom accedeix a les pàgines web, però sí que podem
assumir que a tothom li interessa que l’aire estigui ben net.

Llavors, jo l’anim, l’encoratjo a si és possible, potser ara
no, però potser en uns mesos, que siguim una miqueta més
exigents i no ens conformem amb una normativa europea i
potser podem..., a més tenint en compte que Menorca és una
illa Reserva de la Biosfera i crec que hem de ser precisament
aquest model de sostenibilitat i de conscienciació.

Gràcies, Sr. Llanes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Té la paraula el conseller de Transició
Energètica i Sectors Productius.

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

Gràcies, Sra. Font, especialment per tenir la sensibilitat de
parlar de la COVID, perquè sembla que aquí a Balears no...,
no... no ha passat absolutament res.

Li diré que és evident que la feina no ha finalitzat i que
intentam millorar aquesta feina per part de la direcció general.
Sí que li diré que s’han duit a terme noves accions precisament
per mesurar la qualitat de l’aire a l’illa de Menorca, així a
Ciutadella s’ha canviat l’estació de bell nou, en els propers
mesos es posarà en marxa de campanya de qualitat de l’aire a
tota l’illa de Menorca que es mesurarà a través d’una estació
mòbil que té la comunitat autònoma. S’està fomentant també
que els instituts de recerca tant espanyols com europeus facin
estudis específics sobre la qualitat de l’aire a Menorca, com són
els projectes ESCAPE o (...) i igualment li diré que demà
mateix ens desplaçam a Menorca per signar amb el Consell
Insular de Menorca i l’Ajuntament de Maó el pacte per la
qualitat de l’aire a la ciutat de Maó.

A més, esperam que l’agost de 2021 es puguin aturar les
dues unitats més contaminants de la central tèrmica de Maó, les
que funcionen amb fuel-oil, que puguin funcionar les de gasoil
i que per tant això també millorarà la qualitat de l’aire a
Menorca que és una qüestió que preocupa i molt aquesta
conselleria.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

I.8) Pregunta RGE núm. 14706/20, presentada per la
diputada Sra. Idoia Ribas i Marino del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a compensació a empresaris
i treballadors. 

Vuitena pregunta, RGE núm. 14706/20, relativa a
compensació a empresaris i treballadors, que formula la
diputada Sra. Idoia Ribas i Marino del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares. Té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Señoras y señores diputados, buenos
días. Sr. Yllanes, el pasado día 15 de julio este gobierno
autonómico publicó en un boletín oficial extraordinario la
prohibición a determinados empresarios de desarrollar su
actividad empresarial, concretamente a determinados locales de
ocio, pero también de comercio y restauración, situados en tres
calles concretas de Palma y Calvià.
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Antes ya habían limitado la actividad empresarial a todos
los locales afectados por el Decreto contra el turismo de
excesos, señal de que dicho decreto no sirvió para nada, y
recientemente les ha tocado el turno también a los locales de
ocio infantil, a los gimnasios, a los centros deportivos que tras
invertir en medidas de higiene como se les solicitó en el pasado
mes de junio resulta que ahora prohíben abrir a todos aquellos
que están situados en amplias zonas de diferentes municipios
y en multitud de calles.

Ante este panorama, ¿podría indicarnos cómo va a
compensar el Gobierno balear a los empresarios y trabajadores
afectados por la prohibición de la actividad empresarial dictada
por la consejera de Salud el pasado 15 de julio y en múltiples
resoluciones que se han ido publicando después en el BOIB?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Té la paraula el vicepresident i
conseller de Transició Energètica i Sectors Productius.

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

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sra. Ribas, por la pregunta.
A diferencia de lo que ha ocurrido con la Sra. Font
evidentemente usted no cita la COVID porque no le interesa
para la cuestión que ha planteado.

Todas las limitaciones y todas las prohibiciones que
estableció la Conselleria de Salud no eran ni más ni menos que
para proteger la salud de todos los ciudadanos y las ciudadanas
de Baleares y para evitar el desarrollo de la pandemia, pero eso
está claro que a ustedes no les interesa.

Podría remitirme íntegramente a la respuesta que ha dado
anteriormente el conseller Negueruela, pues a través de los
expedientes de regulación temporal de empleo porque
precisamente lo que se ha hecho ha sido proteger a las
empresas y a los trabajadores de esta comunidad autónoma a
través de este mecanismo, mecanismo que ha supuesto ventajas
para los trabajadores puesto que han podido acceder a la
prestación sin necesidad de haber tenido que cotizar todo el
periodo obligatorio para poder tener ese derecho y además sin
que se les descuente posteriormente el tiempo pasado en ERTE
a efectos de la prestación por desempleo.

Además a los ERTE se les ha dotado de flexibilidad y así
las empresas han podido adaptar sus necesidades a la entrada
y salida de trabajadores de los ERTE ajustando también de esa
manera los costes en Seguridad Social.

Por tanto, a las empresas y a los trabajadores y trabajadoras
afectadas por esa disposición de la Conselleria de Salud -
insisto- para proteger la salud de todos los que vivimos en esta
comunidad autónoma, se ha visto protegida por este mecanismo
importante que han sido los expedientes de regulación temporal
de empleo, en el caso que usted cita concretamente los
derivados de fuerza mayor. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sr. Conseller, si usted quiere que hablemos de la COVID,
hablaremos de la COVID y también hablaremos del derecho al
trabajo y de la libertad de empresa, que son derechos
fundamentales recogidos en la Constitución Española, y si los
poderes públicos los limitan para proteger un interés general
como es la salud pública por la causa de la COVID lo que
deben hacer y es de justicia es indemnizar a las personas
afectadas que han visto cerrados sus comercios o sus negocios
porque ustedes no han sido capaces de proteger a la población
de los contagios, especialmente por su empecinamiento en no
exigir la realización de tests en origen a quienes nos han estado
visitando durante este verano, desoyendo nuestras reiteradas
peticiones al respecto. Porque usted me dijo a mí en este
parlamento que era imposible exigir PCR a quienes venían de
fuera, lo que está haciendo ahora mismo Italia, Bruselas e
incluso Canarias resulta que era imposible implantarlo en
Baleares.

Y ahora resulta que ustedes sacan ayudas para autónomos
a los que les han prohibido trabajar al estilo de tonto el último
mediante convocatorias que se agotan a los diez minutos y que
suponen una auténtica tomadura de pelo para empresarios
afectados.

Por si eso fuera poco nos enteramos por la prensa de que
sus compañeros desde la Moncloa no han solicitado a la Unión
Europea ayudas para el sector turístico, mientras los pequeños
empresarios de estas islas, que viven como todos del turismo,
están desamparados ante la situación desesperada que
atraviesan.

Ustedes han solicitado al Gobierno del Estado ayudas para
las prostitutas, ¿cuál ha sido el error del resto de empresarios?,
¿resultará que el fallo ha sido no haber montado un prostíbulo
o haberse prostituido para obtener así el favor de este
gobierno?...

(Remor de veus)

¿Qué tiene que hacer un empresario en Baleares...?

EL SR. PRESIDENT:

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

Gràcies, Sra. Ribas. Té la paraula el conseller de Transició
Energètica i Sector Productius.

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

Gracias, Sr. Presidente. Enhorabuena, acabar una
intervención parlamentaria en una sesión de control del
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gobierno hablando de prostitución es... se lo puede apuntar
usted en el currículum, Sra. Ribas.

Le voy a repetir el concepto: mientras que en la anterior
crisis económica, que fue esencialmente gobernada por el PP
se utilizaron los recortes económicos y los recortes de derechos
para facilitar una mala salida de la crisis, que además acabó con
la destrucción de millones de puestos de trabajo, bueno, pues
nosotros hemos hecho todo lo contrario, para no dejar a nadie
precisamente atrás se ha establecido este mecanismo de los
ERTE. 

Así, por ejemplo, en el Decreto 24/20, de 26 de junio, se
aprobaron los ERTE por rebrote, estos que no ha citado usted
tampoco, para proteger precisamente a las empresas que veían
impedida o limitada su actividad como consecuencia de una
pandemia, de una pandemia que ya ha provocado más de un
millón de muertos en todo el mundo, como es la COVID-19.

Por tanto, a partir de ahora, que se ha alcanzado un acuerdo
con los sindicatos en la mesa de diálogo social y esperemos que
la CEOE se una a esto, seguiremos implementado estas
medidas de protección de los trabajadores y de las empresas tal
y como hemos hecho desde marzo, que fue cuando usted me
preguntó por los PCR y ningún país...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller, el seu temps ha finalitzat.

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sr. Conseller.

I.9) Pregunta RGE núm. 14708/20, presentada pel
diputat Sr. José Luís Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a reforç de les dotacions de policia local. 

Novena pregunta, RGE núm. 14708/20, relativa a reforç de
les dotacions de policia local, que formula el diputat Sr. José
Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Una llàstima, volíem canviar
la pregunta per l’actualitat de divendres que sortia al diari El
Mundo sobre el pla d’emergències d’INUNBAL, però
l’arbitrarietat del Sr. President no ho ha fet possible. La
setmana que ve ja li ho demanaré, Sra. Castro. 

ISPIB, ISPIB, Institut de Seguretat Pública de les Illes
Baleares, a la seva web trobam les funcions, dins les seves
funcions l’organització, enllaços i webs destacats, tot buit de
contingut. Per tant, serà difícil poder gestionar i fer millor les
coses per al bé de la ciutadania amb els policies locals. 

La darrera notícia, la memòria de l’any 2018, una memòria
on es recullen totes les precarietats, totes les necessitats que
tenen les policies locals de les Illes Balears. Per tant, si encara
a dia d’avui no han estat capaços de presentar la memòria de
2019, quan la majoria de ciutats, províncies i comunitats ho han

presentat a principi de l’any 2020, per tant, serà difícil que
vostè des de la seva conselleria pugui planificar, organitzar i
donar resposta a les necessitats que tenen els ciutadans de les
Illes Balears. Què pensa fer?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. 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, Sr. Camps. Bon dia a tothom.
No se preocupe, Sr. Camps, yo estaré aquí el martes que viene
y podrá hacerme esta pregunta y las que quiera. Este martes, el
siguiente y el siguiente.

(Alguns aplaudiments)

Sr. Camps, usted ha sido batle durante bastante tiempo,
ocho años creo, y tiene bastante conocimiento sobre la
problemática de la policía local. Creo que sería interesante que
usted se sumara, con su experiencia, a las propuestas que
estamos haciendo de la mano de la FELIB.

El problema de la policía local es un problema grave y
además evidentemente la falta de policía locales que además se
acrecienta durante la pandemia, como es evidente. Por lo tanto,
lo que estamos haciendo este govern desde hace varios meses,
y la última reunión a principios de este mes, con la FELIB es
buscar soluciones a corto, a medio y a largo plazo. 

Usted hace referencia a una serie de datos que están en la
memoria de 2018, pero olvida dos datos que creo que son
fundamentales. El primero de ellos es que los ayuntamientos
tienen una responsabilidad en la gestión de la policía local, el
Govern balear tiene otra responsabilidad en la coordinación y
el Gobierno central tiene otra responsabilidad en la alineación
del estado de reposición. 

Usted no ha mencionado la ley Montoro y las dificultades
que todos los batles y batlesses con los que yo he podido
hablar, incluídos los de su partido, han establecido como la
causa de que las plantillas de policías locales de Baleares no
sean las adecuadas. Espero que usted también me apoye en esta
reclamación porque los propios batles y batlesses de su partido
también creen que es un problema.

Me gustaría que usted en vez de destruir, sumara, porque
seguro que con su experiencia podemos ayudar a mejorar el
paquete de medidas que estamos trabajando con la FELIB para
poder presentar dentro de poco medidas que solucionen el
problema de la falta estructural de policías locales de las Islas
Baleares.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Veo que a ustedes se les olvida muy
rápido quien nos llevó a la crisis del 2011. Por tanto, ustedes
que...

(Remor de veus)

... ustedes que en la legislatura pasada pusieron en marcha un
macro proceso, la intención era buena, pero el problema es que
las herramientas, el empuje que tiene que dar la conselleria
queda demostrado que no es el que toca. Llevan dos años con
este proceso para poder consolidar a los interinos, que también
es un problema que arrastran las policías locales, y a día de hoy
aún están terminando de recontar los méritos. Por tanto, aquí
demuestran muy claramente que hay quince municipios de las
Islas Baleares con 104 personas que están aún pendientes de
poder tener la tranquilidad y contar con su plaza en propiedad. 

También este déficit de las policías locales, venimos
diciéndoselo desde el principio de esta legislatura, lo que
ustedes han hecho hasta ahora ha sido nada. Lo único que se
han preocupado ha sido en derivar las responsabilidades a los
ayuntamientos, a la ley Montoro, etc. Ustedes con esta
memoria, si no la tienen actualizada, será imposible poder
organizar y preparar con los presupuestos de los diferentes
municipios de esta comunidad autónoma la previsión de poder
reponer las plazas necesarias en cada uno de los ayuntamientos. 

Por tanto, les pedimos que pongan en marcha esta...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

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

Gràcies, president. Bueno, como usted dice, mi antecesora,
la consellera Cladera, puso en marcha un proceso
extraordinario, por tanto, su discurso de que no hacemos nada
me parece que no, que no es cierto.

(Alguns aplaudiments)

Mire, hace dos..., no, no está parado, no está parado, usted
sabe..., usted ha sido alcalde y sabe quiénes son las personas
que tienen que iniciar el proceso de oposición. Usted, cuando
entró, cuando era batle de Es Castell tenía 15 policías locales,
cuando salió tenía 10, perdió 5 policías locales. ¿Le digo que
es culpa suya, de Mariano Rajoy, de Bauzá? No. 

Mire, por suerte Es Castell tiene un gobierno de izquierdas
hoy que lo primero que ha hecho es sacar una RPT...

(Alguns aplaudiments)

... porque usted no tuvo tiempo en ocho años de buscar la
estabilidad de los funcionarios de su propio ayuntamiento. A
continuación ha sacado un proceso de oposición con dos plazas
nuevas de policías locales y cinco de consolidación.

Yo le vuelvo a decir, aquí no estamos para tirarnos los unos
a los otros los papeles, si fue usted, si fue Rajoy, si fuimos
nosotros...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Yo no estoy mintiendo, no estoy mintiendo, Sr. Camps,
déjeme terminar...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, per favor.

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

Lo que le estoy diciendo es que estamos trabajando de la
mano de la FELIB, con los cuatro vicepresidentes, con todos
los colores políticos. Si usted no quiere sumarse al acuerdo no
se preocupe, que este gobierno seguirá trabajando con los 67
batles y batlesses, sean del color político que sean.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.10) Pregunta RGE núm. 14819/20, presentada per la
diputada Sra. Maria Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a sol·licitud d’ajudes per al
turisme. 

Desena pregunta, RGE núm. 14819/20, en substitució de la
RGE núm. 14712/20, relativa a sol·licitud d’ajudes per al
turisme, que formula la diputada Sra. Maria Asunción Pons i
Fullana, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra.
Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputades. Les
organitzacions empresarials de Balears varen rebre amb
sorpresa i indignació divendres passat que el Govern de Pedro
Sánchez no ha demanat ajudes a la Comissió Europea per al
turisme. 
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Volem saber per què el Govern de la Sra. Armengol no ha
exigit al Govern central aquestes ajudes que a Balears
necessitam amb urgència.

Moltes gràcies.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. 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. Creo que usted se equivoca en una
fecha, salió la noticia el día 24, no el día 25. Yo entiendo que
Company pinte poco o nada, incluso que trabaje poco o menos,
pero ¿era necesario recuperar a Bauzá?, ¿era necesario
recuperar una pregunta del eurodiputado Bauzá para venir aquí
a pedir al Gobierno?, ¿hacen tan poco ustedes...

(Remor de veus)

... hacen tan poco ustedes que no son capaces de ser ni
originales?

(Alguns aplaudiments)

¿Son tan flojos?, ¿no son capaces de trabajar?, ¿necesitan
vivir de la pregunta que va a hacer el Sr. Pérez-Ribas, de la
pregunta del Sr. Pérez-Ribas o es que piensan que Bauzá sigue
con ustedes?...

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

... ¿viven todavía de las rentas de Bauzá? Creáme, nadie mejor
que ustedes sabe que...

(Remor de veus)

... las rentas de Bauzá les llevan a la oposición, las rentas de
Bauzá les han situado ahí. El Sr. Company que trabaje más y
que dependa menos de Bauzá. Y por supuesto, el Sr. Bauzá no
tiene razón en las ayudas de la Unión Europea. Ustedes mejor
que nadie deberían saber dónde les ha llevado traer réditos del
Sr. Bauzá.

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

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

A veure, senyors diputats i diputades. Senyors diputats i
diputades, saben vostès que els temps estan repartits, quan li
correspon a un té el dret a la paraula i la resta hem d’escoltar. 

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

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, la comissària de
Competències a la Comissió Europea, la Sra. Vestager, va
afirmar dia 23 de setembre que “les autoritats espanyoles no
s’han posat en contacte amb la Comissió per demanar un règim
específic d’ajudes en el sector turístic”. Aquesta és la veritat,
Sr. Negueruela, per tant, prou de mentides, prou de mentides!

El govern de Pedro Sánchez -a diferència d’altres estats
membres- no ha demanat ni ha presentat cap pla d’ajudes
específic per rescatar el turisme d’Espanya. La ministra Maroto
no ha fet els deures i vostès tampoc perquè no ho han reclamat.
Falten a la veritat i pretenen desviar l’atenció, com ja van fer
quan Bel Oliver va ser destituïda com a secretària d’Estat.

Miri, Sr. Negueruela, vostè havia de ser el conseller estrella
d’aquest govern però al final ha estat el conseller “estrellat”.
Les seves mentides no poden amagar el desastre d’aquest
govern, perquè amb vostè i la Sra. Armengol, ni turisme, ni
treball, tenim. 

“30.000 empreses estan avui en risc de desaparició”,
informe Fundació Impulsa. “L’atur en el sector turístic
s’enfonsa un 29%, la major caiguda d’Espanya”, informe
Randstad. Havien de crear 35.000 llocs de feina i han provocat
35.000 aturats. “Els treballadors pateixen la major baixada dels
seus salaris”, Institut Nacional d’Estadística. 

Sr. Conseller, vostè és com el cavall d’Àtila, que per tot allà
on passa no creix l’herba mai més. No torni a dir enguany que
hi ha hagut temporada turística, no ho torni a dir, perquè és una
altra mentida. No ens enganin més i exigeixin a Pedro Sánchez
un pla d’ajudes per el turisme d’Espanya i que tengui en
compte Balears, aquesta comunitat no es mereix un govern que
diu mentides, tot, per ocultar la seva incapacitat i la seva
incompetència. Credibilitat zero, tenen vostès, credibilitat zero. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sra. Pons. 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. Pons, es su trabajo, en serio, es
tan ridículo el papel suyo y el de su presidente que ojalá siga
muchos años más!, porque efectivamente ¡la respuesta de la
Comisaria -lo que no dice- es que es al Sr. Bauzá. O sea, usted
no hace más que política del Sr. Bauzá, es que no saben hacer
otra cosa. ¿No tienen información, de turismo? Hablan tanto
del turismo y no saben lo que pide el sector, lo tiene que hacer
un eurodiputado que no es el suyo. ¿A qué juegan?

Usted..., tuvimos una reunión con ASHOME el jueves
pasado, lo sabe, en Menorca, con el secretario de Estado.
¿Salió ASHOME a decir que no había ayudas europeas? No.
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¿La Federación Hotelera en Mallorca salió a decir que no había
ayudas? No. Porque, ¿sabe la verdad? Es que sí las hay. Lo que
no ha hecho España es pedir determinadas ayudas que
requieren autorización en términos de competencia, como ha
hecho Alemania para Lufthansa, o Dinamarca, para grandes
compañías. ¡Por competencia! Por temas de competencia. Las
ayudas que ha pedido España para rescatar al sector son ICO
para el sector turístico por valor de más de 25.000 millones y
los ERTE de que se beneficia especialmente el sector turístico. 

Tan es así, que fruto de las reuniones de la ministra Díaz, el
ministro Escrivá y todo el trabajo que se ha hecho desde estas
islas con los agentes sociales, los ERTE del sector turístico hoy
tendrán una especial protección para el sector turístico. Eso es
una ayuda del gobierno de España, es un trabajo conjunto del
gobierno de las islas, en proteger al sector turístico, cosas que
ustedes no saben reconocer: protegemos al sector, trabajamos
con el sector, dialogamos con España y tenemos soluciones.
Ustedes, ahí. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

A veure, senyors diputats i diputades... Em sap greu, però,
en general els he demanar que quan els correspongui parlar,
parlin, i quan els correspongui escoltar, escoltin. Perquè des
d’aquí se sent molta gent, no només una persona que, a un
moment o a un altre, li correspon parlar. 

I.11) Pregunta RGE núm. 14714/20, presentada per la
diputada Sra. María Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a segona onada de la
COVID-19. 

Onzena pregunta, RGE núm. 14714/20, relativa a segona
onada de la COVID-19, que formula la diputada Sra. María
Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula la Sra. Marí. 

LA SRA. MARÍ I MARÍ: 

Gràcies, Sr. President. Bon dia, diputats i diputades. Els
darrers dies hem conegut que les Illes Balears superam la
mitjana estatal d’hospitalitzats i malalts a les UCI. La mitjana
espanyola de llits ocupats per COVID és de 9,6, mentre que a
Balears superam l’11%. La mitjana nacional de places a cures
intensives és d’un 17% i a Balears superam el 23.

Senyora consellera, continua pensant que ha afrontat la
segona onada de COVID de manera adequada? Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gràcies, president, bon dia a tothom. Sra. Diputada, jo pens
que hem de fer cas a l’evidència científica i a les

recomanacions que donen els experts, crec que és molt
important la vigilància epidemiològica i crec que és molt
important també invertir en salut. Això, no és que només ho
cregui jo, sinó que, com ja vaig fer referència, hi ha molts
experts que estan prenent decisions, que estan proposant
aquestes decisions i, les decisions que nosaltres prenem li puc
assegurar que estan basades sempre en criteris tècnics i fent cas
a l’evidència científica, per una banda.

Per una altra banda, en quant a la vigilància epidemiològica
de la situació de la COVID en aquesta comunitat autònoma,
tots els indicadors milloren. Tots els indicadors de les Illes
Balears diuen que estam en una situació, ara mateix, de
milloria. La incidència acumulada de 7 dies, la incidència
acumulada de 14 dies, la taxa de positivitat, el nombre de
rastrejadors i el rastreig que es fa, precisament per tenir
controlada la pandèmia. 

I, en relació amb la inversió en salut, crec que també és
evident l’esforç que està fent aquesta comunitat autònoma, un
gran esforç!, Sra. Diputada, amb molts de milions d’euros per
disposar de material, per tenir més professionals i per tenir més
espais d’atenció, pioners, en molts de casos. Tenim una central
COVID, tenim molts de rastrejadors, tenim una situació que
crec que ens permet, en aquests moments, controlar la
pandèmia. A mi m’agradaria que se n’alegrassin, que vessin
aquesta part positiva que estan fent tots els professionals, els
ciutadans..., per millorar i tombar la corba. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Marí. 

LA SRA. MARÍ I MARÍ: 

Sra. Consellera, és evident que no estàvem preparats i és
evident que la seva gestió no és transparent.

La setmana passada el president del Partit Popular va
denunciar la saturació a les UCI d’alguns hospitals de les
Balears, la seva bancada es va indignar i la seva presidenta va
negar amb vehemència aquest fet. El dia següent la premsa de
Balears es feia ressò de les denúncies del personal sanitari
d’UCI que afirmaven estar col·lapsats. 

Ens pot aclarir, Sra. Consellera, qui va mentir? Va mentir
vostè amb les dades que va facilitar la Sra. Armengol o la
presidenta coneixia l’estat de les UCI i volia enganyar-nos a
tots? Quin és la situació real de les UCI, a dia d’avui? 

Sap quina era la manera d’afrontar la segona onada?, la que
li reclama el Partit Popular des del mes d’abril. Des de fa
mesos, demanam controls a ports i aeroports, i que no escolti
ni dialogui amb l’oposició, no ens ve de nou, però és que
tampoc no ha volgut escoltar al seu expert, el Dr. Arranz, que
fa dos dies afirmava que “si hubiéramos controlado mejor la
entrada, habríamos evitado una ola tan intensa, habríamos
evitado una ola tan intensa”, Sra. Consellera. Aquestes
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declaracions demostren que la situació actual és conseqüència
de les seves negligents decisions polítiques, que les decisions
tècniques i científiques li aconsellen allò mateix que el Partit
Popular  reclama. 

Aclareixi’ns tres qüestions sense manipulacions: qui va
mentir sobre les UCI? Quan realitzarà tests a ports i aeroports?
I, quan farà públic l’informe que avala el confinament de Vila
i Sant Antoni?

Es pot estalviar repetir l’argumentari de les retallades,
d’acusar l’oposició d’irresponsable, de no haver sentit cap
proposta, de la unitat, de com de malament estan a altres
comunitats, perquè la realitat, Sra. Consellera, és que ja no li
queda credibilitat, la realitat és que l’ha perduda tota i que
Balears és un territori sense salut i sense economia. 

Si de veritat estima la sanitat pública d’aquestes illes, deixi
d’amagar amb criteris tècnics la seva incapacitat política i...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Marí, el seu temps ha finalitzat. 

(Alguns aplaudiments)

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

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

Gràcies, Sr. President. En el dia d’avui acab de mirar la
situació de les unitats de crítics, estan al 54% de la seva
ocupació. 

En aquesta comunitat autònoma no ha faltat un sol llit per
a un pacient crític i no ha faltat una sola atenció per a un
pacient, ni crític ni no crític, Sra. Diputada, deixin de fer
demagògia i deixin d’alertar i alarmar la població perquè no té
sentit, no té cap sentit.

La situació, jo li ho he dit, millora. Les decisions que s’han
pres, mesures més restrictives a determinades zones com Can
Capes, la Soledat, Sant Antoni... han aconseguit disminuir la
incidència acumulada en catorze dies a la meitat, la taxa de
positivitat també a la meitat. Són decisions que són dures, que
costen molt, que afecten moltíssims ciutadans, però han donat
fruit i, l’esforç, l’està fent tothom, l’estan fent tots, tots vostès
també, tots els ciutadans d’aquesta comunitat autònoma, tots els
professionals. 

Tenim un objectiu comú i sí, li ho vaig dir, hem d’ajuntar-
nos polítics, oposició, institucions i fer el que els tècnics i els
científics ens diuen que és el més necessari per tombar la corba,
i ja li dic, gràcies que en aquesta comunitat autònoma som de
les que millor estam a tot l’Estat espanyol.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.12) Pregunta RGE núm. 14710/20, presentada per la
diputada Sra. Margalida Durán i Cladera del Grup
Parlamentari Popular, relativa a aplicació de mesures a
residències de gent gran i centres de discapacitat per evitar
contagis massius de la COVID-19. 

Dotzena pregunta, RGE núm. 14710/20, relativa a...

(Remor de veus)

... relativa a aplicació de mesures a residències de gent gran i
centres de discapacitat per evitar contagis massius de la
COVID-19, 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, diputades, diputats,
Considera el Govern, Sra. Consellera, que s’han aplicat amb
temps suficient les mesures adequades per evitar contagis
massius a les residències de les nostres illes i també als centres
de discapacitat?, i li demanaria, Sra. Consellera, concreció i
honestedat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, president. Gràcies, diputada, per la seva pregunta,
vaig anunciar les mesures la setmana passada, és veritat que la
concreció a vegades em costa, però crec que les mesures eren
clares i crec que... El que vull reconèixer és a tot l’equip
d’atenció a la cronicitat, tant de la Conselleria de Salut com del
consell insular i de la Conselleria d’Afers Socials que s’estan
deixant la pell cada dia, a cada moment per donar suport a les
residències i per fer un bon control de les residències. S’han
pres moltes mesures, aquest grup està fent feina des de l’inici
de la pandèmia. Cada vegada que hi ha un cas positiu aquest
grup hi està pendent, s’actua, es vigila, se supervisen els plans
de contingència, es valoren els pacients per part de Salut, tant
de la central COVID com amb un equip específic de metges i
infermers com des del 061, es va a les residències, se’ls ajuda,
se’ls forma, es defineixen els circuits... 

Crec que fan tot el que poden, tot el que poden des que hi
ha un sol cas, però no només és esperar un cas, han fet
cribratges, recribratges, és clar que es prenen moltíssimes
mesures. Són suficients? Idò tal vegada no, Sra. Diputada, però
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el que feim és tot el que l’evidència posa damunt la taula i tot
el que els nostres professionals saben fer.

Crec que també es fan moltíssimes proves diagnòstiques i
les dades s’ofereixen amb la màxima transparència, fins i tot les
enviam cada dia a la Fiscalia General, cada dia, amb màxima
transparència. Tenim totes les dades de totes les residències i
seguim la situació dia a dia al minut, tot el Govern, que està
preocupat per aquest tema, i jo mateixa i des de Salut sempre
tendrem una mà estesa per atendre tots aquells col·lectius que
ens necessiten.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sra. Consellera, vostè m’acaba de confirmar el que ens
temíem, vostès comencen a actuar cada vegada que hi ha un cas
a una residència, és quan vostès actuen.

Les mesures que han pres abans, molt abans, són molt
poquetes, la reducció de les visites, l’aïllament dels usuaris
positius i l’augment del ràtio del personal que es va validar la
setmana passada. Aquestes mesures no han bastat per a res, els
nostres majors ja són de molt els més castigats de la segona
onada.

El que han fet fins ara quant a mesures preventives ha estat
fer retxes dins l’aigua. No hi ha hagut protocols clars d’obligat
compliment de desinfecció d’interiors i exteriors a les
residències de manera periòdica, s’ha anat desinfectant cada
vegada que hi hagut brots descontrolats. Tampoc no hi ha hagut
formació específica en protocols els mesos en què podien fer-
la, que eren els mesos de juny, juliol, agost, a totes i cadascuna
de les residències. No s’han fet PCR al personal de les
residències abans de tenir contagiats i dels centres de
discapacitat psíquica, com per exemple el de Son Tugores o el
de Son Llebre, com així ho han denunciat els treballadors, Sra.
Consellera, així ho han denunciat.

El Govern no ha pres ni a temps ni les suficients decisions
que pertocaven i una vegada més l’onada els ha passat per
damunt.

El gran perjudicat, Sra. Consellera, ha estat la nostra gent
gran, ho deia abans la meva companya, les paraules del Sr.
Arranz, jo les tornaré repetir: “si hubiéramos controlado la
entrada habríamos evitado una ola tan inmensa”.

Bé, idò, això és, Sra. Consellera, si haguéssim controlat
l’entrada a les residències haurien evitat els contagis als
residents perquè els residents estan interns. 

Ara tenien els EPI, tenien PCR, tenien els mitjans i depenia
just de la seva decisió, és a dir, depenia de la voluntat política

de la Sra. Presidenta -que ara riu- i seva, és a dir... depenia
directament de la voluntat del Govern Armengol.

Estic segura que vostè em donarà dades fetes de cribratges,
de PCR, però ho farà amb la intenció d’amagar el que no fan,
Sra. Consellera. L’obscurantisme és la seva marca i  com per
exemple prohibir que es donen les dades dels infectats, dels
contagiats de la residència de Sóller al batlle de Sóller quan les
dades que vostès donaven de contagiats a Sóller no coincidien
perquè les dades que hi havia a la residència eren molt
superiors a les que vostès donaven dimecres passat...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán, el seu temps ha acabat.

(Alguns aplaudiments)

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

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, les dades que es
donen les donen els tècnics, és que jo no sé ja què més volen
polititzar vostès. De cada cas que hi ha es fa una notificació al
Servei d’Epidemiologia i quan el Servei d’Epidemiologia
constata que aquest cas és un cas, és un cas confirmat i això és
el que es fa.

S’ingressen els pacients com s’han ingressat a la Residència
de Sóller o a la residència d’Inca, on hem intervingut aquest
cap de setmana, però no esperam a intervenir, no esperam.
Estam treballant des del primer moment i sí, en prevenció i en
actuació.

Jo acabaré ja que vostè cita una companya seva, la meva
companya que també deia abans: a veure si d’una vegada el
Partit Popular suma en lloc de restar cada dia.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.13) Pregunta RGE núm. 14715/20, presentada pel
diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a negociació dels ERTO en
el sector del comerç. 

Tretzena pregunta, RGE núm. 14715/20, relativa a
negociació dels ERTO en el sector del comerç, que formula el
diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Sagreras.
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EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, president. Bon dia a tots, diputades i diputats,
vicepresident i conseller de Comerç, no importa dir que aquest
sector del qual vostè és el màxim responsable polític aquí a les
Illes Balears, està en dificultats, agreujades encara més per la
crisi sanitària i econòmica derivada de la COVID. Bona part
del comerç a les Illes és essencialment turístic. 

Al tancament obligat per la pandèmia han seguit mesos molt
complicats per falta de turistes i davallada del consum. També
el confinament per barriades ha agreujat els comerços d’aquells
zones que estaven confinades. 

Una de les eines per alleugerir les conseqüències són els
ERTO, bons per als empresaris i bons per als treballadors. Al
Consell de Ministres d’avui es toca donar una solució per
aquest tema, però d’entrada ja li he de dir que el sector no es
mereixia no saber-ne res fins al darrer moment.

Vostè com valora la negociació dels ERTO al sector del
comerç? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies per la seva pregunta, Sr.
Sagreras. Le honra a usted hablar positivamente del
mecanismo de los ERTE porque a diferencia de lo que hizo el
Gobierno de Mariano Rajoy, que fue el gobierno de los
recortes, bueno precisamente los ERTE han venido a proteger
a 152.000 trabajadores y 18.000 empresas de esta comunidad
autónoma y a usted, igual que a mí no se le escapa que
precisamente Baleares ha sido una de las comunidades más
golpeadas por la pandemia derivada de la COVID-19 y que
precisamente lo que ha hecho el Gobierno es estar a la altura y
negociar intensamente con sindicatos y asociaciones
empresariales precisamente para los ERTE, primero los ERTE
de fuerza mayor, después los ERTE de rebrote y ahora
esperemos, porque todavía estamos a tiempo, sí que es verdad
que se está agotando el plazo, pero todavía estamos a tiempo
para que se llegue a un nuevo acuerdo.

De todas maneras, hay un respaldo eficaz a los fijos
discontinuos, y no olvidemos que, por ejemplo, el sector de la
distribución que forma parte del comercio, tiene muchísimos
trabajadores en estas circunstancias.

Por lo tanto, se ha trabajado, se ha hablado con el
ministerio, precisamente para que se atienda a restauración y
para que se atienda a comercio, y confiemos en que a última
hora también el comercio de la restauración se pueda ver
beneficiado por este acuerdo in extremis que estoy convencido
que se alcanzará hoy mismo.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, per la seva resposta, vicepresident. I jo, sense
acritud, li he de dir que, com que el Govern de l’Estat no havia
fet els deures quan era hora i hem arribat avui de matí i vostè
encara no ha pogut llegir la lletra petita, vostè ha hagut
d’improvisar i ha improvisat escoltant, com fa moltes vegades,
el Sr. Negueruela. I jo li he de dir que el Sr. Negueruela...

(Remor de veus)

..., li he de dir que el Sr. Negueruela és un venedor de motos
sense benzina. El vaixell del turisme li ve gros i de vegades es
mareja, i vostè l’ha sentit dir avui i repeteix unes quantes
barbaritats.

Els ERTO, tal com s’han pogut aplicar actualment amb la
flexibilitat, agilitat i fora negociació, són de la reforma laboral
del Partit Popular de Mariano Rajoy,...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

... i qualque vegada, i qualque vegada sembla que els ha
inventat el Sr. Negueruela, i el Sr. Negueruela avui, per no
parlar de la pròrroga dels ERTO al comerç i a la restauració,
perquè ha estat un fracàs, ha parlat dels fixos discontinus.

I jo li he de demanar, vicepresident, i els fixos que fan feina
tot l’any al comerç i a la restauració de les Illes Balears els han
abandonat, els milers de fixos que tenen feina tot l’any als
pobles d’interior, als carrers del centre de Palma, a l’estiu amb
els turistes, a l’hivern a la campanya de Nadal, tot l’any amb els
creuers, ja els han abandonat, vicepresident? Em pot donar una
resposta, com es pot satisfer vostè amb el resultat del Consell
de Ministres d’avui? Per què es conformen amb les sobres,
vicepresident?

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. Té la paraula el conseller de
Transició Energètica.

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

No sé a qué contestarle porque la pregunta ha derivado. Le
diré que, desde la Conselleria de Comercio, se han hecho
enormes esfuerzos precisamente para ayudar al sector del
comercio en una situación tan difícil. Y si habla con las
patronales del pequeño comercio, seguramente le dirán el
esfuerzo importante que se ha hecho desde la dirección general.
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Pero, además de los ERTE por fuerza mayor y de los ERTE
por rebrote, también están los ERTE por pérdidas económicas,
a los que también se puede acoger el sector del comercio.

Y según me informan, en la última oferta que se ha hecho
al empresariado, a la CEOE, se incluye el sector comercio y el
sector restauración, por lo tanto, ahora tendrán que ser los
empresarios españoles los que demuestren que están a la altura.

Insisto, Sr. Sagreras, insisto, usted, que ha sido una plaga
para el pequeño comercio de su municipios, usted, que ha sido
una plaga para el pequeño comercio de su municipio, tenga la
seguridad, tenga la seguridad de que se va a seguir trabajando,
de que se va a seguir trabajando desde el Govern, precisamente
para que nadie quede atrás. Y uno de los sectores que nos
preocupa especialmente y a los que llevamos ayudando desde
que se inicio la pandemia es el sector del comercio y, por lo
tanto, seguiremos en ese empeño. Y hemos hablado
directamente con el ministerio también precisamente para que
los ERTE se pudiesen extender también al sector comercial.

Por lo tanto, ningún abandono, ningún abandono, el
abandono fue el abandono del Gobierno del Sr. Rajoy, este
govern se preocupa por las personas...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Gràcies, Sr. Conseller.

I.14) Pregunta RGE núm. 14703/20, presentada pel
diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a instruments de
reactivació del sector turístic provinents de la Unió
Europea.

Catorzena pregunta, RGE núm. 14703/20, relativa a
instruments de reactivació del sector turístic provinents de la
Unió Europea, 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. Sr. Conseller. Gracias a una pregunta de
nuestro eurodiputado en Ciudadanos Europa, el Sr. Bauzá, la
semana pasada supimos que el Gobierno de España todavía no
había solicitado ayudas al turismo.

Ante esta dejadez por parte del Gobierno Sánchez, Sr.
Conseller, en Baleares ¿qué actuaciones adoptará el Govern
para la recuperación del sector turístico en relación a los
instrumentos provenientes de la Unión Europea?

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente, gracias, Sr. Pérez-Ribas.
Efectivamente, hay una pregunta del eurodiputado, el Sr.
Bauzá, al que antes me hacía referencia el Partido Popular,
pero era, efectivamente, esa respuesta; le vuelvo a repetir lo
mismo, no saque buenas rentas de determinadas materias y
determinadas actitudes que hace el Sr. Bauzá, desde luego al
Partido Popular no le sirvió para mucho, yo no se lo
recomiendo a ustedes tampoco.

Lo que le contestaba la comisaria, y lo contestó la ministra,
y el sector está tranquilo con la respuesta de la ministra, nos
reunimos con el secretario de Estado de Turismo aquí con todo
el sector y no hay ningún problema en entender que las ayudas
a las que hacía referencia la comisaria son las ayudas de
competencia, las ayudas que tienen que tener autorización de
competencia y que, en el caso de Europa, las han solicitado
Alemania para Luftansa y para TUI, Dinamarca para otro gran
holding que tiene y, por tanto, se requieren en temas de
competencia.

España lo que ha utilizado son los ICO, los ERTE con más
de 25.000 millones, y, como saben, SURE, que es el programa
de ayuda europeo para las prestaciones, da a España más de
23.000 millones, de los que una parte importantísima va al
sector turístico. El sector turístico se siente respaldado, si
escucha hoy al presidente de la patronal, si escucha a la
patronal de aquí verá como va a reconocer que el Ministerio de
Trabajo y el Ministerio de Seguridad Social cubre al sector
turístico y le reconoce un trato diferencial.

Eso ustedes deberían celebrarlo porque son medidas
directas de apoyo al sector turístico con instrumentos europeos
como el SURE, que alcanzan más de 25.000 millones, si
sumamos los ICO. Esa es la realidad, eso es el apoyo del
Gobierno de España, el apoyo conjunto y el trabajo conjunto
hecho con las organizaciones empresariales.

Me dirá que salieron en un primer momento, pero le diré
que nos reunimos con el secretario de Estado y que, por
supuesto, han visto como la respuesta dada era correcta y
satisfactoria. Creo que deberían intentar menos captar titulares
y más proponer en propositivo, desde luego de ustedes sí que
esperemos que sumen más de lo que son capaces de restar el
Partido Popular.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.
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EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sr. Conseller, no me ha contestado a la pregunta que le
formulaba, ¿qué medidas pretende hacer el Govern de las Illes
Balears para captar estas ayudas europeas?

Porque, vamos a ver, España pues dispone de 140.000
millones de euros de fondos para invertir en seis años; de esos
fondos, 59.000 millones son del mecanismo de recuperación y
resiliencia; el PIB de las Illes Balears es más o menos el 2,7%
del PIB de España, si hiciéramos la proporción a las Islas
Baleares nos tocarían 1.593 millones de euros.

Sr. Conseller, ¿se compromete a presentar a Madrid
programas consensuados de colaboración público-privada,
avalados por expertos, por un montante superior a 1.600
millones de euros?

Luego hay otro programa, el programa ReactEU, que a
España les corresponden 12.400 millones de euros, la
proporción del PIB de Baleares significaría que a Baleares nos
corresponderían 334,8 millones de euros. Lo mismo, ¿se
compromete a presentar programas operativos con un montante
como mínimo de 350 millones de euros?

Y estoy de acuerdo, y me dirá que las proporciones no
siempre se cumplen, pero, evidentemente, reconocerá que
estamos en una situación desesperada. Y por lo menos presente
a Madrid proyectos consensuados y avalados por estas
cantidades. Y les exigimos nosotros hasta donde podemos
exigirle, como también le exigiremos el cumplimiento de esos
proyectos en el caso de que sean autorizados.

Recuerde, mínimo 1.600 millones de euros para el
mecanismo de recuperación y resiliencia y 350 millones de
euros para el ReactEU. Y recuerde que no se han suspendido
ni la ecotasa, ni se han reducido tasas ni impuestos, como le
hemos pedido desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Solo
faltaría que con el esfuerzo que están haciendo nuestros
autónomos y nuestros empresarios y nuestras empresas, ustedes
no hicieran su trabajo.

Utilice sus cargos, sus cargos a dedo y todo su personal
para que los programas de gestión de ayudas europeas sean
eficientes.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias Pérez-Ribas porque usted lo ha aclarado, y
explíqueselo al Partido Popular. Efectivamente, estos son los
fondos que ahora estamos negociando con España y que
España tiene que pedir, no era lo otro que decía el Sr. Bauzá,
eso eran los instrumentos de competencia. Entonces, no

confundan a la ciudadanía, trabajen con el Gobierno, hagan
propuestas de fondos al Gobierno.

Por supuesto que pediremos todos los recursos, por
supuesto con colaboración público-privado y por supuesto que
para el sector turístico en estas islas habrá medidas, habrá
cantidades y habrá importes. O ¿qué cree que estuvimos
trabajando con el secretario de Estado? Por supuesto, que lo
habrá. Por supuesto el apoyo es clave, hoy es un día clave para
el turismo, hoy verá el compromiso del Gobierno de España y
de este govern con los agentes sociales y nos ponemos, desde
luego, también a trabajar en todas las medidas de apoyo con la
Unión Europea, lo verá.

Es nuestro compromiso firme y, una vez más,
cumpliremos...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sr. Conseller.

I.15) Pregunta RGE núm. 14707/20, presentada per la
diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a auditoria externa
sobre la gestió de la pandèmia.

Quinzena pregunta, RGE núm. 14707/20, relativa a
auditoria externa sobre la gestió de la pandèmia que formula la
diputada Sra. Patrícia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Sra. Presidenta, como sabe, justo antes
de que esta segunda ola de la pandemia llegara tan virulenta, el
7 de agosto, una veintena de expertos, de científicos
investigadores españoles plantearon la necesidad de una
auditoría externa independiente para detectar oportunidades de
mejora en la respuesta frente a posibles olas epidémicas. Pero
el Gobierno Sánchez ya no tiene acostumbrados a no escuchar
a los expertos y a tomar decisiones políticas sin tener en cuenta
los criterios científicos y técnicos.

Y así lo demuestra que el ministro Illa se va a reunir con
estos expertos el 1 de octubre, dos meses después.

Mi pregunta es clara, Sra. Armengol: ¿está dispuesta a
someter la gestión de la pandemia en las Illes Balears a una
auditoría externa independiente?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

Gràcies, Sr. President, gràcies, Sra. Guasp per la seva
pregunta, i benvinguda, estic contenta de la seva recuperació.
Vostè feia referència, efectivament, a un grup de científics que
han fet a través d’una publicació a la revista científica Lancet,
una proposta sobre l’avaluació o una auditoria necessària a
Espanya sobre el sistema de salut pública, per tant, resoldre tot
allò que s’hagi de poder millorar en el futur i també la fortalesa
del sistema sanitari i espanyol; és una proposta que es fa al
Govern d’Espanya per poder assumir aquesta avaluació, una
vegada es pugui plantejar per part del Govern d’Espanya i que
alhora també aniria a totes les comunitats autònomes, és una
proposta que jo he pogut conèixer, com vostè mateixa, que va
dirigida, repetesc, al Govern d’Espanya, que hauria de tenir
l’acord de les comunitats autònomes, que el mètode
objectivable de l’avaluació hauria de ser pactat entre totes elles,
i que, evidentment, les Illes Balears no tendrien cap
inconvenient a ser-hi, sinó tot el contrari.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Hace meses que se debía haber empezado a identificar las
debilidades de su gestión de la pandemia para corregir errores
y que esta segunda ola hubiera sido más leve en Baleares y en
toda España, el objetivo era estar preparados para futuros
rebrotes, pero ya llegamos tarde.

Esta auditoría es una oportunidad que podría conducir a una
mejor preparación ante la pandemia, prevenir muertes y
construir un sistema de salud más fuerte.

Sean coherentes y sometan su gestión a evaluación. Me
alegra escucharle decirle, presidenta, porque a veces me da la
sensación de que tienen miedo a las auditorías externas
independientes, no les gustan demasiado.

Sabe bien que esta propuesta no es para aumentar los
reproches políticos estériles, eso ya lo hacen otros grupos
parlamentarios, esta propuesta busca sumarnos a esta iniciativa
para saber dónde hay que reforzar y proteger a los ciudadanos.
Su coordinadora de confinamiento así lo decía, la Sra. Frontera,
recordaba el otro día, en el programa Al Dia d’IB3 Ràdio, que
estaba de acuerdo y que esta auditoría era necesaria. El doctor
Arranz reconocía que con más control habríamos evitado una
ola tan intensa.

Le recuerdo que los sanitarios de Baleares también han
incidido en recordarles y en denunciar errores en esta
pandemia.

Nuestras residencias de los mayores están siendo otra vez
el foco de nuevos contagios. Todo esto podría evitarse.

Desde Ciudadanos consideramos urgente que el Ministerio
de Sanidad acepte una auditoría externa tanto de la gestión
nacional como de la gestión de las comunidades autónomas, y
así lo manifestamos en el mes de agosto. No entenderíamos que
las comunidades autónomas no se sumaran, ya lo han hecho
Castilla y León y algunas otras comunidades. Por eso le
pedimos que usted misma inste al Gobierno de España, al
Gobierno de...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Guasp, el seu temps ha finalitzat. Moltes gràcies.

Té la paraula la presidenta del Govern.

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

Gràcies, Sr. President, gràcies, Sra. Guasp. Vull recordar
una vegada més que, des del Govern de les Illes Balears sempre
hem pres les determinacions i les decisions en base als informes
tècnics de persones expertes en temes epidemiològics, que són
les que han aconsellat les propostes que hem tirat endavant des
del Govern de les Illes Balears.

Li repetesc, una vegada més, que jo estic d’acord amb
plantejar aquesta auditoria a nivell espanyol i que les
comunitats autònomes, igual que el Govern d’Espanya, pugui
evidentment avaluar tot l’operatiu que s’ha tractat entorn d’una
malaltia que és absolutament nova de la qual hem après cada
dia i aquestes pràctiques i decisions s’han fet amb
l’aprenentatge diari, tant des del cos mèdic com des del cos
sanitaris com des de les mateixes administracions públiques.

Vull recordar-li també que una de les propostes que fa
aquest equip de científics és, precisament, avaluar per què
després d’una dècada d’austeritat molt dura i de retalls molt
durs a la sanitat pública com això ha afectat la COVID. Vull
dir-li que aquí a les Illes Balears hem fet la feina durant aquests
darrers cinc anys, que hem contractat 2.300 professionals, 900
nous durant aquesta crisi de la COVID, cosa que no han fet
altres comunitats autònomes; que hem apostat per la
contractació de rastrejadors i rastrejadores, que hem apostat per
la compra de material sanitari i de tantes altres coses que vostè
coneix perfectament. Però, sens dubte, les coses sempre es
poden fer millor i sens dubte sempre les avaluacions ajuden que
aquest govern o altres governs puguin fer les coses millors en
el moment que els toca oportú, i crec i esper i desig, i crec que
això és compartit, que ningú hagi de tornar veure’s afectat per
una malaltia com aquesta en el món.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.
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I.16) Pregunta RGE núm. 14700/20, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a participació del Govern en el disseny del
Pla nacional de reformes.

Setzena pregunta, RGE núm. 14700/20, relativa a
participació del Govern en el disseny del Pla nacional de
reformes, que formula el diputat Sr. Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tothom, bon dia,
Sra. Presidenta. El passat dia 21 de juliol es va aprovar el Fons
de Recuperació de la Unió Europea, dotat amb 750.000 milions
d’euros, dels quals 140.000 milions correspondrien a l’Estat
espanyol. Cada estat ha d’elaborar un pla d’inversions i
reformes, on constarien doncs els criteris que cada estat
empraria per distribuir aquests doblers i també, doncs, per
saber quina part la gestionarien, per exemple, estats
descentralitzats com el nostre, les comunitats autònomes.

El 15 d’octubre és la data perquè l’Estat espanyol enviï un
primer esborrany d’aquest pla i sabrem llavors quins objectius
concrets conté, quin calendari, quina estimació de despeses.

Tenint en compte que aquest fons probablement és
l’esperança més sensible que tenim de disposar de recursos per
a una recuperació econòmica d’aquestes Illes, quina és la
participació que té en aquests moments el Govern de les Illes
Balears en definir aquest pla estatal?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltíssimes gràcies, Sr. President, gràcies, Sr. Castells, per
aquesta pregunta. Vostè ho explicava bé, és cert que aquests
fons europeus són una esperança davant una situació de crisi
econòmica derivada d’aquesta crisi sanitària a tota Europa i és
una resposta a una crisi econòmica que mai no s’havia vist a
nivell europeu i que tampoc mai no s’havia lluitat d’aquesta
forma des del nivell del Govern d’Espanya.

És veritat que aquests fons a Espanya són 144.000 milions
d’euros, que és una quantitat molt important, dels quals 60.000
milions són del Fons de Resiliència i gairebé 12.000 van al
ReactEU, que és un altre plantejament que es fa en dos anys. La
resta són a través de préstecs, la resta gairebé 80.000, 70.000
i busques són a nivell de préstecs i, per tant, el que es fa ara és
des del Govern d’Espanya el plantejament del pla nacional, que
ha de tenir, com vostè sap, i com vostè deia, dia 15 d’octubre
presentat, amb els percentatges que planteja la comissió
europea; els grans eixos són prou coneguts per tothom i la
participació de les comunitats autònomes, nosaltres, com vostè
sap, ja es va explicar a la Conferència de Presidents, a San
Millán de la Cogolla, la participació que s’hauria de fer a les
comunitats autònomes, que hi haurà una conferència sectorial

que dirigirà la ministra Montero, específica per a l’entrada de
les comunitats autònomes en aquest plantejament de cada un
dels ministeris i del pla nacional espanyol i, com vostè pot
imaginar, ens reunim ministeri a ministeri a plantejar-los les
propostes que tenim des de les Illes Balears que treballam amb
consells insulars, ajuntaments i amb els agents socials i
econòmics i amb els grups parlamentaris.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, per la seva resposta, Sra.
Presidenta. Vostè ho ha dit, s’hauran de definir aquests criteris
i a mi m’agradaria fer èmfasi en dos aspectes que em semblen
molt importants perquè aquest pla quedi dissenyat de manera
que les Illes Balears ens en puguem beneficiar el màxim.

Primer hi ha una dimensió d’escala i després
d’especialització; d’escala, un tema que em preocupa i és que,
evidentment, la Unió Europea ens diu: aquests projectes han de
ser ambiciosos, en el sentit que han de tenir una capacitat de
transformació, un efecte multiplicador. Però, és clar, quan
agafam el criteri d’aquesta ambició i d’aquesta escala,
evidentment els territoris fragmentats juguem en inferioritat de
condicions, no només les Illes en el seu conjunt sinó també
cadascuna de les Illes i, evidentment, quan més petita l’illa més
difícil de poder competir amb territoris com per exemple, si
estam parlant de projectes d’energia renovables, doncs tenen
molt més territori per destinar-hi que nosaltres. 

Per tant, aquí hem de reivindicar una excepció insular i tal
vegada la feina que ja s’ha fet des del Govern de col·laborar
amb altres illes de la Mediterrània hauria de servir perquè
aquesta excepció insular fos acollida.

Després, i relacionat amb això, hi ha un aspecte
d’especialització. Durant 40 o 50 anys hem estat considerats
l’hotel i la platja d’Espanya, l’hotel i la platja d’Europa. És
evident que tenim condicions òptimes per ser l’hotel i la platja,
però volem ser més coses. Volem ser una agent important en la
transició energètica, volem ser un referent en el
desenvolupament sostenible i volem implantar d’una vegada
per totes l’economia del coneixement i la digitalització. Per
tant, sàpiga que evidentment compten amb el nostre suport.

Vostè ja ens ha dit que d’alguna manera seran allà, en el
paper que se suposa que han de tenir les comunitats autònomes,
però a mi m’agradaria que vostè fos més explícita, exactament,
en què s’està fent en aquests moments perquè el Govern aculli
aquestes excepcions a les Illes Balears. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

Sí, gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells. A veure, el
Govern de les Illes Balears duim treballat, amb la seva
col·laboració, des de fa ja cinc anys l’establiment de projectes
i iniciatives que van molt lligats a les finalitats que ara marca
la Comissió Europea, que record molt breument: tot el tema de
referència d’innovació i economia del coneixement, temes de
mobilitat sostenible, temes d’energies renovables, temes de
digitalització dins l’administració i també d’ajuda i suport a la
digitalització de les empreses, temes d’agenda urbana,
rehabilitació de barris vulnerables en termes d’eficiència
energètica, tot el que fa referència a les infraestructures en
temes d’aigua, la millora del nostre model turístic i d’una forma
molt especial una aposta ferma per l’educació, la formació i el
manteniment del sistema sanitari públic.

En tot això treballam, traslladam els projectes que nosaltres
treballam conjuntament des del Govern amb les institucions -
repetesc- insulars i amb els ajuntaments als diferents ministeris.
Hem d’esperar dia 15 d’octubre, evidentment, quina part es
dedicarà dels recursos a cada una d’aquestes prioritats i a partir
d’aquí enllaçar via convenis i o vies transferència directa de
ministeris al Govern de les Illes Balears aquests projectes que
es puguin acceptar per part del Govern d’Espanya. 

Vostè sap que aquestes són iniciatives que durà el Govern
d’Espanya de cara a la Comissió Europea. Després també hi ha
tota l’altra participació en els fons europeus, que -em sap greu-
no tenc temps de poder-li explicar, però que en parlem quan
vostè vulgui.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.17) Pregunta RGE núm. 14682/20, presentada per la
diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a anàlisi de la incidència de la COVID-19 a les residències
de les Illes Balears. 

Dissetena pregunta, RGE núm. 14682/20, relativa a anàlisi
de la incidència de la COVID-19 a les residències 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.
Presidenta, molt bon dia. Quina anàlisi fa de la incidència de la
segona onada de la COVID-19 a les residències de les nostres
illes?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Pons. Vull que les
meves primeres paraules siguin de condol per a totes les
famílies que han tengut una persona que desgraciadament ha
mort a causa de la COVID a les residències o les persones que
pateixen aquesta malaltia. També de suport a tots els
professionals sociosanitaris de les residències públiques i les
concertades de la nostra comunitat autònoma. 

Vull explicar-li que des del Govern de les Illes Balears és,
han estat, són i seran sempre una prioritat les persones més
vulnerables, en aquest cas les persones majors que estan a les
residències. Per això, hem pres mesures molt clares i molt
concretes, tota l’obligació de fer el pla de contingència a cada
una de les residències públiques i a les concertades de la nostra
comunitat autònoma, que dins del pla de contingència cada una
ha de preveure com s’actuarà; l’aïllament de totes les persones
que donen COVID positiva i els seus contactes estrets, tant dels
professionals com de les persones en residència; la limitació de
les visites a la residència; l’obligació evidentment de tenir el
material de protecció adequat i necessari; també l’obligació de
la formació als professionals. 

Però si no basta això, Sra. Pons, també des del Govern de
les Illes Balears estam ultimant un conveni entre la Conselleria
de Salut, la Conselleria d’Afers Socials i l’IMAS precisament
per formar als professionals sanitaris, perquè entenem que és
una de les qüestions que manca encara ara a les nostres
residències.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta, avui que s’ha parlat
tant de sumar i restar, que li quedi clar que si li feim aquesta
pregunta és perquè nosaltres volem sumar i perquè ens
preocupa que en aquesta segona onada 54 persones hagin mort
a les residències de les Illes, i en total des que va començar la
pandèmia, vostè ho sap molt bé, un total de 143 a dia d’ahir,
que és quan vàrem poder actualitzar les dades.

És cert que el seu govern ens fa arribar el mateix missatge
cada dia, cosa que comprenem, en relació amb les residències,
que s’ha fet tot el que es pot, que prenen mesures, que
intervindran on faci falta i que no els tremolarà la mà. Sabem
que tenen a segons quines residències només una capacitat
inspectora. El que passa és que ens agradaria que aquesta
norma d’aquesta capacitat inspectora que tenen des del Consell
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de Mallorca si s’ha de canviar, es canviï, que facem una tasca
preventiva.

Miri, li faré una altra pregunta, si ara mateix entràs per
aquesta porta una persona de més o manco la seva edat
acompanyada d’uns pares que envolten o superen els 80 anys
i li demanàs si pot estar tranquil de dur-los a una residència
perquè ell no els pot atendre, què li contestaria vostè? Li ho
posaré fàcil, li donaré fins i tot tres opcions: primer, pot deixar
que hi vagin tranquils, tot està controlat; segon, farem el que
puguem, el risc zero no existeix, no li puc prometre res; o
tercer, tornin a casa seva perquè no sabem què pot passar als
seus pares a una residència.

La simple possibilitat que hi hagi obertes aquestes tres
opcions pensam que és un fracàs, no del seu govern sinó de tota
la societat, de tots nosaltres. Encara que siguin -torn a repetir-
residències privades i encara que la capacitat de l’executiu sigui
inspectora, quines alarmes han de botar perquè intervenguin?
No hem d’aprendre la lliçó de tot allò que ens ha passat? 

Vostè ens diu que estan ultimant altres protocols per poder
actuar d’una manera més concreta. Idò, a nosaltres ens
agradaria que això fos el més aviat millor, perquè la protecció
dels majors -amb això coincidim, presidenta-, ha de ser la
prioritat sempre. Ens és igual qui la gestioni, si és privat, si és
concertat o si és públic; perquè vostè sap molt bé que la miren
a vostè al final quan hi ha una persona que perd la vida a una
residència, no els importa de qui sigui la propietat o que hagi
al darrere. 

Per tant, formar i informar al personal sanitari i
sociosanitari, dedicar recursos humans i material suficients, ser
estricte amb les mesures de seguretat, fer PCR els que facin
falta, i sobretot es quedi amb aquesta idea que és la que volem
transmetre i estam disposats a ajudar en tot el que faci falta:
tasca preventiva perquè aquesta segona onada no ens ha de
donar tants de disgustos com ens va donar la primera, i que de
moment ja ens n’està donant.

Gràcies, presidenta. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Pons. A veure,
efectivament, aquesta segona onada a més ha donat molts de
casos asimptomàtics, com vostè sap perfectament. Si s’han
trobat i s’han detectat ha estat pels cribratges massius que són
preventius, que els fa aquesta comunitat autònoma amb els
consells insulars, cosa que no fan a altres territoris. Però no és
una qüestió de comparar-se, és una qüestió real i a més de
preocupació i de complexitat enorme dins col·lectius tan
vulnerables. Per tant, cribratges massius. 

L’equip de cronicitat que és conjunt entre la Conselleria de
Salut, la Conselleria d’Afers Socials i els consells insulars cada
dia es reuneix, cada dia es prenen decisions, cada dia es miren

els casos com estan, cada dia s’avaluen les residències en
quines condicions estan, es fa el seguiment del pla de
contingència de cada residència, es demana en el cas de les
concertades a les empreses privades o bé a les públiques el
compliment estricte del pla de contingència i es passa informe
a la Fiscalia de tot el que es troba a cada una de les residències. 

El consell insular a més s’hi ha involucrat de forma
claríssima apostant per fer una nova residència en temps
rècord, al qual vull agrair, però també donar suport. Es fa un
acord de reforç d’inspecció entre Govern i consell insular
precisament per fer més inspeccions a les residències, i això es
treballa igual que el pla de formació que li deia, i s’ha fet un
decret llei que no hem d’oblidar, Sra. Pons, que obliga a tenir
més personal sociosanitari a les residències de la nostra
comunitat autònoma. 

Creiem que això és fonamental i queda molt per continuar
treballant, sense cap dubte, però les nostres residències, també
ho vull dir, són segures i tenen uns professionals que s’estan
deixant la pell per cuidar millor les nostres persones majors, a
les que tant devem: la democràcia, la lluita per tantes coses; una
generació que no podem deixar oblidada de cap de les maneres. 

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.18) Pregunta RGE núm. 14705/20, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a immigració il·legal. 

Divuitena pregunta, RGE núm. 14705/20, relativa a
immigració il·legal, que formula el diputat Sr. Jorge Campos i
Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la
paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Armengol, ¿cree que habría
que detener la llegada de inmigrantes ilegales que están
generando alarma social por la inseguridad que provoca?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Campos, ja vaig contestar fa dues
setmanes, crec, una pregunta similar a un company de la seva
formació política on vaig explicar que la competència en tot el
tema de fronteres en tema d’immigració il·legal és del Govern
d’Espanya.

Moltes gràcies. 
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Una respuesta habitual suya, no contestar absolutamente
nada. Será que usted no se ha enterado de que las mafias
esclavistas ya están operando en Baleares y que acaban de
detener a uno de los miembros de una de las bandas que traen
inmigrantes desde Argelia a cambio de 1.000 euros por persona
y que la semanada pasada aquí, en Baleares, donde usted es la
presidenta, detuvieron a 40 hombres, 39 marroquíes, por
favorecer la inmigración ilegal. 

Sra. Armengol, la Policía Nacional ha trasladado a usted y
a la delegada del Gobierno lo siguiente, y cito textual: “la
llegada de pateras es un problema, no estamos preparados para
este aluvión, llevamos más de un año denunciando esta
situación, pedimos PCR para nuestros policías y que se
articulen instalaciones adecuadas”. Se lo piden a usted.

¿Sabe por qué nuestra policía le dice eso, Sra. Armengol?,
porque la Consejería de Salud ordena PCR para los inmigrantes
ilegales, pero no para los policías y los guardias civiles ni a los
sanitarios que les atienden. ¿Y sabe qué más le dice la policía?,
que se trata de un problema sanitario que compete a las
comunidades autónomas, que están incurriendo en clara
dejación de funciones a la hora del traslado a centros
adecuados para inmigrantes posibles positivos. 

Mire, lo tengo aquí, esto es lo que le dice la policía a usted.
Le acusa de pasarse la pelota de unos a otros, como acaba de
hacer usted ahora mismo, mientras dejan indefensos a los
policías y a todos los ciudadanos; ciudadanos, por cierto,
trabajadores que confinan ustedes en pisos de 60 m2 donde
conviven varias familias mientras trasladan a los inmigrantes
ilegales a hoteles de lujo.

Pero usted no sabe nada de esto ni le importa, porque es que
además no ha tenido ni la decencia de pasarse por el puerto de
Palma para interesarse por esta invasión migratoria ni para dar
ánimos a la policía. 

Mis compañeros y yo estuvimos el primer día y ahí me
enteré de que varios inmigrantes habían sido detenidos por
agredir a policías. Todo esto me lo han contado ellos, Sra.
Armengol, los policías, los que no tienen medios ni efectivos,
pero que son los que arriesgan sus vidas para que usted venga
aquí encima a no responder a este grave problema.

Sra. Armengol, como sabe, a mí no me encontrará en el
odio ni en la crispación. Espero que a usted no la encuentre
nunca en la inseguridad y en la delincuencia que
desgraciadamente ya han encontrado muchos ciudadanos de
Baleares por culpa de la inmigración ilegal descontrolada que
usted y Pedro Sánchez favorecen.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Una reflexió prèvia que segurament
no li interessa, però jo crec que és important compartir. A mi el
que em preocupa moltíssim és que en el món hi hagi qualsevol
persona que per haver nascut a segons quins llocs es vegi
obligada a haver de fugir perquè passa fam, perquè mor de
malaltia, perquè té una situació de pobresa o una situació de
guerra o una situació d’extrema necessitat.

(Alguns aplaudiments)

Per això, crec fonamental polítiques d’immigració serioses
i rigoroses i polítiques de cooperació internacional serioses i
rigoroses, com les que fa aquest govern des de fa cinc anys a
aquesta comunitat autònoma. 

Sempre estaré, Sr. Campos, en contra de les màfies que
trafiquen amb persones arreu del món, sempre. I sempre estaré
en contra també d’aquells que utilitzen la immigració per fer
demagògia i d’aquells que mesclen immigració amb
inseguretat. També sempre em tendran davant, Sr. Campos,
perquè no respon per a res a la veritat d’aquesta comunitat
autònoma.

(Alguns aplaudiments)

I tercera qüestió, Sr. Campos, jo em conec perfectament les
competències que té aquest govern i les que té el Govern
d’Espanya. Vostè també se les hauria de conèixer. Quan arriba
una pastera a la nostra comunitat autònoma, i efectivament la
setmana passada hi va haver un fet extraordinari amb l’arribada
de persones migrants i de pasteres, quan arriba una pastera a
aquesta comunitat autònomes les primeres 72 hores corren a
càrrec de la Delegació del Govern. També informar-li que ara
el Govern d’Espanya ha tornat a obrir els CIE i es torna a
enviar les persones migrades a aquests centres que estan a la
península i a altres territoris espanyols. Vull dir-li que
efectivament es fa una PCR perquè hi ha un problema de salut
individual i de salut col·lectiva, Sr. Campos, que hauríem de
compartir, i clar que sí. 

Nosaltres sempre acollirem les persones que arribin a
aquesta terra des de les nostres pròpies competències, ho farem
sempre, sigui del color que sigui la persona que arriba a aquesta
comunitat autònoma i sigui del nivell econòmic que sigui la
persona que arriba a aquesta comunitat autònoma, només
faltaria, Sr. Campos! 

Una vegada fetes les PCR als positius se’ls posa a un
hospital i als altres -com vaig explicar-, se’ls atén a través de
les instal·lacions que pactam entre consells insulars, Govern i
la Delegació de Govern d’Espanya, als qui vull agrair a tots la
seva feina. Vull dir-li que jo sempre també estaré devora dels
cossos i forces de seguretat de l’Estat demanant més recursos,
demanant més Policia Nacional, més Guàrdia Civil i més plus
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d’insularitat, que crec que sincerament estan mal pagats per
part del Govern d’Espanya. I aquesta és una reclamació que jo
sempre he fet i sempre he acompanyat per defensar-la davant
dels ministeris que pertoquen o que són oportuns, cosa que a
vostès no els vist acompanyar-nos.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

I.19) Pregunta RGE núm. 14716/20, presentada pel
diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a postura del Govern en
relació amb l’ocupació il·legal d’habitatges. 

Dinovena pregunta, RGE núm. 14716/20, relativa a postura
del Govern en relació amb l’ocupació il·legal d’habitatges, 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, l’ocupació
il·legal d’immobles constitueix un fenomen que genera una
innegable preocupació dins la societat i també una evident
sensació d’inseguretat a la ciutadania, ja sigui pels danys que
ocasionen als legítims propietaris o ja sigui pel greu problema
de convivència que massa sovint se’n deriva.

Per això li deman, quina és la postura del seu govern
respecte de l’ocupació il·legal d’habitatges? Comparteix vostè
el que diu Podemos, el seu jutge de devora, que diu que ocupar
és un dret i no un delicte?

(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. Gràcies, Sr. Company, per la seva
pregunta, que supòs que li han dictat des del carrer Gènova i
aplicant el criteri general del que mana el Partit Popular...

(Alguns aplaudiments)

... a nivell nacional vostè fa la seva pregunta aquí a nivell
autonòmic. 

Vull dir-li que el compromís i la creença i la feina d’aquest
govern sempre han estat amb el compliment de la legalitat, i
així estarem també quan parlam de temes d’ocupació tant en
habitatges públics com en habitatges privats. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Té molts més problemes vostè
amb el carrer Ferraz que jo amb Gènova. Però escolti, sense
anar-nos de Balears...

(Alguns aplaudiments)

... aquí a Balears cada 48 hores es produeix una denúncia d’una
ocupació il·legal, Sra. Armengol, cada 48 hores una denúncia.
I vostè se’n riu rera la mascareta, encara la veig aquí, sí, li és
igual perquè no li han entrat a casa seva. Se la veu, se la veu
que..., se la veu amb els posats. 

Miri, aquest és un tema molt sensible i requereix una
postura clara, no ambigua com que la du vostè. A mi s’ha
sorprès veure com el PSIB-PSOE, vostès, ara fa un parell de
dies, han votat en contra de combatre l’ocupació il·legal en
aquest parlament. Jo crec que això és una realitat que vostè
l’hauria d’aclarir. Vostè ens hauria d’aclarir a veure si està
devora la gent que ocupa il·legalment una casa o està devora el
propietari legal.

Des del Partit Popular ho tenim claríssim, hem presentat
una proposició no de llei al Congrés dels Diputats i defensam
aquesta propietat privada i també la convivència social.
Defensam poder desallotjar les cases que s’han ocupat
il·legalment en dotze hores. Defensam que l’ocupació amb
violència tengui una pena d’un a tres anys. I també defensam
que els okupas, els qui han entrat il·legalment dins una casa, no
s’hi puguin empadronar de forma il·legal. 

Secundarà vostè i el seu equip aquesta proposició de llei?
Sí o no? És molt bo de contestar, Sra. Armengol, no importa
parlar massa. Sí o no? O continuarà vostè instal·lada en
l’ambigüitat que tant la caracteritza i per fer contents als
senyors de Podemos? Amb qui està vostè, Sra. Presidenta, està
amb els propietaris legals o està amb els okupas il·legals? Això
és el que vostè ens ha dir avui i és bo de contestar. 

Com que li sobrarà temps aprofit per dir-li que avui també
estaria bé que demanàs disculpes pel que va fer la setmana
passada, per la mentida que va dir aquí la setmana passada que
li varen desmentir tot d’una els propis professionals de les UCI
de Son Llàtzer, que li varen dir públicament que vostè deia
mentides. Jo no sé si les deia per desconeixement, perquè li
havien passat una informació falsa o pel que fos, però si vostè
segueix negant amb el cap només vol dir que no està dins la
realitat, Sra. Armengol, i que no vol demanar disculpes als
professionals sanitaris que no tenen els mitjans suficients per
poder batallar contra el virus.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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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. A veure, Sr. Company, anem per
parts. Quant al tema de l’ocupació d’habitatges, que és la
pregunta que vostè em fa, òbviament quan es tracta d’un delicte
és un fet greu que és perseguit per l’administració de justícia i
per les forces i cossos de seguretat de l’Estat i per la policia,
que a més és greu quan a més hi ha màfies que fan feina en
aquesta línia. 

Les Illes Balears és dels territoris que més avançats van
gràcies a la instrucció que va fer el fiscal superior a la nostra
comunitat autònoma. Les dades són les que són, Sr. Company,
del Ministeri d’Interior, el primer semestre de l’any 2020, la
mitjana espanyola ha augmentat l’ocupació un 4,8%, a les Illes
Balears ha disminuït un 19,5%. Aquesta és la realitat. A vostè
li diuen: ha de fer aquesta pregunta, i la fa, en clau d’Espanya,
però a les Illes Balears no tenim aquest problema.

Li diré una altra cosa, Sr. Company, em preocupa molt la
seva demagògia. Fa una estona la demagògia de la immigració
i la inseguretat del seu amic de VOX, del seu altre partit
company, ara vostè també amb la demagògia sobre l’ocupació
a les cases de les Illes Balears. Miri, Sr. Company, no espanti
la gent perquè ja prou problemes tenim amb la crisi social,
econòmica i sanitària que vivim per encara crear més
problemàtiques a la població de la nostra comunitat autònoma
que no són reals.

Ara bé, sí que tenim un problema d’habitatge i per
combatre’l, política d’habitatge públic a la nostra comunitat
autònoma com mai no s’havia fet, i molt manco després de
vostè, Sr. Company, que ens va deixar a zero nous habitatges
de protecció oficial a les Illes Balears. En aquest any acabarem
amb 500 nous habitatges de protecció oficial a la nostra
comunitat autònoma.

I li he de dir, per darrera vegada, Sr. Company, deixi de fer
demagògia amb el nostre sistema sanitari, agraeixi l’esforç dels
professionals sanitaris i agraeixi l’esforç que es fa en aquesta
comunitat autònoma de compra i de millora de tota la situació
sanitària a les nostres illes...

(Remor de veus)

..., s’hauria d’alegrar de les xifres sanitàries, que tombam la
segona corba, gràcies a l’excel·lent feina dels professionals
sanitaris i s’hauria d’alegrar que avui protegim via ERTO tots
els fixos discontinus a la nostra comunitat autònoma. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Això són els resultats d’una feina feta seriosa, compromesa
amb aquesta terra, del Govern de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, acabat el primer punt de l’ordre del dia, abans de
començar el segon, els donarem temps per si hi ha d’haver
canvis de diputats a l’hemicicle.

II. Interpel·lació RGE núm. 14206/20, presentada pel
Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a política del
Govern en relació amb l’habitatge assequible i social;
adopció de mesures i actuacions imminents.

Senyors diputats i senyores diputades, passam al segon punt
de l’ordre del dia que correspon al debat de la Interpel·lació
RGE núm. 14206/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a política del Govern en relació amb l’habitatge
assequible i social, adopció de mesures i actuacions imminents.

Intervenció del Grup Parlamentari Ciudadanos, té la paraula
el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president, diputades i diputats que assistiu a
aquesta interpel·lació, bon dia. Com ja és sabut per tots, la
política d’habitatge és una de les preocupacions més importants
dels nostres ciutadans i també és una de les preocupacions a les
que més temps dediquem per cercar solucions des del Grup
Parlamentari Ciutadans.

Aquesta interpel·lació sobre la política d’habitatge del
Govern va acompanyada amb propostes, per tant, no només
farem crítica, sinó que, com és habitual al nostre grup
parlamentari, farem propostes.

La primera pregunta és: d’on venim? Com pot ser que les
Illes Balears tingui aquest problema d’accés a l’habitatge
sobretot per a les classes mitjanes i per als joves? He cercat
molta informació sobre els darrers anys per justificar què és el
que havia passat a la nostra comunitat autònoma i m’he trobat
amb un document de la Secretaria General de l’Agenda Urbana
i habitatge del ministeri d’Ábalos, on hi ha un quadre que
realment descriu la situació de Balears quant a l’habitatge
social. En aquest document, que ja faré arribar al conseller si el
vol comentar, a les dates entre el 2011 i 2019, en el període
2011-2019 el percentatge d’habitatge protegit respecte de
l’habitatge construït a les Illes Balears, efectivament, 3,5%, el
més baix -el més baix- de totes les comunitats d’Espanya. 

Això ja és una dada complicada i difícil de pair i de
defensar, però és que, a més a més, encara és pitjor, perquè si
passam a la dècada anterior, la dècada del 2001 al 2010 ens
trobem exactament amb la mateixa situació, tenim un 3%, 3,7%
d’habitatge protegit envers habitatge construït a les Illes
Balears, també el més baix de tota Espanya. Vull dir que els
percentatge en el dècada del 2001 al 2010 era del 10% i
nosaltres teníem el 3,7% i del 2011 al 2019 del 23% i nosaltres
teníem el 3,5%.

Aquí queda ja clarament descrit d’on venim, venim de vint
anys de polítiques de diferents partits polítics que han governat
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aquestes illes, podem dir el bipartidisme, que no s’han pres en
la mesura com s’havien de prendre, amb el rigor i les polítiques
que s’havien de prendre per construir habitatge social a les
nostres illes.

I això ens fa arribar a la situació on som ara. I on som? Som
a un moment on, i ja ho diu l’exposició de motius del Decret
Llei 3/2020, hi ha 8.000 persones inscrites com a demandants
d’habitatge protegit en règim de lloguer a les Illes Balears, i
això era abans de la COVID. Però és que, a més a més, tenim
un altre problema, l’Institut Nacional d’Estadística fa
estimacions on l’increment demogràfic de les nostres illes
seguirà creixent en els propers anys, per tant, la nostra població
creixerà i la necessitat d’habitatge no s’aturarà, no només no
s’aturarà, sinó que, a més a més, creixerà.

Amb una problemàtica com la que tenim ara ens trobem
diferents notícies que surten als mitjans de comunicació, el
Col·legi d’Arquitectes diu que el ritme de visats creix, però al
menor ritme de la història, amb 2.500 habitatges l’any, segons
el nou observatori de l’organisme de dades del Col·legi
d’Arquitectes, absolutament insuficient per absorbir la
demanda necessària.

Una altra notícia: comprar un habitatge és el 50% més car
que al 2015. Evidentment, si no hi ha oferta i la demanda és
estable o creixent els preus no aturen de pujar. De fet, hem
comprovat que en moments de pandèmia i en moments com els
que vivim ara és cert que hi ha determinats habitatges que
poden baixar un poc el valor, però, en general, els preus estan
estabilitzats.

Per rematar-ho -per rematar-ho- ens trobem amb una altra
notícia que va sortir ahir, que diu que els tècnics d’Urbanisme
de Cort taxen d’incoherent el Decret Llei del Govern de
protecció territorial, el famós i vergonyós Decret Llei 9/2020,
que va ser... -no hi és el Sr. Mir-, que va ser qui el va impulsar
i qui el va defensar.

Aquest decret atura totes les possibles accions tant per part
dels ajuntaments, per poder construir en terrenys urbanitzables,
crear col·laboracions publicoprivades per gestionar aquest
creixement, i fer habitatges com hem de fer ara perquè ens
interessa fer-ho així, per captar ajudes i perquè és el que
necessitem de cara al futur. Habitatges sostenibles en eficiència
energètica i amb tots els elements constructius que evitin
emissions de CO2. 

El Grup Parlamentari Ciutadans què proposem? Proposem,
i ja ho hem dit en diverses ocasions, impulsar polítiques de
col·laboració publicoprivades, convenis entre promotors i
ajuntaments o entre promotors i govern, de forma que es
puguin agilitzar tràmits, que es puguin incorporar, modificar
paràmetres urbanístics per beneficiar que hi hagi més
habitatges; de la forma que sigui, però que és necessari trobar
polítiques d’unió entre el sector privat i el sector públic, perquè
només el sector públic no serà capaç d’arreglar un problema
que, com ja he dit, fa dues dècades que existeix a les nostres
illes. 

Un altre pilar que proposem: grans unitats d’actuació, per
a reformes adaptades a sostenibilitat i a eficiència energètica.

Aquestes unitats d’actuació que incorporin mesures de
sostenibilitat poden rebre, en cascs antics, ajudes de la Unió
Europea, i a això ho hem d’impulsar. Posem l’exemple de Sa
Gerreria a Palma, un exemple que, si bé va topar en el darrer
moment amb la crisi, no és més que un cas d’èxit que vam viure
a les Illes Balears. Per tant, considerem que s’haurien de fer
“Gerreries” de Palma a tota Balears, que tots els municipis
puguin fer unitats d’actuació en els seus barris degradats de
forma que, amb col·laboració publicoprivada i arribant a acords
entre tots els propietaris, es poguessin reformar barris sencers
acollint-se a ajudes europees, aprofitant al màxim tot el que
Europa ens pot arribar a ajudar per tirar endavant mesures que
beneficiarien tant els ajuntaments, com el sector de la
construcció, com, finalment -que és el que més ens interessa-,
la societat. 

I què proposa el Govern? El Govern, curiosament,
proposava en el primer esborrany -aquí hi ha la Sra. Costa- del
Pla autonòmic de reactivació, el primer document en el seu
primer eix 6, incidien que l’activitat econòmica a curt termini
obliga a posar immediatament en marxa el sector de la
construcció, en col·laboració també amb la iniciativa privada
per potenciar i incrementar el parc d’habitatge protegit alhora
que faciliten els tràmits per a la seva construcció.

O sigui, el Govern, en un primer moment, sí que estava
orientat a activar el sector de la construcció! De fet -ho deu
recordar el Sr. Conseller- el 12 de maig jo li vaig fer una
pregunta en Ple, on ja vàrem parlar d’aquest tema, i vàrem
parlar de com finançar les obres d’habitatge HPO, tenint en
compte que els recursos que vindrien de l’Impost del Turisme
Sostenible segurament baixarien en picat aquest any. I en aquell
moment em va demanar si nosaltres estàvem disposats a seguir
amb la cooperació en el tema d’habitatge social i, evidentment,
li vaig contestar que el nostre grup parlamentari hi és per a
això.

Però, quina és la sorpresa? Que aquest document que
inicialment apostava pel sector de la construcció, passem a l’eix
8 del document definitiu, i ja aquesta implicació ja no és tan
palesa, i el redactat es canvia per tot això: el Pla de reactivació
de les Illes Balears estimula en la seva agenda urbana, el
transport sostenible, l’eficiència energètica dels habitatges i
negocis, la reforma d’edificacions per fer-les més sostenibles,
la reconversió de zones deteriorades d’ús turístic per a
projectes tecnològics innovadors que generin habitatge
accessible, i la promoció de pisos protegits per facilitar l’accés
a l’habitatge assequible.

Tot això, amb un límit clarament marcat per aquest Pla de
reactivació, com les reformes legislatives aprovades durant la
pandèmia. L’estímul als sectors estratègics ha de ser compatible
amb la protecció del territori de manera que s’actuï, només, en
sòl urbanitzable i, això, per a mi és molt important, sòl
urbanitzable; vostès, a l’eix 8 de l’Agenda urbana i foment de
l’habitatge del document del Pla de reactivació, parlen de sòl
urbanitzable quan, després, hem vist que, per culpa del Decret
Llei 9/2020, del Sr. Mir, que ara no hi és, aquesta possibilitat
que vostès marcaven com a un impuls a l’activitat s’ha esvaït
i ja, actualment, els promotors ni els ajuntaments no poden
utilitzar sòl urbanitzable.
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(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Sr. President
en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sr. Pérez-Ribas, por favor, tiene que ir terminando. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Bé, seguirem després davant de la resposta, de la seva
rèplica. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Muchas gracias, Sr. Pérez-Ribas. Tiene la palabra el
representante del Govern, el conseller de Movilidad y
Vivienda, Sr. Marc Pons. 

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr. Pérez-
Ribas, pel to, i per l’espai de reflexió, i també propositiu, crec
que aquest és evidentment el camí que ens pertoca fer en aquest
parlament sobretot. 

D’on venim? I aquí hi ha hagut una reflexió que ha fet que
jo vull posar en valor, tenim molt poc habitatge públic. Sense
habitatge públic no serem capaços d’abordar realment i de
transformar aquesta problemàtica que tenim en una oportunitat.
No només ho farem amb habitatge públic, però sense aquest no
ens serà possible, per tant, aquesta és una de les potes
importants! Compartesc aquesta reflexió completament.

Vostè m’explicava: no, escolta, quin és el problema i d’on
surt açò? Jo compartesc la reflexió, jo encara n’hi afegiria
algunes més, algunes de les singularitats que té Balears i que
ajuden a explicar l’actual situació: una d’elles, que són
territoris finits, sense possibilitats de creixement, i que tenim
pactada socialment una certa contenció i preservació del nostre
sòl rústic, amb l’objectiu de mantenir determinades qualitats de
vida. Aquest és un pacte que hem fet entre tots, per tant,
necessitam llevar de l’equació aquesta opció, creixements
indefinits no són opcions per a nosaltres, perquè acabam
cremant tot el poc..., o el que ens hi queda, segons a quines
bandes, hem de reorientar açò cap a una altra via.

La segona és que tenim una economia basada sobre el
sector turístic i la pressió turística, especialment vinculada a la
segona residència, desvirtua els preus, i provoca un increment
de preus. Els preus no queden fixats pels mateixos residents,
sinó pel que està disposat a pagar una persona que, venint des
de fora, amb més recursos econòmics, compra amb el pagament
de l’habitatge.

I, efectivament, Sr. Pérez-Ribas, efectivament,
l’administració i aquest govern de les Illes, el Govern, eh?, en
quaranta anys d’autonomia jo diria que, amb l’excepció del
conseller Carbonero, no hem vist polítiques d’habitatge públic
en aquesta comunitat autònoma. 

A partir d’aquí, quins són els punts de partida? Jo en diria
alguns més dels que vostè ha fet referència, i parlaria de tres,
açò és un plantejament transversal, eh?, la problemàtica és tan
grossa, el problema és estructural, que demana un plantejament
transversal, jo n’apuntaria tres.

El primer: el corpus jurídic. Fins ara, no hem tingut ni
corpus jurídic, no teníem ni legislació!, ni lleis, eh?, en aquesta
comunitat autònoma, en matèria d’habitatge. Érem els únics a
tota Espanya!, i jo aquí he de dir que en els darrers tres anys
hem vist la Llei d’habitatge de les Illes Balears, la primera en
tota la història; el Decret Llei 3/2020, de mesures urgents en
matèria d’habitatge; el Decret Llei 8/2020, que avui en principi
es ratificarà, de mesures econòmiques, que després en parlarem
perquè hi ha alguna mesura pel camí; el Decret 36/2019, que
regula la cessió dels grans tenidors; la regulació del servei
d’habitatge; el reglament que estam tancant ara, que regularà el
sector immobiliari. Sense un cos legislatiu no... mínimament no
tenim funcions.

Llavors, els recursos econòmics, jo aquí he de dir: la
inversió en habitatge públic, vostè té exactament els projectes
que ens havíem marcat per a aquesta legislatura, 70 milions
d’euros, tan de bo això ho haguéssim vist sempre, 70 milions
d’euros per a 500 habitatges. 

No arribam a tot i és cert i mentrestant som de les
comunitats autònomes d’Espanya que més diners aporta
proporcionalment amb la seva població en matèria d’ajudes al
lloguer, a Balears, eh?, en matèria d’ajudes al lloguer, enguany.
Però, no, cada any hi destinam envoltant dels 8 milions d’euros
anuals, i enguany, sumant el pagament de l’any passat més tot
el que pagarem enguany, arribarem a 20 milions d’euros. Fem
un esforç gros, precisament per compensar aquella manca
d’habitatge públic que no podem oferir en aquests moments,
però que construïm.

Hi ha recursos, per tant, hi ha acords amb els gran tenidors,
5 milions d’euros. I abans de final d’any aquests 5 milions
d’euros estaran perfectament ja ubicats, dirigits i orientats a
aquesta despesa per aconseguir més habitatge públic, i després
també més recursos per al capítol 1, recursos humans, serveis
d’inspecció, arquitectes, jurídics, que ens ajudin a fer possible
el desenvolupament de totes aquestes partides. Açò són els
recursos econòmics.

Finalment, la tercera pota, he dit cost legislatiu, recursos
econòmics, la tercera pota: l’estratègia d’actuació amb el sector
privat, en fons d’inversió, perquè ells tenen habitatge públic
buit i hauríem de poder arribar a un acord amb ells; amb el
sector de la construcció, per facilitar i agilitar, -aquí estic
d’acord amb vostè, i ara en parlarem-, amb el sector
immobiliari per suposat que també.

Què proposam i què fem? Vegem mesures efectives i
algunes valorem-les. La 5/2018, la Llei d’habitatge, servei
d’acompanyament, acords amb els consells insulars per a
aquella gent que pitjor ho passa, poder-los acompanyar;
Registre d’habitatges desocupats en funcionament, amb
l’objectiu de mobilitzar-los perquè no estiguin tancats; es
garanteix el dret als serveis bàsics, pobresa energètica, gas,
aigua; el dret a l’habitatge per a situacions d’especial
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vulnerabilitat, si l’administració no és capaç de donar, oferir un
habitatge a aquella gent que ho necessita sí que té el dret
almanco a demanar una ajuda per pagar el lloguer, a poques
bandes trobarà açò a la legislació; amb tota una nova promoció
d’habitatge que tindrà la qualificació de permanent, tot el que
els privats construeixin a partir d’ara serà (...) per a tota la vida,
i açò és nou i açò li puc dir: des que s’ha aprovat la llei -i d’açò
en parlem poc- en aquests moments ja hem donat qualificacions
provisionals per construir 259 habitatges del sector privat que
seràn HPO per a tota la vida.

L’obligatorietat, a més a més, en els dipòsits de fiances i des
de l’aprovació de la llei ha crescut un 15% el dipòsit de fiances
que tenim.

Es regula a més a més una nova figura, les cooperatives
d’habitatges com a una via també possible, la primera promoció
tancada amb 42 habitatges que ja s’han posat d’acord.

Cream el servei d’inspecció -com deia abans- que ja està en
funcionament.

Es regulen les condicions d’ús dels habitatges protegits a
rang de llei, que no hi havia legislació ni tan sols per fixar açò,
llei.

Es fixa un règim sancionador contundent, en aquests
moments el grans tenidors ja els hem sancionat amb més de
300.000 euros per incomplir la Llei d’habitatge.

O regulam els mecanismes de concertació social, la Mesa
d’habitatge o la Mesa de pobresa energètica.

Però seguim, Sr. Pérez-Ribas, perquè tenim -deia- el Decret
Llei 3/2020, també amb mesures i val la pena fer-hi una
referència. Incrementam el dret de tempteig i retracte dels HPO
en el sòl, en aquests moments ja tenim 20 habitatges més
havent exercit el dret de tempteig i retracte d’HPO, tenim. 

Parlam que el Govern és comprador prioritari davant una
compravenda entre grans tenidors? I aquí recordi els 5 milions
d’euros que jo li deia abans i l’opció que a final d’any haurem
materialitzat exercint drets de tempteig i retracte incorporant
més habitatge.

Es permet la construcció d’HPO dotacional als equipaments
públics, aquesta encara no l’hem impulsada, però està legislada
perquè pugui ser així, eh? Es pot crear HPO a partir
d’edificacions inadequades amb llicència caducada, i a
Manacor el problema dels bucs veurà també solucions d’acord
publicoprivat que ajudaran a incrementar el nombre d’habitatge
públic i trobarà solucions a construccions que estaven en
aquests moments fora del marc legal del pla general.

Establim el dret de superfície a favor de persones físiques
o jurídiques amb fixació màxima de preus de lloguer?
Llogarem sòl públic? Sí, el posarem a disposició. I abans de
tancar res vostè i jo ens haurem assegut -això és un compromís
meu- perquè puguin conèixer i puguem acabar de discutir la
proposta que estam tancant i que abans de final d’any també
serà una realitat, oferta pública, eh?, de sòl públic perquè els
promotors puguin invertir i gestionar després aquests lloguers.

Hem canviat l’índex d’intensitat residencial dels HPO, 60
m2 per habitatge. Aquesta és una reclamació i per tant, també
és ja una realitat i l’apliquen en aquests moments els privats.

Possibilitam el lloguer als habitatges construïts a les
reserves estratègiques de sòl. Açò també ens ho demanaven
ells, també volen llogar en alguns casos, i ja és una realitat.

Els plan de conservació i rehabilitació, i a la vegada també
agilitat administrativa, a la qual vostè feia referència abans. Els
projectes d’habitatges de titularitat públic seran més ràpids,
tenim la via del Consell de Govern com a una opció possible.

El desenvolupament de sou públic per a la construcció
d’habitatge, Can Escandell a Eivissa ja ha agafat aquesta via i
ja hi treballam per no esperar l’aprovació del pla general i
poder-lo aprovar, i aquí hi ha 500 habitatges en joc que ja
haurien de ser una realitat.

La col·laboració amb els col·legis professionals i amb els
ajuntaments, on poden concertar convenis entre ajuntaments i
col·legis professionals perquè els col·legis professionals facin
informes, assessorin els tècnics municipals. La simplificació en
els tràmits dels recursos hídrics que també vàrem aprovar.

Aquestes són algunes de les mesures que vàrem fixar, però
en tenim més perquè avui aprovarem la declaració responsable
per a atorgament de llicència d’obra, la voluntat que es pugui
anar més ràpid; o alerta, a les obres durant tota la temporada
turística no les serà d’aplicació el decret de renous. Aquí, fixi’s
vostè -fixi’s vostè, eh?- les dades, aquesta crisi econòmica ha
pegat per tot, al sector de la construcció aquest estiu -aquest
estiu- si ho comparam amb un altre any no hi ha hagut
davallada, és més, al mes d’agost hi ha hagut un 2,8% més
d’afiliats a la Seguretat Social, 51.214 treballadors, i no és per
treure pit, ja ho sé açò, però sí que aquest tipus de mesures han
tingut conseqüències perquè no han suposat almanco una
aturada a un dels sectors.

Aquesta va ser una reflexió que vàrem tenir i ja veiem ara...

LA SRA. PRESIDENTA: 

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

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

... -vaig acabant-, i ja veiem ara com açò representa, per tant,
oportunitats bones.

I podríem seguir amb algunes mesures més, he dit les més
destacades. En qualsevol cas el que sí posen en evidència és
que, com a govern actuam i corregim dèficits històrics que
teníem en aquesta comunitat autònoma.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Conseller. Responde ahora en el turno
de réplica el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tierne la palabra
el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies..., són cinco minutos. Gràcies, vicepresidenta, bé,
agafant el fil de la seva intervenció, Sr. Pons, ha parlat del
sector de la construcció, el sector de la construcció, que és un
sector que, efectivament, ha anat salvant, amb baixades, però
no tan pronunciades com en altres sectors, aquesta temporada
que duim de pandèmia de la COVID, però que el sector
reclama futur, reclama què passa quan acabin les obres actuals
perquè, i ho ha dit el Col·legi d’Arquitectes, hi ha pocs visats.
Per tant, hem de pensar entre tots mesures perquè el sector de
la construcció pugui seguir actiu, pugui seguir treballant amb
els ritmes que han dut fins a aquest moment, un sector de la
construcció que a les Illes Balears es tracta d’un sector de la
construcció molt professionalitzat, amb molt valor afegit als
seus llocs de feina; un sector de la construcció que ja no té res
a veure amb el que era fa vint anys, que parlam de persones
molt formades en construcció d’edificacions sostenibles,
d’edificacions aplicant tota la tecnologia domòtica, tenim aquí
referents importants tant d’arquitectes com de constructores
que són capaces de construir els edificis amb els més alts
estàndards de qualitat que es poden construir.

Per tant, hem d’estar ben orgullosos del nostre sector de la
construcció, que en alguns moments tenc la sensació que se’l té
com a menyspreat, quan realment és un sector que ha millorat
moltíssim en els darrers anys i realment està format per gent
molt competent i que fa la seva feina amb un elevats estàndards
de qualitat.

Respecte del que ha comentat, bé, dos temes. Sobre els 6
milions que ha anomenat en diverses ocasions, sobre aquestes
partides que s’aplicaran a grans tenidors per posar en lloguer
social els seus immobles. Bé, nosaltres, el Grup Parlamentari
Ciutadans, el dia 6 de febrer -ja ha plogut-, li vàrem demanar
aquest registre, precisament per pregunta parlamentària li
vàrem demanar el Registre d’habitatges desocupats de grans
tenidors, i no hem tingut resposta. És així, l’únic que sabem és,
gràcies a la seva darrera entrevista que va fer recentment, que
treballen per reformar aquests immobles i per posar-los al
mercat d’habitatge social. També per altres informacions que
havien sortit en premsa es deia que molts d’aquests habitatges
estaven ocupats i que això significava retardar la gestió de
tramitació d’aquests habitatges.

Nosaltres vàrem ser crítics amb aquesta mesura,
consideràvem que 5 milions d’euros es podien destinar a altra
cosa, però vostè també més o menys també ho ha dit, ha dit que
amb aquests 5 milions també es negocia amb grans tenidors, es
negocia ventura, compra d’habitatge, que no era originalment
on anaven destinats aquests 5 milions. I som conscients que es
fan compres; vostè ha dit que s’han comprat per dret de
tempteig i retracte 20 immobles d’HPO. Però ens passa el
mateix, el dia 6 de març de 2020 vàrem demanar quants
d’habitatges adquirits per tempteig i retracte de l’any 2019 i
encara no tenim resposta. 

Sobre la pujada de preus. Bé, està clar que hi ha molts de
compradors de fora que fan, que compren immobles d’alt poder
adquisitiu i això és el que desvirtua..., és que qualsevol
estadística a Balears queda desvirtuada per aquest tipus
d’immobles d’alt poder adquisitiu. Però realment això és una
indústria que ens interessa molt, la indústria podem dir
residencial és una indústria que genera molts llocs de feina,
genera construccions de qualitat i genera tota una sèrie de
serveis a tots aquests residents d’alt poder adquisitiu que vénen
a les nostres illes que ens interessa com a mínim mantenir, i si
pogués ser potenciar. 

Finalment dir-li les nostres propostes que ja ha recollit vostè
i que en seguirem parlant segurament, recordar-les: o sigui,
col·laboració publicoprivada en la construcció d’habitatge
assequible per a les nostres classes mitjanes i per als nostres
joves; grans unitats d’actuació en reforma a certs cascs urbans
que puguin acollir-se a ajudes europees o que puguin trobar-se
solucions de col·laboració publicoprivada beneficioses per a
tots. I finalment, l’última proposta és que tots aquests convenis
de col·laboració publicoprivada es puguin acollir al decret llei,
que ja ha comenta vostè, el 3/2020, de mesures urgents en
matèria d’habitatge, de forma que la gestió i la tramitació de
totes les llicències, quan una obra sigui fruit de la col·laboració
publicoprivada, siguin més àgils que les que ja pateixen ara
molts de promotors privats. 

També he de dir que el que s’hauria d’arreglar és que no és
de rebut, no és possible l’excés temps que es torba en una
tramitació de qualsevol activitat de la construcció a les nostres
illes, i això és una cosa de la qual en parlarem després amb el
Decret 8/2020, però que realment fa que es perdin moltes
inversions i que es perdi molt negoci a les nostres illes.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Pérez-Ribas. Corresponde ahora la
contraréplica del representante del Govern, el conseller de
Mobilitat i Habitatge.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Que estiguem d’acord, no?,
que almanco algunes de les mesures han permès aturar el cop
al sector de la construcció, aturar el cop ara del que ens venia
alguna cosa hem fet bé, i crec que açò és bo. Estic d’acord amb
vostè, però no ens podem quedar aquí perquè si ens quedam
aquí ara tenim un llarg hivern per endavant, un 2021 ple
d’incerteses i que toca fer feina. 

És cert que ha d’anar lligat a la capacitat de recuperació
econòmica, si recuperam més ràpid l’economia el sector de la
construcció acompanyarà molt bé, n’estic convençut.

Tenim una oportunitat, i també és certa, els fons europeus
representen per a nosaltres una oportunitat per seguir mantenint
el sector de la construcció vinculat a la rehabilitació d’espais
urbans que tenim i que els hem de millorar. Aquí hi ha d’haver
plans de barris, i jo li puc dir que des de la conselleria, en
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col·laboració amb els consells insulars, en col·laboració amb
els ajuntaments, treballam identificant clarament alguns
d’aquests barris on entenem que la Unió Europea hi podria
destinar fons amb els principis amb els quals ells s’han
plantejat aquests 144.000 milions d’euros. Per tant, per aquí
tenim un camí de feina que està plantejat, que ja hem fet arribar
al Govern d’Espanya i que aspiram a aconseguir recursos.

Dels grans tenidors abans de finals d’any tendrem ja
expedients iniciats amb pisos perfectament identificats amb
nombre d’habitatges, aquest és l’objectiu amb el qual nosaltres
hem fet feina. Aquí hi haurà cessió d’habitatge buit i aquí hi
haurà tempteig i retracte de per tot, vull dir, aquests 5 milions
d’euros van a açò. Els 20 habitatges que ja tenim, ho dic per no
generar cap confusió, no són de grans tenidors sinó que són
d’HPO, ens hem entès, no?, d’HPO que en el moment de la
compravenda nosaltres hem anat exercint habitatge.

I els nombres, jo ara els compartesc amb vostè perquè crec
que val la pena, fèiem el desembre de l’any passat la
planificació, discutint els pressuposts on arribàvem i on no, en
aquests moments falten tres mesos per acabar, jo li dic ja on
som o què veiem en aquest primer any natural de legislatura,
que és aquest any 2020: en construcció haurem acabat...,
estaran en construcció 473 habitatges. Aquí hem d’afegir a més
de finalitzats, n’hi ha 9 més que estan ja acabats en aquests
moments. No tenim previst acabar-ne cap més perquè són
promocions que s’han iniciat totes pràcticament aquest any. A
aquests 9, si hi sumam els que hem pogut adquirir per tempteig
i retracte, que hi hem dedicat també recursos per què anar a
construir si tu pots comprar?, d’acord?, són 20 més. Estam en
502 habitatges.

A més a més, per la part de cooperatives n’hi ha una que ja
està tancada, acordada -jo esper que s’explicarà molt prest-, de
42 habitatges més. Si a açò hi sumes la iniciativa privada, la
qualificació d’HPO de promoció privada de 259 habitatges que
hem atorgat en aquests dos anys, des de la Llei d’habitatge, que
té qualificació de per vida. Per tant, els 473 més els 9 més els
20 més els 42 més els 259 te’n vas a 803 habitatges. 

No tot és esforç pressupostari nostre, sí de tramitació
administrativa perquè el privat pugui invertir, però començam
a veure un nombre que és significatiu, no ho aclareix tot, però
que de bo seria que cada any hi hagués percentatges similars a
aquests, perquè açò també, eh!, una part de la construcció
descansa sobre tot açò, hi descansa no només d’habitatge,
tenim molta inversió pública en ports, fem també en serveis
ferroviaris, destinam recursos a la inversió. 

Però en vindran més perquè ja treballam en el 2021. Quins
nous projectes començarem? Dependrà dels recursos
econòmics i pressupostaris que tinguem, però ja gestionam en
aquests moments, deia, Ca n’Escandell és un d’ells; tenim
borses de sòl importants que si les organitzam bé ens produiran
nou sòl ja urbà i urbanitzable que incrementarà precisament
aquestes borses, podríem dir que hem agafat un poc el ritme de
creuer, l’hem de mantenir.

La crisi econòmica de la COVID no ens ajuda, açò és una
dificultat grossa, i és cert, si no fos així, aquest ritme jo li puc
dir que el mantindríem durant tota la legislatura i aquells 1.800

habitatges que de vegades és factible, ho era, i es demostra
aquest primer any, és factible. Ara veurem fins on podem
arribar pressupostàriament, perquè ningú no preveia aquesta
crisi econòmica. Per tant, aquí sí.

Del decret llei no hi ha el meu company, però dues
pinzellades, d’acord? Vam tocar sobretot sòls urbanitzables no
programats, vam tocar sobretot falsos urbans i la idea només la
desclassificació per se si no que açò són sòls que fa, no 10, no,
ni 15, ni 20, alguns 30 anys que estan ben igual, sense haver fet
res; que han incomplert tots els terminis, que, per tant, no estan
dins la borsa d’execució ni a curt ni a mig termini i que,
senzillament, el pla territorial, amb els ajuntaments, poden
tornar classificar si de veritat el que volen fer és executar-los.

Per tant, açò no és sòl de resposta ràpida ni de mig termini,
ho és de llarg i, senzillament, es permet als ajuntaments i al
consell insular que si alguns d’aquests creuen que val la pena
mantenir-los tenguin el dret de poder-ho (...)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, hauria d’acabar.

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

I acab ja, i acab amb les mateixes paraules d’agraïment al
Sr. Pérez-Ribas, quant al to, al plantejament constructiu i,
evidentment, estarem atents a aquesta proposició no de llei,
perdó, a aquesta moció, derivada d’aquesta interpel·lació que
vostè pugui plantejar, perquè la voluntat serà la de treballar de
manera conjunta.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Suspenem temporal, deu
minuts, el plenari.

(Pausa)

III. Moció RGE núm. 14429/20, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en relació amb l’exclusió social i la pobresa infantil,
derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 11441/20.

EL SR. PRESIDENT:

Tot seguit, senyores i senyors diputats, passam al debat i
votació de la Moció RGE núm. 14429/20, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en
relació amb l’exclusió social i la pobresa infantil, derivada del
debat de la Interpel·lació RGE núm. 11441/20.

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

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202014429
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202011441
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LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sr. President, molt bon dia a totes i a tots,
una vegada més. Mirin, avui presentam aquesta moció,
derivada de la interpel·lació que vàrem tenir ara fa quinze dies,
i és una moció que, cregui’m, l’hem presentada des del Partit
Popular amb bona voluntat i l’hem presentada en vies de posar
solucions damunt la taula de cara a disminuir el que puguem,
el màxim possible, dins la mesura de les possibilitats, la
pobresa infantil a les Illes Balears.

S’ha de dir que si parlàvem d’exclusió social el mes
d’octubre de l’any passat, amb l’informe FOESSA, que parlava
d’un 22%, i parlava de la pobresa extrema i de la pobresa lleu,
ara, en aquests moments, parla que ja tenim 1 de cada 3 nins a
Balears que és pobre, i possiblement aquest any 2020 la
pobresa infantil de Balears arribarà prop d’un 35 o d’un 37%,
es diu per part de totes les ONG.

Vostès saben que dia 19 de maig vàrem signar tots els
partits polítics, vàrem aprovar una declaració institucional, una
declaració institucional que es va fer per unanimitat en aquesta
cambra, fins i tot pel Partit VOX, que no forma part del Pacte
per la Infància, que també va estar d’acord amb aquesta
declaració, perquè posava damunt la taula tota una sèrie de
mesures encaminades a alleugerir la pobresa infantil.

En els mesos següents nosaltres ens havíem compromès
amb UNICEF i dins el Pacte de la Infància, a presentar una
sèrie de propostes destinades a això, i cada una de les nostres
propostes que hem presentat des del Partit Popular,
malauradament, els partits que donen suport al Govern les han
votades en contra; cosa que nosaltres no entenem, vull dir, a
nosaltres, per molt que ens ho expliquin, no entendrem que
6.000 i busques de famílies que tenien aprovades unes ajudes
de menjador i que tenien un sistema de recàrregues l’estiu més
dolent que mai han passat aquestes famílies se’ls varen llevar
aquestes recàrregues, no ho entenem. No ho entenem i forma
part, és un dels punts que nosaltres hem posat aquí, en aquesta
proposta.

Mirin, jo, molt breument, parlaré dels punts que hem
presentat. En el primer punt hem posat una cosa que a nosaltres
ens semblava important, és a dir que a Balears hi ha dos factors
importants que afecten directament els nivells de pobresa que
tenim, l’increment de persones que tenim en risc d’exclusió
social, i aquests dos factors són: el fracàs de les polítiques
d’habitatge que hi ha hagut en aquesta comunitat autònoma
principalment els darrers cinc anys, i també tot el que té a veure
amb la temporalitat dels llocs de feina.

En el segon punt, nosaltres volem que el Parlament de les
Illes Balears insti el Govern a incloure, de manera transversal,
tots aquells punts que formen part del pacte signat per tots els
partits polítics, excepte VOX, amb UNICEF, i que també
inclouen tots aquests punts que van destinats a acomplir els
objectius del compliment de l’Agenda 2030.

En el tercer punt, volíem que, per evitar la desprotecció dels
més vulnerables, instar el Govern de les Illes Balears que no
suspengui la renda garantida a ningú, i m’explic. Vostès em
presenten una esmena que diu que no suspendran la renda

garantida a ningú que hagi presentat una sol·licitud abans del
dia 30 de setembre, nosaltres volem que no quedi una sola
família sense una renda garantida perquè dia 30 de setembre no
ho hagi presentat. No volem que ningú que tengui la renda
garantida ara es quedi sense, i si vostès voten en contra
d’aquest punt no ho entendrem, i direm que vostès deixen gent
dels més vulnerables, perquè si, evidentment, vostès han donat
aquestes ajudes, la renda social garantida, a una família,
entenem que fan uns controls pertinents i aquestes famílies
necessiten aquesta ajuda, no poden estar un mes o dos sense
ajuda. No entenem tampoc que en el mes d’agost es decidís que
totes les persones que no havien presentat aquesta ajuda
suspendre aquesta ajuda per fer com de revulsiu perquè es
presentassin, això, Sra. Consellera, no ho entendrem mai. La
veritat és que si això ho hagués fet la dreta, no sé què hagués
dit vostè, tant com era de reivindicativa quan era a l’oposició?

(Alguns aplaudiments, petit aldarull i remor de veus)

Mirin, al quart punt, jo parlava de les ajudes al menjador,
i en el quart punt nosaltres volem que es torni instaurar el
sistema de targetes per a tots aquells al·lots que són
beneficiaris, famílies que són beneficiàries d’ajudes menjador,
ja sigui que tenguin un confinament, ja sigui perquè estiguem
en quarantena, o també perquè no estiguin lectiu; és a dir que
a nosaltres ens agradaria que en aquest moment, quan diem que
tendrem una pobresa infantil de més d’un 35%, aquestes
famílies tenguessin garantida l’ajuda a menjador tot l’any,
dotze mesos a l’any, és tan senzill com això.

En el cinquè punt, que, a més he de dir que això que jo deia
també ho demana UNICEF i també ho demana EAPN, perquè
no entendria que el Govern es posi a signar i es faci moltes
fotografies signant amb EAPN i amb UNICEF quan UNICEF
demanava que se seguissin recarregant aquestes targetes de
menjador també els mesos no lectius, i també ho feia EAPN, i,
en canvi, vostès no varen cedir.

Dit això, els voldria recordar les paraules que deia ahir la
Sra. Raquel Ríos, hi ha més punts, però estic segura que vostès
els han llegit i estic segura que els votaran tots a favor, ahir, la
Sra. Raquel Ríos, que és la coordinadora d’Acció Social de
Cáritas, deia: “Las familias con niños sufren ahora más riesgo
de exclusión.” I per això han vist vostès que hem posat una
sèrie de punts com, per exemple, que s’estudiïn els requisits per
accedir a unes ajudes de lloguer perquè tenguin en compte
aquestes famílies. Nosaltres creiem que això és necessari, és a
dir, nosaltres creiem...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, hauria d’acabar.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... -sí, ja acab. Vull acabar amb les paraules que deia ahir la
Sra. Raquel Ríos: “Cuando hablamos de pobreza infantil
hablamos de pobreza de las familias, las personas que han
vivido su primera etapa de la vida en situación de pobreza
corren el riesgo de seguir siendo pobres en la vida adulta.”
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Per tant, és important ajudar les famílies perquè tenguem
manco nins pobres i manco adults pobres el dia de demà.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Intervencions per defensar les esmenes
RGE núm. 14838/20, 14839/20, 14840/20 i 14841/20,
presentades conjuntament pels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Gràcies, Sr. President, bon dia diputades i diputats. Avui
tenim davant una moció molt extensa, són vuit punts que
afecten diferents conselleries i tot i que m’agradaria poder
comentar-los un a un i les seves corresponents esmenes, no sé
si amb cinc minuts em passarà com a la Sra. Durán i no tendré
temps suficient per llegir-les totes. Així que començaré i faré
una reflexió conjunta del que aquí exposa el PP i que va
explicar la Sra. Durán també a la seva intervenció a la
interpel·lació de la qual deriva aquesta moció, i de quina és la
visió que té el Partit Socialista davant el tema que ens ocupa
avui, la pobresa.

La pobresa és un problema sistèmic que afecta les arrels
més profundes de la nostra societat, no és només resultant
d’una variable i només en èpoques tan complexes i úniques
com l’actual es produeixen situacions del que anomenam
pobresa sobrevinguda. No ens hem d’enganyar, l’exclusió
social no només a les nostres illes, sinó a tot el món, és,
principalment, hereditària. Per això l’esquerra no creu en la
malentesa caritat de donar el bàsic per sobreviure als que no
arriben o ho fan amb moltes dificultats a final de mes

Nosaltres creiem en la repartició de la riquesa, en un salari
mínim interprofessional digne, en l’escola pública i en la
igualtat d’oportunitats.

(Alguns aplaudiments)

Aquests quatre punts tan bàsics, que són els que podem
treure de la roda de la desigualtat a les famílies amb risc
d’exclusió social són amb els que el Partit Popular no hi està
d’acord, per molt que vostè ens presenti mocions carregades de
bones intencions. No creuen en la repartició de la riquesa,
perquè cada vegada que governen i allà on sigui sempre troben
la fórmula de baixar imposts a aquells que més guanyen. Fins
i tot ara, amb la situació d’emergència que vivim, els seus líders
ho repeteixen com a un mantra, abaixar imposts, tant és així
que Casado vol abaixar l’IVA fins i tot a Canàries, ja em dirà
com?

No creuen que la gent treballadora mereixi un sou mínim
per la seva feina, que li permeti viure amb la dignitat que tots
els ciutadans han de tenir, el mercat ja proveirà. Això ho han
demostrat quan en el 2018 van votar en contra de pujar-ho a
900 euros, quan Pablo Casado va prometre durant la campanya

del 2019 que abaixaria l’SMI a 850, o quan es van mostrar amb
desacord de la darrera pujada. Supòs que als diputats populars
del Congrés cobrar 950 euros al mes els sembla un luxe. Salari
digne per poder desenvolupar un projecte de vida digna, tota la
resta són pegots.

No creuen tampoc en l’escola pública, la millor eina per fer
front a les desigualtats, i s’aixequen en armes front
l’anomenada llei Celaá perquè eliminarà els concerts als centres
que segreguen per sexe els alumnes i dificultarà els concerts de
qui vol només un alumnat de famílies amb bons ingressos. 

Per això, perquè vostès realment no creuen en aquestes
mesures, els nous drets només s’adquireixen durant els governs
d’esquerres. Quan vostès es veuen abocats, en el millor dels
casos, a dir que sí amb la boca petita a aquests avanços. Va ser
així amb la implantació de la RESOGA a la nostra comunitat,
amb la validació estatal d’un nou dret com és l’Ingrés Mínim
Vital, amb la Llei de dependència i ho és també amb els temes
d’habitatge. 

I sí, habitatge, perquè jo no sé si el que vol vostè, dient que
les polítiques d’habitatge d’aquest govern són un fracàs, és que
jo li recordi una altra vegada el nombre d’habitatges que va
construir el Sr. Company -em sap greu que no hi sigui ara-, el
Sr. Company li record que va fer zero habitatges d’HPO durant
tota una legislatura. I enfront d’això, a l’any 2019 es van
començar les obres de 133 nous habitatges; d’aquí a finals
d’any està previst que n’hi hagi fins a 500 en marxa i quasi 200
més que es posaran en marxa el 2021. Faci els comptes, però
semblen més que zero.

(Alguns aplaudiments)

Tots estam d’acord que una comunitat com la nostra no
hauríem de tenir una xifra de persones en risc d’exclusió social
tan elevada, però ho torn a repetir, hi ha una diferència abismal
amb la forma com vostès volen afrontar aquest problema i com
ho fem nosaltres des de l’esquerra. És suficient el que fem? No,
mai no ho serà, perquè els problemes estructurals causats per
un model econòmic estacional i imperfecte necessita més d’una
generació per estabilitzar-se. Però encara en no ser suficient és
més del que fan vostès cada vegada que abarateixen
l’acomiadament o no volen pujar el salari mínim. Perquè jo
entenc que ha de ser difícil per a vostè, que forma part d’un
partit que mai no es posa del costat dels qui menys tenen, venir
aquí a defensar segons quines coses.

Tendríem ERTO per protegir els nostres treballadors si
Mariano Rajoy seguís a Moncloa? S’haurien augmentat les
beques menjador fins a duplicar-les i arribar als 7 milions
d’euros si vostès governassin? S’hauria començat alguna
promoció d’HPO? Tendríem RESOGA?

Sra. Durán, a mi m’agrada que com a oposició ens encoratgi
i ens faci voler augmentar una mica el llistó sempre, però més
m’agradaria que el seu partit fes seves aquestes polítiques i que
si algun dia té l’oportunitat de tornar a governar no tiri per terra
tot el que hem avançat.

Gràcies, Sr. President.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202014838
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202014839
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202014840
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202014841
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Sra. Durán,
la pobresa és un problema estructural que tenim com a societat
i pensam que ve derivada de la gestió i de les males polítiques
que s’han realitzat durant dècades a la nostra comunitat i al
nostre país: tenim un alt cost de l’habitatge a Balears,
precarietat en el món laboral, la nefasta política del sistema
educatiu, la falta de política de cures, retallades constants als
serveis socials, la falta de lluita amb el frau fiscal, per posar
alguns exemples.

L’exclusió social i la pobresa són una conseqüència
clarament de falta de polítiques a favor de la gent en aquestes
matèries. Si no abordem i actuem el problema estructural per
moltes polítiques que es facin en matèria de serveis socials
ajudaran, però no acabaran amb la pobresa ni amb l’exclusió
social. La ciutadania vol respostes, solucions, i el més aviat
possible.

És per això que des d’Unides Podem demanem a totes les
forces polítiques seny i coherència amb el que la societat ens
demana al carrer, arribant a acords dignes per a la ciutadania.
Especialment, ho demanem als partits de l’oposició, és evident
que tenim models de política i gestió diferents, podem fer una
ullada al que es fa a les diferents comunitats autònomes per
veure les diferències, però en el moment d’urgència actual cal
fer polítiques valentes, inèdites i posar la ciutadania en el centre
de les polítiques. Coneixem de sobra les conseqüències de la
gestió de l’anterior crisi, per això simplement és el moment de
fer-ho diferent.

Sra. Durán, tots els punts exposats a aquesta moció ja s’han
tractat en la seva gran majoria a comissions o a plens. Ja és
sabut per tots els aquí presents el posicionament de cada punt
per cada partit, per la qual cosa queda clar que amb aquesta
moció repetitiva en els continguts dels punts insisteix en
mesures que ja es duen a terme a aquesta comunitat autònoma
o que diuen que no, o que simplement no agrada la mesura com
es fa. El que tenim clar és que no hi ha cap proposta nova.

Aquesta moció té vuit punts, dos que fan referència a
habitatge, un a prestacions econòmiques i cinc relatives a
infància. Detallaré el posicionament i esmena de cada punt. 

En matèria d’habitatge, el Partit Popular proposa dos punts
a aquesta moció: el punt número 1 i el punt número 7, a aquests
dos punts hi votarem en contra, i els explicaré el per què. En el
punt número 7 simplement el Govern no és l’òrgan competent
a fixar els requisits, pel que no té sentit demanar la revisió al
Govern.  

Pel que fa al primer punt, fa uns instants el conseller Marc
Pons ha explicat amb detall les polítiques d’habitatges dutes a
terme, que no repetiré. El Partit Popular demana en aquest

punt: “El Parlament de les Illes Balears constata el fracàs de les
polítiques d’habitatge i ocupació del Govern de les Illes
Balears, dutes a terme en els darrers cinc anys, han estat factors
determinants per l’increment de les polítiques de risc d’exclusió
social”. Sra. Durán, tots els informes, UNICEF, FOESSA,
Amnistia Internacional, etc., tots els informes diuen clarament
que un dels factors determinants per a l’exclusió social a
Balears és l’accés a un habitatge digne, principalment pels
preus abusius que tenim a aquesta comunitat. 

Si realment volem assegurar que totes les famílies que tenen
una situació de vulnerabilitat social i amb fills al seu càrrec
tenguin un habitatge digne, per favor, els demanem, no poseu
traves a les diferents institucions competents per a l’elaboració
d’una normativa que reguli els preus de lloguers. 

En els punts d’aquesta moció, altra punt d’aquesta moció fa
referència a la Renda Social Garantida, concretament el punt
número 3. Aquí presentem una esmena en coherència amb el
que vàrem votar la setmana passada en el Decret 12/2020,
quasi tots els partits d’aquesta cambra, inclosos vostès, el Partit
Popular, en el debat varen votar a favor. En el debat que vàrem
tenir va quedar clar que està garantit que cap persona
perceptora no podrà perdre cap prestació que tengui actualment
a les Illes Balears. 

Amb referència a infància hi ha cinc punts a la moció: el
punt número 2, el número 4, el número 5, el número 6 i el
número 8. Vaig punt per punt, al punt número 2 hi votarem a
favor, és un pacte firmat per quasi tots els grups polítics i el
compromís d’Unides Podem amb la infància és ferm; el punt
número 4 demana el que ja vàrem tenir al debat i votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 8673/20, del passat 18 de juny,
en comissió on vàrem detallar les mesures i canals que es varen
fer a les nostres illes. Sra. Durán, nosaltres no hem baratat de
parer en aquest punt, li diem el mateix que fa uns mesos. En el
punt número 5 fa referència a l’etapa de 0 a 3, en aquest àmbit
Unides Podem és molt clar: educació gratuïta de 0 a 3 anys,
portem treballant des de la legislatura passada, juntament amb
els col·lectius perquè a Balears hi hagi educació pública de 0
a 3, i qualitat. I resulta que a dia d’avui és la previsió de creació
de 1.000 noves places públiques entre 2020 i 2023.

També convindria que les institucions corresponents, que
encara no ho hagin fet, desenvolupin el reglament d’adaptació
de les escoletes a la xarxa pública ampliant, així, les places
públiques. Aprofitant que el president del Consell d’Eivissa
està entre nosaltres li demanem que, per favor, desenvolupi al
més aviat possible el reglament a l’illa d’Eivissa que permet la
creació de noves places immediates, places tan necessàries per
a la ciutadania eivissenca.

Al punt número 6 hem presentat una esmena, per no limitar
a promoure i incentivar la participació infantil i juvenil que
només hi hagi un centre físicament. És imprescindible
promoure i incentivar la participació infantil i juvenil com a
instrument d’integració social i desenvolupament comunitari. 

I, ja per acabar, en el número 8 votarem en contra, tenim al
nostre abast suficients indicadors i estudis sobre aquest tema i
els serveis socials comunitaris bàsics de cada zona tenen un
ampli coneixement de les condicions de convivència dels
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infants. Una de les principals conseqüències de la situació
laboral de pares...

EL SR. PRESIDENT: 

Sra. Mayor, acabi, per favor. 

LA SRA. MAYOR I ABAD: 

... -sí-, la situació laboral de pares i el nombre de persones al
seu càrrec és la pobresa infantil. Afecta tot tipus de famílies
però, especialment, s’agreuja a les famílies monoparentals. És
per això que és imprescindible per a nosaltres derogar la
reforma laboral i, per tots aquests motius exposats, li demanem
al Partit Popular que accepti les esmenes presentades i també
demanem votació separada.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Mayor. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, té la paraula el Sr. Ensenyat. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sra. Durán, bé en primer
lloc he vist que va amb una crossa, desig de tot cor que no sigui
res i que ben aviat pugui caminar sense crosses. 

Vostè deia que és una moció presentada amb un afany de
poder arribar a un acord unànime de tota la cambra, la qual
cosa és mal de fer creure just llegint el primer punt de l’acord,
quan vostè constata una política en temes d’habitatge que
defineix com a “nefasta”, o com a “inexistent”. Bé, crec que el
terme al qual es refereix tampoc no sembla que cerquin gaire
un consens amb les diferents formacions polítiques,
especialment les que estan en el Govern, perquè, a més, vostè
sap que no és vera, i vostè ho sap! Jo crec que per fer
habitatges de protecció oficial, que tots coincidim que són molt
necessaris, després tal volta ja discreparem de quina manera
s’han de fer, com, on, amb quines mesures, amb quines alçades,
segurament amb això discreparíem, però que sí que són
necessaris, evidentment, tots crec que hi estam d’acord. 

Però perquè es puguin construir habitatges de protecció
oficial s’ha de produir un supòsit que és fonamental i
imprescindible, que és que hi hagi solars per poder construir
habitatges de protecció oficial. I si no els haguessin venut, quan
vostès tenien la possibilitat de fer-ne, fins i tot per fer-hi hotels
de cinc estrelles, per ventura ara n’hi hauria més en el mercat
dels que no hi ha a dia d’avui. 

Però sí que és cert -i vostè ho sap també- que a la passada
legislatura es va fer un esforç titànic de cercar terrenys per
construir habitatges de protecció oficial. Jo mateix, essent
president del Consell de Mallorca, vàrem tenir la possibilitat de
cedir uns terrenys que permetran la construcció de 250
habitatges de protecció oficial. Curiosament, també a Can
Domenge! Fins i tot també cessió de terrenys que eren del

Ministeri de Defensa; és a dir, aquests terrenys ja hi eren, a la
legislatura que vostès governaven i, per tant, tota aquesta feina
que es va haver de fer a la passada legislatura, i que se seguirà
fent, perquè evidentment a Can Domenge s’han d’urbanitzar els
carrers, s’han de fer, s’hi han de passar serveis, etc., com el
mateix a la resta de terrenys que m’he referit; és a dir, si això
ho haguessin començat vostès, seria ja tot això que ja hauríem
avançat. 

Per tant, vostè pretendre que hi hagi un consens en temes i
ja comença donant branca, el consens crec que és mal de fer,
nosaltres almanco en aquest punt, evidentment, hi votarem en
contra. 

Després, tant en el segon, tercer, quart, en el cinquè i en el
sisè, els hem presentat tota una sèrie d’esmenes, agafant
aquesta oferta que vostè ha fet de poder arribar a una major
unanimitat, quant que entenem que així com s’expressa, o sí,
així com s’expressa a dins aquestes esmenes com que s’ajusten
més a la realitat de la gestió a dia d’avui, i en temes que, si hi
hem presentat esmenes, és perquè hi estam totalment a favor i
totalment d’acord. 

Alguns, sobretot en qüestions..., quan es refereix a l’Ingrés
Mínim Vital versus la renda..., la RESOGA, la Renda Social
Garantida, entenem que això, de fet tot l’esforç de la
conselleria va cap aquí, que ningú no quedi fora cap tipus de
protecció que, evidentment, d’això es tracta.

O fins i tot algunes altres que hem presentat que responen
més a una perspectiva de ser escrupolosos amb aquelles
administracions o amb les competències que tenen aquelles
administracions, sobretot per no deixar ningú fora i que ningú
no se senti desplaçat, que entenem que això és important, el
punt número 6, on hi ha els consells insulars i sobretot els
ajuntaments que són una part importantíssima dins aquesta
xarxa d’administracions que han de donar suport als nostres
ciutadans i ciutadanes. 

Per tant, m’afegesc a aquest demanar votació separada.

Si és cert, Sra. Durán, que vostè volia apurar que hi hagués
aquest consens, jo li demanaria que acceptàs aquestes esmenes,
i crec que així, almanco llevant el primer punt i el darrer, amb
el qual tampoc no estam d’acord, sortiria un text que s’adapta
molt més a la realitat que tenim a dia d’avui.

Cert que després d’una interpel·lació ve una moció i que,
per tant, això tampoc no permet aprofundir molt en els temes,
perquè aquí parlam de temes tan complexos que en podríem
parlar durant tota una sessió parlamentària i encara segurament
no ens abastaria. Però vaja, entenem que en els termes que hem
presentat aquestes esmenes, estan fetes amb aquesta voluntat
que vostè assenyalava en el principi que realment hi hagi un
màxim consens possible entre els diferents grups parlamentaris.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Ensenyat. Per a fixació de posicions, pel Grup
Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Gràcies, president. M’alegra que sigui aquí present la
consellera d’Afers Socials i Esports, perquè precisament crec
que la intervenció nostra i, sobretot vull fer ressò de la
intervenció de la Sra. Mayor d’Unidas Podemos, que m’ha
agradat molt l’inici i, veurà vostè que va en la línia de la nostra
intervenció de demanar aquesta política..., ni d’Estat, sinó de
tots, que és la política social i polítiques que esperen els
ciutadans i les famílies que pateixen aquesta situació. 

A la interpel·lació del Grup Parlamentari Popular, relativa
a l’exclusió social i a la pobresa infantil, que es va debatre aquí
el passat dia 15, es va comprovar com l’interpel·lant i la
interpel·lada -la consellera Santiago en aquest cas- feien un
careo, i dic careo perquè ens entenguem tots, de xifres,
conceptes i, fins i tot, a cert moment i dins el Diari de Sessions,
un discurs de qui ha estat més i qui ha estat manco, no?

La veritat, no la meva, la que tenim al carrer és que quasi
una quarta part de la població, la infància de la nostra societat,
està en risc de pobresa a 31 de desembre de 2019. I els
informes no els citaré. I en elevat risc de pobresa, avui, ara, en
context de crisi sanitària, social i econòmica.

El director de l’Oficina Balear de la Infància i
l’Adolescència, el Sr. Carballo, va comparèixer en sessió
parlamentària a la Comissió d’Assumptes Socials i Drets
Humans per informar de les actuacions del seu departament i la
relació en context d’aquesta pandèmia, i va fer una exposició
molt clara i una reivindicació d’actuacions que ens demanava
a tots, no només al Govern, a tots: institucions i partits polítics.
Desig també, i esper, i així ho facilitin els grups parlamentaris,
que tornin, que facilitin la seva compareixença de bell nou, tal
com vàrem demanar nosaltres el passat dia 6 d’agost, per
exposar el resultat d’una enquesta molt interessant precisament
de la convivència dins les llars amb la família durant aquest
confinament.

La pobresa infantil és pobresa familiar, però és que..., jo sé
que ho tenim clars els gestors, els que duim vinculats al tercer
sector, la intervenció a la infància i a la joventut, però algú
oblida que és pobresa familiar, i això no és només vulnerabilitat
sobre l’educació, perquè parlam d’infància i el que més els
afecta potser és el tema d’educació, una educació accessible, de
qualitat, igualtat d’oportunitats en l’accés tant al material com
als recursos, és vulnerabilitat també en l’habitatge, l’ocupació,
la cultura, l’oci, l’esport i qualsevol activitat. 

I precisament el nostre grup parlamentari fa uns minuts,
precedit a això, ha fet una interpel·lació al Govern a través del
nostre diputat envers la necessitat d’habitatge accessible, públic
e immediat, i hem facilitat unes mesures. Ho dic pel context
vinculat al que entenem com a transversalitat, interrealitat i
corresponsabilitat també, és a dir, polítiques públiques que,
com hem manifestat des de Ciutadans altres vegades a altres

debats, són transversals, integrals i des de la necessària
cooperació institucional.

Per cert, el director de l’OBIA denuncia que encara no es
disposa de pla d’infants als municipis, a les corporacions locals,
tema important i necessari perquè és un tema de tots.

La millora en instruments per combatre pobresa infantil, és
a dir la familiar, no es pot centrar en mesures subsidiàries i
essencials únicament, per exemple les rendes de les prestacions
puntuals, no se’n surt així de la pobresa, únicament, sinó que ha
d’anar acompanyat de propostes i apostes per les polítiques
estructurals centrades en l’autonomia, l’accés a l’ocupació,
l’habitatge, entre d’altres.

La moció presentada en relació amb les esmenes dels grups
polítics que donen suport al Govern (...) lluita contra la pobresa
infantil i juvenil ja els dic que nosaltres essencialment li
donarem suport, Sra. Durán, als punts presentats per vostè, tot
i que no li donarem suport al punt 6, per una qüestió òbvia, que
és que no s’ajusta ni a l’àmbit competencial ni a la realitat de
qui són els agents públics, els no governamentals en la
intervenció en la infància i el lleure en la matèria que vostè
exposa aquí i que crec que li han fet una proposta de
modificació que em sembla ajustada i que no distorsiona en
absolut el que vostè cita al punt 6.

Vostè acceptarà o no les esmenes presentades a la seva
moció, només li suggereixo que la línia positiva i fora
confrontacions que ens exigeix la ciutadania, les famílies, que
miri de transaccionar el punt 4, ja que s’ha convalidat un decret
fa pot i que vàrem tenir la setmana passada unes propostes
concretes que responien a una situació i s’adaptava a la realitat,
i que nosaltres li vàrem donar suport. Per tant, crec que és
perfectament transaccionable en això i en la línia propositiva
que ha esmentat un soci de govern, Unidas Podemos, a cercar
polítiques no de confrontació, i vostè sap que és un discurs de
Ciutadans també, no de confrontació, sinó de cooperació.

El punt 1, jo li suggereix que quan parli vostè de “cinc
anys”, ho deixem en “els darrers anys”, entre altres coses
perquè, nosaltres ja ho hem esmentat, hem fet un repàs de
l’habitatge públic en aquesta comunitat autònoma, Ciutadans ha
fet una interpel·lació fa un moment, i ha quedat pal·lès que no
és una qüestió només dels cinc anys, per tant, entenc que estaria
bé deixar-ho en “els darrers anys” i li donaríem suport al punt
1.

La resta de partits del Govern segueixen amb l’infinitiu i el
gerundi, jo crec que ja em coneixen infinitiu y gerundio
retroalmentacion, no, crec que ho hem d’oblidar, ja duim un
any, per tant, al punt 3 i la subtilesa també introduïda al punt 5,
no hi donarem suport, tot i que hi ha aportacions interessants,
però aquí es fa una moció d’una interpel·lació precisament
perquè es qüestiona la política del Govern en segons quines
mesures i aquí se segueix dient, es diu que se segueixen fent
coses i avanços que estan qüestionats i nosaltres en part hi
donam suport.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. La izquierda de esta cámara no deja
de sorprenderme. Pensaba que a los 54 años ya pocas cosas me
iban a sorprender, ustedes lo consiguen y consiguen que yo
prepare una intervención y al final la tenga que deslavazar para
intentar contestar a lo que ustedes dicen.

Hemos visto aquí un discurso con cierta vehemencia de la
representante del PSOE hablando del reparto de la riqueza... A
ver, a ustedes lo que les gusta repartir es la miseria, y por una
regla de tres muy sencilla, porque ustedes están en el
convencimiento de que a ustedes les votan los pobres, cuanto
más pobres más votos a la izquierda, y más si me necesitan para
que les dé una paga o una subvención, así los tengo amarrados.
Esa es su filosofía, no tienen otra, más pobres más votos de
izquierda. El problema es que los pobres cada vez les votan
menos a ustedes y más a nosotros. 

La escuela pública. La escuela pública quien la ha arruinado
son ustedes con sus sucesivos planes y cambios legislativos, los
que hacen que los padres huyan de esa escuela y acaben
buscando la escuela concertada, y encima vienen a sacar pecho
de que la Sra. Celaá, incumpliendo numerosas sentencias, no
quiera mantener el concierto a las escuelas con una educación
diferenciada, que no segregada, aunque a ustedes les gusta
mucho el manejar ese lenguaje.

Luego vienen y se atreven a sacar pecho del tema de la
vivienda, ¿quién gobernaba el año pasado y el anterior y el
anterior y el anterior en esta comunidad? Ustedes. ¿Cuántas
viviendas de VPO han hecho? Es que si yo fuera de izquierdas
me daría vergüenza que aquí la mayoría de viviendas de
protección oficial que todavía hay en estas islas son esas que
todavía tienen el yugo y las flechas, poniendo “Ministerio de la
Vivienda”, es que a mí, en su lugar, me caería la cara de
vergüenza; y vienen ustedes y sacan pecho cuando en el debate
de presupuestos aquí el conseller del ramo nos vino a vender
que iban a hacer ustedes 500 no sé cuántas, ya no me acuerdo
el pico, ¿cuántos ladrillos han puesto de estas 500 no sé cuántas
viviendas?

Claro, luego vienen y nos dice el Sr. Ensenyat: no, es que
los solares, que si hay que hacer unos caminos, que si hay que
dar unos servicios, que si la abuela fuma, todo son excusas.
Para ustedes todo son excusas, si no lo hace la derecha es que
somos todos muy malos y maquiavélicos y lo que no queremos
es hacer viviendas.

Es que..., o sea, venir a esta tribuna a hablar de la política
de vivienda de la izquierda en esos últimos cinco años me
parece, una vez más, de aurora boreal.

Y ya para acabarlo de rematar, nos vienen a decir que
menos mal que están ustedes y los ERTE. Los ERTE son fruto
de la reforma del mercad laboral que hizo el Partido Popular,
y es que no me gusta tener que venir a defenderlo, y gracias a

eso se pueden aplicar los ERTE; esa reforma laboral que
ustedes quieren derogar y si no estuviera activa no habría
ERTE.

(Remor de veus)

Y ya para rizar el rizo viene la diputada de Podemos y nos
hace un discurso apocalíptico de lo mal que están las cosas, de
lo mal que está la situación social, de vivienda, tal, en esta
comunidad autónoma, perdone, Sra. Diputada, en esta
comunidad autónoma en la que ustedes gobiernan. ¡Entonces,
si esto está tan mal la culpa es suya!

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Es que ustedes no se acostumbran, que ya no están en la
oposición y no se puede estar en la procesión y repicando.
Ahora son ustedes gobierno y si las cosas están mal hechas es
culpa de ustedes, no de esta parte de la bancada.

Esto, en definitiva, porque ustedes “la herencia recibida”,
¡ustedes han recibido la herencia de ustedes mismos! ¿Hasta
cuándo se quieren retrotraer, o le van a echar la culpa a Felipe
II? Es que lo de ustedes no tiene nombre, sean coherentes,
están en el gobierno. Si esta comunidad -como usted dice- está
tan mal, lo que tienen que hacer ustedes es salirse del gobierno
porque son incapaces de gobernar y de hacerlo mejor. Esa es la
realidad. 

Y por último, y atendiendo a la moción en cuestión del
Partido Popular, nosotros apoyaremos todos los puntos salvo
dos: el que habla de la Agenda 2030, etc., nosotros, lo siento,
no entraremos en ese discurso globalista al que atacamos
porque... ya he dicho muchas veces que venimos a dar la batalla
de las ideas, y, sin que sirva de precedente, tampoco
apoyaremos el punto tercero, porque en esto tuvo razón con las
explicaciones que dio la Sra. Consellera de Asuntos Sociales,
no se puede permitir el que, no cumpliendo la normativa
vigente, se den ayudas, aunque es un número mínimo existe la
picaresca y es obligación de los poderes públicos garantizar
que las ayudas sociales van a parar a aquellas personas que
realmente cumplen los requisitos.

Gracias, Sr. Presidente.

(Algun aplaudiment i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputades,
arrossegam una situació dura pel que fa a l’estabilitat,
l’educació, la dignitat i la igualtat de nins i nines que per dret
haurien de ser tots iguals i bàsicament feliços, sense patiments.

La realitat és molt caparruda i en moltes ocasions ens planta
al davant la cara més fosca i bruta de la moneda, la que no
volem, però que tenim; la que ens fa remoure, actuar o mirar
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cap a una altra banda, empegueïts. Entre el 22 i el 25% dels
menors de les Illes ja estaven en risc de pobresa abans de la
pandèmia. A Europa al 20%, 5 punts per sobre, mal rànquing
per a les nostres illes.

Serafí Carballo, director de l’Oficina dels Drets del Menor,
ja va advertir a la seva compareixença en el Parlament que la
pobresa infantil és el problema més greu de la nostra infància
i adolescència. Estructura social feble i precarietat laboral son
ja suficients motius per desencadenar una situació injusta per
a nins i nines que han nascut a la part que més pateix en el
tauler. Si a això hi afegim la pandèmia que atravessam el
resultat és segur, molt fosc, molt preocupant, molt trist. 

Està clar que els instruments creats per acabar amb la
pobresa infantil són insuficients, se n’ha parlat aquí: habitatge,
sanitat, esbarjo, comoditats, higiene, tot trontolla. A tot això hi
hem d’afegir un monstre més, el maltractament infantil, en el
2019 varen augmentar un 28% els avisos, què passa ara quan
es multiplica la insatisfacció dels grans? Què passarà? 

L’impacte de la pandèmia pot incrementar, ja ho saben
vostès, en 700.000 el nombre de persones en situació de
pobresa fins arribar gairebé als 11 milions de persones a
Espanya. Malauradament, aquesta vegada sí, Balears,
juntament amb Castella i Lleó, Aragó i Catalunya, encapçalam
el rànquing de l’increment, segons Oxfam Intermón. 

UNICEF, que s’esmenta a la moció que avui ens presenta
el Partit Popular, té clar com acabar amb aquesta vergonya, el
nostre ADN col·lectiu, arribar a l’1,1 de despesa pública en
protecció de famílies i nins, accés a la sanitat de manera
universal, llei integral per eradicar la violència infantil a nivell
autonòmic, entre d’altres.

Mirin, mentre pateixi la nostra gent gran, que pateix, i
mentre pateixin els nostres infants, que pateixen, haurem
fracassat com a societat, com a polítics i com a governants,
fracassat. No ens hem de despistar amb allò que ens enlluerna,
aquí pensam que hi ha l’arrel. 

Per tant, nosaltres donarem suport a la moció que avui
presenta el Partit Popular, però amb alguna puntualització. Les
esmenes ens poden anar bé, però alerta, perquè crec que ni uns
ni altres han entès quin és el drama que tenim i el que vendrà,
no contribueixin, i els ho deman per favor, a l’esclafit social.
Tot i això, demanaríem, per tant, que no pugin el volum ni
pugin el to, no facin gruixut el llenguatge, no aprofitin per fer
sang a un i a l’altre costat. Els fets són tan dramàtics que no
importa que hi posin èmfasi no sigui que ens explotin a la cara.
És moment de sumar, de fer oposició constructiva i de fer
suport crític; qualsevol de les dues coses ens pot anar bé,
perquè el que està en joc és una societat i les conseqüències del
que patim poden anar més enllà del que veiem. El monstre, i
aquest és molt gros, encara roman amagat. 

Al Govern recordar-li que des del minut zero de la
pandèmia a les Illes li vàrem traslladar la nostra preocupació
per aquells col·lectius que més pateixen. Ens varen assegurar
que no els deixarien enrere, ara sabem que no ens
equivocàvem. 

Pel que fa, per tant, a aquesta moció dir-los que els faríem
una esmena in voce en el sentit que ha esmentat el nostre
company diputat, Juanma Gómez, de Ciutadans, al punt número
1, per favor, hi baixin el to i el volum, no diguin “els darrers
cinc anys”, diguin “els darrers anys” o llevin els anys, perquè
la política en aquesta matèria ha estat prou dolenta pels que
tenim record fins ara. Per tant, aquesta seria l’esmena in voce
que faríem al punt 1. Per suposat demanaríem votació separada.
També ens abstendríem al punt 6 perquè, recordam, això és
competència dels consells.

I, per favor, facem entre tots una política comuna, que el
que ve és dramàtic no, el següent.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. No faré ús de la paraula. 

(Se sent el timbre de crida per a votació)

EL SR. PRESIDENT:

Correspon ara l’ús de la paraula del grup proposant, té la
paraula la Sra. Durán.

Senyors diputats, a l’hora d’efectuar votacions l’important
és que tothom ocupi un escó, no intentin ocupar l’escó que els
correspon originàriament per evitar el torn de rotatòria entre
diputats. 

(Remor de veus)

(Se sent el timbre de crida per a votació)

Senyors diputats, un poc de silenci, té la paraula la Sra.
Durán. 

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Bé, vull començar la meva darrera intervenció així com he
començat la primera, el Partit Popular ha presentat aquesta
proposta de manera constructiva i ha presentat aquesta proposta
perquè creiem que era necessari que s’aprovassin avui tots
aquests punts, si podem millorar amb això una miqueta els
índexs de pobresa de les nostres illes, que vull repetir aquí que
ja a finals d’enguany tendrem 1 de cada 3 nins pobre a les Illes
Balears. 

Jo he sentit parlar de to i crec que tots vostès han sentit el
meu to, he tengut un bon to, i com sempre, una vegada més, el
to que ha sortit ha estat, que no tenia raó de ser avui, era el to
dels partits que donen suport al Govern. 
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He de dir que la Sra. Fernández creu tan poc en les esmenes
presentades que no n’ha parlat gens ni una mica, s’ha dedicat
quatre minuts i mig...

(Alguns aplaudiments)

... quatre minuts i mig..., vostès sabien que presentaven un
paper banyat, no hi creien gens en les esmenes, Sra. Fernández,
vostè es volia dedicar a atacar el Partit Popular durant quatre
minuts i mig. Segurament, la gent que ho passa malament a
final de mes i té fills s’avergonyiria de la seva intervenció, a mi
m’ha fet vergonya la seva intervenció. Hi ha intervencions i hi
ha mocions que tal vegada donen més per al joc polític, aquesta
no n’era una. Vostès, com sempre, no saben quan han de
mesurar, no tenia cap sentit ni un. Per això, no vull parlar res
més de la seva intervenció. 

Sí dir-los una cosa, quan parlen vostès, els partits
d’esquerres, que no donaran suport al primer punt pel tema dels
habitatges que s’han fet..., la política d’habitatge que s’ha fet
els darrers cinc anys, i ha dit la senyora diputada, “no, ens
diguin quants d’habitatges es varen fer la legislatura en què
governava el Partit Popular”. Sra. Fernández, quants
d’habitatges es varen fer la legislatura passada? Zero, una
legislatura perduda...

(Alguns aplaudiments)

... zero, zero, i això que vostès varen tenir 4.000 milions
d’euros més i no es varen trobar la caixa fallida de l’IBAVI.

Ja està bé de parlar de solars o no, hi havia tants de préstecs
que qualque cosa s’havia de fer, per això va ser un el solar que
es va vendre i es va vendre per pagar els crèdits que vostès
varen deixar dins la caixa.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

Per tant, com que la situació 2011-2015 no era la situació
del 2015-2016, no llevaré del punt, el primer punt, els darrers
cinc anys, perquè sí, els darrers cinc anys hi havia doblers a la
caixa i s’hagueren pogut fer habitatges i se’n varen fer zero, per
tant, no tocaré ni una coma del primer punt, què ho sàpiguen!

Quant al tema de la pobresa estructural...

(Remor de veus)

..., d’acord, ara em referia a la Sra. Mayor, de Podem, no?, els
punts de Galapagar, miri...

(Remor de veus i algunes rialles)

..., vostès, vostè diu que la pobresa és estructural, que tots hem
de fer una política social, que hem de millorar, que vostès..., bé,
miri, el que és cert, Sra. Mayor, és que sempre,
sistemàticament, quan vostès governen l’atur augmenta i la
pobresa augmenta, això és cert, sempre...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

..., sempre, sempre. No es preocupi, hi haurà temps i un dia li
mostraré un gràfic, sempre puja quan vostès governen, no es
preocupin, no passi ànsia, no passi ànsia.

(Petita cridòria)

Miri, jo aniré al que vostès votaran que no, nosaltres hem
presentat aquí, perquè crèiem imprescindible, que cap família,
hagués pogut sol·licitar abans de dia 30 o no hagués pogut
sol·licitar abans de dia 30 de setembre, li denegassin o no
l’ingrés mínim vital, que cap família de les Illes es quedàs sense
RESOGA. Nosaltres creiem que és imprescindible si volem
lluitar contra la pobresa, vostès avui hi votaran que no.

(Remor de veus)

Nosaltres creiem imprescindible que cap família, almanco
crèiem que haguessin pogut voler fins a l’any 2021, quedi sense
ajudes de menjador el període no lectiu. Vostès els mesos
d’estiu les deixen sense menjar, nosaltres, vostès avui votaran
que no a això, i nosaltres crèiem que els nins d’aquesta terra,
més de 6.000 famílies de les Balears, amb aquesta situació
actual, vostès no les havien de deixar sense menjar i haurien de
seguir recarregant les targetes de menjador, i vostès avui
votaran que no.

Nosaltres creiem imprescindible donar la solució a la
necessitat dels terminis suficients per als infants de 0-3, com
també ho creu el director de l’OBIA, Sra. Mayor, i vostè diu
que vostès des de Podem volen una educació gratuïta 0-3; no,
és que no tenim educació gratuïta 0-3 i vostès governen, és que,
a més, no tenim places, no és que no tenguem gratuïtat, és que
no tenim places.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

No tenim ni places. Després, nosaltres creiem
imprescindible revisar els requisits perquè les famílies
remunerades amb famílies arribin a unes ajudes de lloguer.
Escolti’m, Sra. Mayor, com és que votarà en contra d’això, com
és? Perquè diu que el Govern de les Illes Balears fa un plec de
condicions per donar ajudes a les Illes Balears no pot canviar
els requisits? Perquè diu una mentida? És clar que ho poden
fer, a través de (...) grups socials; per cert, això també ho
recomana el director de l’OBIA, el Sr. Serafín Carballo, diu
que es revisin els requisits perquè les ajudes de lloguer vagin a
les famílies més vulnerables. Jo li explicarà vostè, quan
tenguem una reunió a la propera comissió per què avui vostès
voten que no a això.

Després, el darrer punt, el darrer punt, nosaltres demanam
un estudi, que el faci la comunitat autònoma, que el faci la
Conselleria d’Afers Socials, perquè volem saber els nins
d’aquesta comunitat autònoma que viuen a pisos compartits,
aquests nins que viuen amb la mare a una habitació que paguen
250 euros, i volem saber l’edat, si estan escolaritzats i volem
saber en quines condicions de convivència conviuen en aquests
pisos.

(Remor de veus)
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I vostès també hi voten que no. No ens venguin a parlar que
són socials, no són creïbles, perquè avui a tots aquests punts hi
votaran que no.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, hauria d’anar acabant.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Com que he d’acabar, els vull dir que de totes les esmenes
presentades l’única que acceptarem és l’esmena número 6, és
l’esmena al punt número 6 la qual aclareix millor el tema de les
competències. A tota la resta no acceptam les seves esmenes,
excepte l’esmena al punt número 6.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Bé, Sra. Durán, pel que he entès només accepten l’esmena
RGE núm. 14841 al punt número 6. L’esmena que han feta in
voce del grup parlamentari al punt 1 tampoc no l’accepta. Molt
bé, doncs passam a fer les votacions punt a punt, atès el
posicionament dels diferents grups.

Ara votam el punt número 1. Passam a votar. Votam.

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

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

54 vots a favor; cap en contra i 3 abstencions.

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

18 vots a favor; 34 en contra; i 5 abstencions.

Passam a votar el punt número 4. Votam.

26 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

Ara correspon al punt número 5, passam a votar. Votam.

26 vots a favor; 31 en contra; i cap abstenció.

Ara votam el punt número 6, amb l’esmena RGE núm.
14841 incorporada. Passam a votar. Votam.

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

Ara passam a votar el punt número 7. Passam a votar.
Votam.

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

Ara passam a votar el punt número 8. Passam votar. Votam.

26 vots a favor; 31 en contra; i cap abstenció.

Passam al debat del quart i darrer punt de l’ordre del dia
d’avui, relatiu al dictamen del Projecte de llei RGE núm.
8711/20...

(Remor de veus)

... -senyors diputats, senyors diputats, per favor.

(Pausa del Sr. President)

(Remor de veus)

IV. Debat i votació del dictamen de la Comissió
d’Economia del Projecte de llei RGE núm. 8711/20, del
Decret Llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i
extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la
simplificació administrativa a l’àmbit de les
administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar
els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

Passam al debat del quart i darrer punt de l’ordre del dia
d’avui, relatiu al dictamen del Projecte de llei RGE núm.
8711/20, relatiu al Decret Llei 8/2020, de 13 de maig, de
mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat
econòmica i la simplificació administrativa a l’àmbit de les
administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els
efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

Passam al debat de les esmenes i dels vots particulars
mantenguts al projecte de llei. En primer lloc, per defensar les
esmenes del Grup Parlamentari Ciudadanos, de la RGE núm.
10405 a la 10412; de l’esmena 10415 a l’esmena 10420; de
l’esmena 10422 a l’esmena 10427; de l’esmena 10429; de
l’esmena 10431 a la 10434; de la 10439 i 10440; de la RGE
núm. 10442 a la 10446/20, i per posicionar-se respecte de les
esmenes i dels vots particulars presentats per la resta de grups
parlamentaris, té la paraula el Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Parece que resultará cierto
que, como se planteaba en el último debate sobre la tramitación
de este proyecto de ley, el ambiente del trabajo en el que se ha
desarrollado ha resultado especialmente grato en comparación
con otras tareas que también se llevan a cabo en esta cámara;
tal vez se pueda concluir que cuando percibimos un objetivo
concreto y común, cuando compartimos una tarea usamos un
talante más sensato, más sereno y más conciliador, en lugar de
lanzarnos las habituales puyas y recordarnos unos a otros las
antiguas legislaturas, los diversos períodos e incluso los
regímenes de un color u otro que han ido gobernando por aquí.

Dicho esto, no podemos, sin embargo, congratularnos con
el resultado de estos acuerdos y entendimientos, si es que
realmente los ha habido, porque el producto de estos esfuerzos
sigue siendo un decreto desolador, un decreto que viene a
usurpar el lugar que deberían ocupar normas valientes y
eficaces para enfrentar los problemas con los que se va a
enfrentar nuestra sociedad y con los que se está enfrentando.

El título de este decreto, eso sí, hay que reconocer que es
ambicioso, medidas urgentes y extraordinarias para el impulso
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de la economía y la simplificación administrativa; en realidad,
este título, de todas maneras, no viene sino a complicar las
viejas y a desarrollar las viejas medidas poco urgentes, vistas
y más bien ordinarias que ya andaban rondando por este
hemiciclo desde principios de legislatura. El título, les
decíamos, prometía esas medidas para estos dos objetivos y de
hecho no solo prometía el título, también promete la exposición
de motivos; la exposición de motivos promete y, de hecho,
sigue ahí prometiéndolo, que resulta de vital importancia
adoptar medidas valientes que estimulen nuestra economía, que
aporten nuevas perspectivas al tejido productivo del territorio.
No solo eso, esta exposición de motivos también constataba y,
de hecho, constata, pues sigue ahí constatándolo, que cedió en
clarificar y simplificar las obligaciones que la normativa
vigente impone a las administraciones públicas y, por
consiguiente, a los ciudadanos y a las empresas, clarificar y
simplificar las obligaciones, por consiguiente, de ciudadanos y
empresas.

¿A que resulta prometedor? ¿A que parece que vamos a
hacer algo? Tenemos un bonito título y tenemos una interesante
obertura, esto parece el Fidelio de Beethoven, por ahora avanza
bien pero, como a Fidelio, se le va a complicar el libreto.

Como ven, por esto recurríamos, además recurrentemente,
y perdónenme la tautología, luego veremos otra tautología, la
redundancia; por esto recurríamos a la metáfora de la música y
la letra en los debates, porque aquí la música, el título, la
obertura, todo parece que va a ser una gran opera, y luego
verán ustedes lamentablemente que el libreto, el desarrollo de
la historia no estará a la altura de lo que nos encontramos aquí.
Así que avisemos, antes que nada, a los incautos, a los pobres
ingenuos que hayan podido pensar que en este decreto van a
encontrar soluciones no ya para el impulso, sino para la mera
supervivencia de su negocio o de su actividad económica, y
para aquellos que esperasen ver aligerar los trámites, los plazos
y las colas para desarrollar sus actividades, porque poco o nada
van a encontrar en este decreto que les vaya a resultar de
utilidad.

Este decreto no resulta, lamentablemente, la herramienta
que podría parecer o que parece prometer el título y la
exposición, no responde a las expectativas de quienes pudieran
creer que, por fin, se habían detectado, expuesto e identificado
nuestros dos más grandes y graves problemas estructurales en
Baleares: la posibilidad de avanzar con nuestro negocio hacia
el futuro, y la dificultad de establecer y desarrollar nuestras
actividades frente a la maraña normativa, administrativa y
burocrática. Así que, lamentablemente, de esto vamos a
encontrar muy poco en el decreto, muy poco va a encontrar
frente a lo que se nos viene encima, así que debemos avisar
lealmente a la ciudadanía, que, leyendo este título, pueda
suponer que le va a servir de algo.

Debemos gritarles un gran lasciate ogni speranza, voi
ch'entrate, “perded toda esperanza los que aquí entráis”, lo que
puso Dante Alighieri, sí, señor, en el canto tercero, en la puerta
del tercer círculo también, precisamente en los infiernos, el más
interior; pues en eso, lamentablemente, nos encontramos.
Porque yo lo siento, señores, pero ante la pandemia, ante la
crisis económica que se nos aproxima, he entendido por
primera vez la frase dicha que siempre me había sorprendido:

“si miras directamente al abismo el abismo te devolverá la
mirada”, y, lamentablemente, señores, estamos justo en esa
situación, por fin he entendido de qué hablaba este hombre.

Así que, avisados los pobres ingenuos, los restauradores, los
contables, los mecánicos, los pasteleros que esperasen algún
remedio por medio de este decreto, debemos dilucidar qué se
entiende por los dos conceptos básicos de los que trata este
decreto, que es el impulso a la actividad económica, que es la
agilización administrativa. Para el impulso a la actividad
económica y ante la grave situación que estamos viviendo,
señor autónomo, señor herrero, señor pescador, se han
dispuesto tres instrumentos cuyo desarrollo encontrará
principalmente en los artículos 5 y 7, la declaración
responsable, la modernización de establecimientos turísticos y
el cambio de uso. Sí, señor panadero, señor vendedor de
automóviles, entiendo que no le parecen adecuadas para la
situación en la que estamos, sepan que su prosperidad de todas
maneras, sepa que su prosperidad depende de ellos.

(Remor de veus)

La declaración responsable, tal y como (...) en el artículo 5,
no acaba de ser un mal instrumento, puede servir como un
bisturí para desatar, o como hizo Alejandro, para cortar el nudo
gordiano que representa la tramitación administrativa excesiva
de cualquier pequeñez. Eso sí, hace recaer con mucha más
fuerza la responsabilidad por cualquier omisión de efecto y
comprensión sobre el declarante, es un bisturí de doble filo. Por
eso, solicitamos en nuestras enmiendas, al igual que solicitamos
el hecho de que fuera voluntaria, de que esta declaración se
pudiese elegir.

Veo que, bueno, en nuestra enmiendas..., bien. Eso sí, nos
aclaramos que el resto de enmiendas de este artículo 5, tanto
nuestras como de otros diversos partidos, hayan servido para
modificar lo que la Sra. Garrido llamó “el fondo”, es decir, el
punto de vista, el espíritu, con que el pacte contemplaba esta
herramienta. No la desafilen del todo esta herramienta de la
declaración responsable, que ustedes mismos anunciaban que
ha venido para quedarse y esperemos todos que sea para bien.

En modernización y cambio de uso voy a ser muy corto.
Bueno, los que han conseguido neutralizar estas dos a base de
enmiendas, por cierto, se ha vuelto al 10%, aquellos 10 y el 15,
y parece sobre el cambio de uso que el Sr. Melià tuvo la
tremenda perspicacia de hacer una pregunta sobre cuántos del
número de requerimientos, él mismo les informará
inmediatamente, porque resulta interesante.

En el otro concepto, la agilización administrativa, pues
miren, esto, lo siento, sobre todo y sobre todo sobre las
esperanzas que alguno pudiera albergar de que esta agilización
pueda ahorrarle algunos meses de espera o algunos metros en
una cola, se debe alertar a la ciudadanía, no va a haber tal
ahorro. Leamos bien el título del proyecto de ley, que es que es
interesante: la simplificación administrativa en el ámbito de las
administraciones; ya, suena redundante, ¿no?, por eso les
hablaba antes de tautología. La simplificación administrativa en
el ámbito de las administraciones, la simplificación
parlamentaria en el ámbito del Parlamento, sí, pues bien, parece
un poco evidente, pero indica muy claramente dónde vamos, a
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quien se va a simplificar es a la propia administración, la
administración pide que se le simplifiquen sus actividades, no
concede en absoluto a la ciudadanía la más mínima
simplificación.

Lo que no servirá de ningún alivio al ciudadano de a pie,
señores zapateros, señores contables, señores herreros, señores
barberos, ustedes seguirán en las colas y mantendran los
mismos plazos de tramitación.

Así que la administración, y sin embargo, podrá saltarse
esperas de licencias y permisos, podrá saltarse normas de
seguridad en infraestructuras, podrá considerar de naturaleza
privada determinados concursos y condiciones, y concesiones,
perdone, podrá asignar determinadas subvenciones
relativamente pequeñas sin encomendarse ni a Dios ni al
diablo, podrá inspeccionar mediante designados inspectores
que cruzan de unos sitios a otros, podrá reubicar empleados
públicos. Esto es la agilización, en esto consiste la agilización
administrativa.

Así que, en conclusión, y visto que este decreto no va ni a
impulsar ni a agilizar ninguna de las cosas porque estos no son
en absoluto sus propósitos, y creyendo, como creemos, que
detectados nuestros dos talones de Aquiles Baleares, que no
son atendidos en el decreto, que este decreto no va a determinar
una política de reactivación económica porque no hay ninguna
política de reactivación económica. No ponen la administración
al servicio de la ciudadanía, sino que administrativamente se
administra a sí misma y pone la administración al servicio de la
propia administración.

Así que podemos preguntarnos si este decreto no viene en
realidad a usurpar el lugar de un decreto realista y necesario. Le
hemos dado título y exposición a nuestros problemas. No
hemos estado a la altura, no aportaremos verdaderas
soluciones.

Gracias, señores (...)

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Méndez. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears RGE núm.
10447 i 10448, de la RGE núm. 14450 a la 10470, les 10474,
10475, 10476, de la 10478 a la 10490, les RGE núm. 10492,
10493, 10495, 10497, 10498, 10500 i 10503, i per posicionar-
se respecte de les esmenes i dels vots particulars presentats per
la resta de grups parlamentaris, té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
El resultat de la tramitació parlamentària d’aquest decret llei
com a projecte de llei és absolutament decebedor i és
absolutament decebedor perquè demostra que els partits que
conformen la majoria no tenen un projecte comú, políticament
parlant, i s’han dedicat tota la tramitació a autoesmenar-se, a
autorectificar-se i a canviar un dels objectius expressats,
efectivament, encertadament per l’exposició de motius del

mateix decret llei i, per tant, han aigualit, han descafeïnat, han
minvat la capacitat d’impuls que tenia aquest decret llei, i per
l’únic que ha servit la tramitació parlamentària és per constatar
que no saben on van i no tenen uns objectius comuns en relació
amb la necessitat de reactivar l’economia de les Illes Balears.

Perquè, al final, efectivament, aquest decret llei, aquesta
llei, no aquest decret llei, aquesta llei no impulsarà l’economia
de manera decidida, aquesta llei l’únic que farà és simplificar
les tramitacions per a l’administració, no per als particulars, per
a l’administració; una administració que es fa amb aquesta llei
un vestit a mida, un règim especial per a l’administració,
trencant la igualtat i trencant el principi general del sotmetiment
de totes les administracions públiques a l’ordenament jurídic
general, es fan un règim jurídic especial per a ells, molt més
simple i molt més beneficiós, però la resta, els particulars, els
pobres actors privats continuen sotmesos a tota la burocràcia
haguda i per haver.

Tres mesures capitals tenia aquest decret llei, aquesta llei,
per reactivar l’economia: la primera, la declaració responsable,
una declaració responsable que vostès, tots els grups
parlamentaris, tots, inclòs el Partit Popular, inclòs Ciutadans,
inclòs VOX, tots els grups parlamentaris s’han encarregat de
tallar-li les cames, tallar les cames a la declaració responsable...
Sí, això és així, vostès han volgut que la capacitat de fer obres
a través d’aquesta via ràpida, que possibilitaria posar inversió
de manera immediata i no haver d’esperar mesos a obtenir la
llicència, que això és la idea de la declaració responsable,
vostès s’han ocupat que això no sigui possible, tots -tots. La
qual cosa per a nosaltres és molt mala notícia perquè la
declaració responsable és un molt bon instrument per agilitar
inversions sobretot en moments de crisi i per intentar que
aquests mesos almanco es puguin realitzar aquestes obres,
evidentment ja permeses i ja previstes als planejaments
urbanístics. 

Vostès, ja dic, no permetran que es facin obres majors, les
esmenes del Grup Parlamentari d’El Pi anaven per ampliar la
declaració responsable, per exemple, perquè no tengui termini,
perquè sigui indefinit el règim i no acabi a una data
determinada, aquesta era la nostra intenció, ampliar la
declaració responsable. La intenció de la resta dels grups ha
estat reduir la declaració responsable. Evidentment nosaltres
ens mantenim amb les nostres esmenes, amb la necessitat
d’ampliar i donar més força a aquest instrument de declaració
responsable.

Segon gran instrument, la modernització turística. També
aquí hem vist una avinença, en aquest cas només dels partits
que donen suport al Govern, una avinença per a ni teu ni meu,
com que no estan d’acord amb la política de modernització
turística, perquè no hi estan, tot i que no em cansaré de dir-los
que ha estat un èxit d’aquesta terra i que hem aconseguit en deu
anys pujar la qualitat turística de moltíssims establiments, la
qual cosa repercuteix en els sous que cobren els seus
treballadors, perquè també cobren més quan l’establiment té
més categoria, però a vostès tot això no els interessa i tiren
pedres a la seva teulada i a qui va iniciar aquesta política de
modernització turística que era el segon pacte de progrés.
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El que han fet, però, és condicionar-la més, sotmetre-la a
més requisits, reduir el percentatge d’ampliació per al pas,
menjadors, etc., per a millores als establiments del 15% al 10%,
amb la promesa, ja ho veurem, que després tendran capacitat,
qui ho vulgui fer, de pujar del 10 al 15%. Però per ara vostès
també a la modernització turística li han tallat les cames tot i
que, ja dic, ha estat una política absolutament reeixida i d’èxit
a les Illes Balears els darrers deu anys.

I les esmenes d’El Pi el que fan és també per fer-la
indefinida i per donar-li més volada i més capacitat, més
flexibilitat perquè l’adaptació dels nostres establiments és
permanent i no s’esgota en una vegada perquè, per molt que
hagin fet obra el 2014 o el 2015, al 2025 hauran de menester
tornar fer modernització, perquè això és la regla de qualsevol
negoci pròsper, la capacitat adaptativa continuada. 

Tercer gran instrument, el canvi d’ús, passar els
establiments obsolets i de baixa qualitat a altres usos. Això ens
permetria perdre greix, perdre places i ens permetria aprofitar
aquests establiments, per exemple, per fer habitatge de
protecció pública que és una de les necessitats que té aquesta
societat.

I quines eren les esmenes d’El Pi? Idò, ampliar aquest
règim, fer-lo més flexible, donar-li més possibilitats perquè hi
hagués establiments que fessin això. Se’ns va contestar, ja ho
explicat diverses vegades i ho recordava el Sr. Méndez, se’ns
va dir que de cap manera, si això generava unes plusvàlues,
això era un negociarro, tothom faria cua a la conselleria per
apuntar-se a aquest gran negoci; i vaig fer la pregunta escrita al
Govern i dic: quanta gent s’ha apuntat a aquest gran negoci que
genera tantes plusvàlues en tres o quatre mesos? Zero, zero
s’han apuntat, es veu que la gent és molt curteta i no veu el gran
negoci que sí que veuen els partits de l’esquerra, però... Com
que vostès ja s’encarreguen d’encara afegir-hi condicionaments
i requisits, han creat un règim de canvi d’ús, que ningú no
s’acull a aquest canvi d’ús, per tant no serveix per a res,
absolutament per a res!

Però nosaltres volem reivindicar aquesta idea perquè
continuarem batallant tota la legislatura perquè ens sembla que
és un objectiu estratègic de les Illes Balears perdre aquest
greix, acabar amb les places obsoletes i de baixa qualitat i
reconvertir aquests edificis, en part, a altres usos, en concret,
per a habitatge de protecció pública ens sembla una bona línia
d’actuació, sempre que això sigui possible.

Vaig a temes més concrets, guies turístics. Vostès acaben
amb la col·legiació obligatòria dels guies turístics a través
d’aquest decret llei. Nosaltres continuam defensant que això
s’hauria de mantenir tal com estava a la legislació balear i que
no existeix cap raó important i de voluntat política per acabar
amb aquesta situació. Vostès s’acolliran sempre a la Directriu
de serveis, però la directiva de serveis serveix -valgui la
redundància- per al que un vol, però quan es tracta de protegir,
si realment ens creiem un sector, ja trobam fórmules perquè la
directiva de serveis no tengui aquests efectes tan devastadors. 

Mantenim una esmena sobre l’emmagatzematge
d’embarcacions a Andratx, que vostès es varen autorectificar en
una setmana, i que torna a estar de moda perquè torna sortir

avui a la premsa la necessitat d’un polígon de serveis en aquest
municipi i la necessitat de trobar solucions a aquesta realitat
que, concretament, té d’una manera molt marcada, el municipi
d’Andratx i tots aquests municipis que tenen tot el sòl rústic
amb la categoria de protegit.

I finalment tenim moltes esmenes a totes les disposicions
finals, que vostès són un calaix de sastre, que és una espècie de
llei d’acompanyament on han ficat tots els canvis que volien
fer. En el tema de la Llei d’activitats, volem acabar, i tenim una
esmena a l’efecte, amb l’exempció -que ens sembla
absolutament impresentable- que l’administració pública no
estigui subjecta a cap control, la seva activitat. Per tant, és igual
si tenen bé les sortides d’emergència, si tenen els aforaments
adequats, és igual, l’administració pública que faci el que
vulgui! El particular, no!, al particular el fregirem a multes i a
burocràcia, però l’administració pública és igual!, si després hi
ha un accident a un poliesportiu, ja sabem qui en seran els
responsables. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

La llei d’Urbanisme, vostès exoneren tota una sèrie de...
No, aquesta és la realitat en aquest moment del decret llei, de
la tramitació. Després, voldria que vostès finalment acceptassin
la nostra esmena i els donaré l’enhorabona. Si així ho fan.

Llei d’Urbanisme. La llei d’Urbanisme, podríem parlar dels
edificis fora ordenació, tenim dues esmenes per intentar
flexibilitzar aquest règim jurídic, sobretot per al tancament de
parcel·les i per a les zones comunes d’edificis a on s’ha fet una
ampliació fora ordenació. I tenim una esmena en relació amb
el tema de les obres menors, perquè vostès, hi ha una sèrie
d’obres que n’han eliminat el seu control administratiu, ni
llicència ni comunicació prèvia, amb la qual cosa aquí crearan
un caos i una inseguretat als ajuntaments i als operadors
jurídics de primera magnitud. 

També tenim una esmena amb relació amb la millora de
l’exoneració de l’autorització hidràulica per a determinades
obres d’ampliació, que no afecten l’ocupació del terreny. 

Tenim esmenes a la Llei de turisme, el tema del llit
supletori, també aquí hi han fet una avinença, un transitori, de
12 a 15 anys, però durant un temps, però per què durant un
temps? No se sap. Perquè tanmateix com que no tenim un
projecte comú i uns pensen una cosa i uns pensen les altres, ens
posam d’acord que “dos anys tu i dos anys jo”. Ja em diran si
això és un bon plantejament legislatiu i de futur de
governabilitat de les Illes Balears. Nosaltres pensam que el llit
supletori hauria de ser una normativa general per a tothom,
inclosos els habitatges turístics, que estan exempts d’aquesta
qüestió. 

La reobertura d’establiments, també a les zones no
saturades pensam que s’ha de continuar mantenint la
possibilitat de la reobertura d’establiments, per tant, en aquella
zona saturada -com el seu nom indica- ja que està saturada, té
sentit que no es permeti la reobertura, aquí també hi tenim una
esmena.
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I després tenim un conjunt d’esmenes de simplificació del
règim jurídic de les estades turístiques en habitatges.

Acab perquè crec que vaig malament. Tenim dues esmenes
a la Llei d’avaluació ambiental, la disposició final que modifica
la Llei d’avaluació ambiental: una, relativa als agroturismes per
recuperar una normativa tradicional a Espanya i a les Illes
Balears, que és que els que tenen manco de 30 places no
estiguin subjectes a avaluació ambiental. I la segona, que el
projecte d’urbanització d’un planejament que ja està avaluat i
que tenen una dimensió inferior a una hectàrea, no hagin de
tornar a passar el tràmit d’avaluació ambiental. Aquesta esmena
els ho he dit en ponència i en comissió -i amb això acab- és
còpia exacta d’una llei aragonesa, on Podemos i el PSOE
governen, i jo tenia l’esperança, totalment frustrada he de dir,
que tendrien el mateix pensament i també acceptarien una
simplificació d’aquest tipus a les Illes Balears, veig que aquí no
tendrem tanta sort. 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sr. Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Esperem que almanco l’esmena a la Llei d’activitats me
l’estimin i almanco haurem millorat una miqueta, però, en
general l’objectiu de la llei...

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sr. Melià. 

 EL SR. MELIÀ I QUES: 

... no s’haurà acomplit. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Melià. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, RGE núm. 10505, de la
10507 a la 10564, la 10635 i la 10636, i per posicionar-se
respecte de les esmenes i dels vots particulars presentats per
altres grups parlamentaris, té la paraula la Sra. Ribas. 

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Gracias, presidente. El texto que llega hoy a esta sesión
plenaria, lejos de mejorar el Decreto Ley 8/2020, lo que hace
es continuar el despropósito de su redacción original y ahondar
en la aberración jurídica que supone aprobar un texto legal por
este parlamento que va en contra de la opinión de todos los
sectores afectados, genera aun más inseguridad jurídica y
vulnera la Constitución española invadiendo competencias
propias del Estado en materia de contratación administrativa.

En vez de llamarse “de medidas de impulso económico y
simplificación administrativa” debería llamarse “de
desaceleración económica y de arbitrariedad administrativa”.

Y nos llega este texto ante la negativa de los grupos que
sustentan al Gobierno de aceptar las enmiendas que diferentes

grupos de la oposición hemos presentado, incluido el Grupo
Parlamentario VOX, que ha presentado más de 60 enmiendas
para intentar evitar las consecuencias catastróficas que tendrá
esta norma para muchos sectores de nuestra sociedad. 

Establece un régimen excepcional de declaración
responsable para determinadas obras o instalaciones que evita
a los promotores tener que solicitar la oportuna licencia de
obras, ¡pero!, y esto es importante -para el portavoz de El Pi-
que hay que saber que deja al arbitrio del ayuntamiento de
turno la interpretación a posteriori sobre la legalidad de dichas
obras, con el consiguiente riesgo para los promotores de verse
luego envueltos en un expediente de demolición o en un
expediente de disciplina urbanística, que ayudará a engrosar las
arcas públicas municipales a costa de las cuantiosas multas a
las que podrán verse sometidos.

Y nuestras enmiendas no son algo caprichoso, si no el
resultado de escuchar las reivindicaciones del Colegio de
Arquitectos que son quienes tienen mayor autoridad para
expresar su opinión acerca de la inconveniencia de la
regulación contenida en esta norma. Por tanto, si no aceptan
ninguna de las 10 enmiendas que hemos presentado en este
sentido, estarán además desoyendo las alegaciones presentadas
por el mismísimo Colegio de Arquitectos, que no pretenden
más que dotar de un mínimo de seguridad jurídica a los
promotores de las obras o instalaciones que se acojan a este
perverso régimen de declaración previa, en un contexto que
hace prácticamente imposible asegurar al cien por cien la
certeza de la legalidad de los proyectos, ante la enorme
casuística y las obras de regulación urbanística que está hoy
vigente en nuestra comunidad autónoma. 

Si de verdad quieren incentivar la actividad urbanística,
deberían empezar por derogar cinco normas por cada una que
aprueben. Y no hacer descansar sobre las espaldas de los
arquitectos y los promotores esa pretendida agilización
administrativa que supone una trampa económica para quien
ose acogerse a la declaración previa que introdujo el Gobierno
autonómico en su chapuza de decreto y que ahora recoge este
proyecto de ley. 

Y además de chapucero, ¡resulta que es discriminatorio!,
porque introducen una excepción al cumplimiento de la
normativa urbanística, por parte de los establecimientos
turísticos, para que puedan ampliar hasta un 10%, e incluso un
15, en función de la administración de turno, en sus zonas
comunes, aunque suponga vulnerar con ello el planeamiento
urbanístico, cosa que nada tiene que ver con incentivar la
actividad económica, que es el supuesto objeto de este decreto.

Porque si pretendemos relajar la normativa urbanística,
entonces, lo que debemos hacer es derogar determinadas
normas, pero no exceptuarlas solo para algunos y no para otros.
Por tanto, consideramos que esta no es la forma adecuada de
incentivar la realización de obras porque genera más confusión,
más desigualdades y más inseguridad jurídica. De ahí nuestras
enmiendas en relación al artículo que ustedes titulan de
incentivos para la mejora de establecimientos turísticos, y que
no contenta ni a los propios socios de la Sra. Armengol.
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Por otro lado, si se aprueba esta ley, vestiremos de norma
parlamentaria a esa especie de Stasi que creó el gobierno,
permitiendo que cualquier inspector de cualquier materia pueda
ser destinado a inspeccionar otras materias de las que no tienen
conocimiento o pericia suficiente. La inspección a la carta de
la Sra. Armengol será hoy tristemente ratificada por esta
cámara. La aplicación de este decreto ley, y a partir de ahora de
esta ley del Parlamento autonómico, permitirá al gobierno de
la Sra. Armengol decidir sobre algo tan relevante como quién
va a ser el inspector que va a acudir a cada lugar a pronunciarse
sobre cualquier materia. ¿Tendremos así una inspección a
medida para los amigos del Govern? ¿Podrá el Govern decidir
a que inspector envía en cada caso? Pues, gracias a esta norma
que hoy aprobamos y que ratifica lo regulado por el decreto de
la Sra. Armengol, así será, estamos abriendo la puerta a la
arbitrariedad del Gobierno de la Sra. Armengol a la hora de
inspeccionar y sancionar a los ciudadanos de estas islas.

Pero si todo lo que he dicho hasta ahora es aberrante para
cualquiera que crea un mínimo en el estado de derecho y en la
limitación de los poderes públicos para evitar abusos a los
ciudadanos, resulta que la norma no se para ahí y crea un
sistema de contratación pública, como nunca antes visto en
ningún otro órgano administrativo ni de Baleares ni de España,
para que el ib-salut pueda contratar al margen de los controles
que la Ley de contratos establece para todas las
administraciones públicas de España.

Este parlamento está a punto de decidir por ley, como si
tuviera una bola de cristal, que hasta el 31 de diciembre de
2021 el ib-salut podrá hacer uso de la contratación de
emergencia e incluso podrá prorrogar ese sistema de seis meses
en seis meses. 

No sólo no procede decidir a priori si se darán o no las
circunstancias para justificar una tramitación de emergencia y
saltarse buena parte de los trámites que debe cumplir un
expediente de contractación administrativa para asegurar la
transparencia y la imparcialidad sino que encima este
parlamento ni siquiera es competente para ello, porque la
tramitación de emergencia es algo que compete regular al
Estado porque ya existe normativa básica de aplicación y
porque ya tenemos un real decreto estatal, en concreto el Real
Decreto 7/2020, que establece que a los contratos que hayan de
celebrarse por el sector público para hacer frente a la COVID,
les será aplicable la tramitación de emergencia. Por tanto,
tramitación de emergencia, sí, pero siempre y cuando sea
necesario para hacer frente a la COVID, y en ningún caso
porque estemos dentro de un plazo que a este parlamento o a
este gobierno autonómico se le antoje aprobar.

Por si fuera poco, aprovecha la coyuntura de la COVID
para saltarse a la torera toda la normativa europea que establece
la libre competencia en los contratos públicos, tienen la
desfachatez de justificar la regulación que hacen de los
contratos públicos en una sentencia del Tribunal Europeo, que
citan en la exposición de motivos, para luego tirar al traste los
principios básicos que sustentan todo el derecho comunitario,
como es la igualdad de concurrencia de las empresas
licitadoras.

Ustedes no pueden incentivar la actividad económica de las
empresas de Baleares saltándose a la torera la normativa
comunitaria en materia de contratación. Este proyecto de ley,
al igual que el decreto ley que aprobó el gobierno autonómico,
continua recogiendo que el ib-salut podrá contratar a empresas
de Baleares durante los próximos dos años para adquirir
medicamentos o material de protección contra la COVID. Lo
que van a conseguir es arruinar aún más las arcas públicas
mediante el pago de indemnizaciones por su temeraria
actuación si llevan a cabo este atropello. 

A las empresas se las ayuda con incentivos fiscales, con
ayudas, con promoción exterior, con campañas de fomento del
consumo y con multitud de herramientas que pueden ponerse
en marcha desde las instituciones, pero no haciendo trampas al
ordenamiento jurídico y mucho menos al ordenamiento jurídico
comunitario. Lo contrario supone pérdidas millonarias en
indemnizaciones a las empresas que resulten agraviadas por su
irresponsable gestión.

Precisamente la sentencia que se cita en l’exposición de
motivos puntualiza que la adquisición de medicamentos debe
llevarse a cabo según las normas fundamentales del
ordenamiento jurídico comunitario, que establece los principios
de no discriminación e igualdad de trato y la obligación de
transparencia. Pero ustedes, siguiendo en su línea social
comunista, optan por una restricción artificial de la
competencia, contraria al ordenamiento jurídico español y
comunitario, y se quedan tan anchos. Pero no se queda ahí la
cosa, el colmo del descaro es cuando esta norma establece que
los medicamentos que tengan un precio fijado por el Estado o
protección de patente, directamente no se van a licitar, así tal
cual. Desde el ib-salut se elige a dedo al proveedor y ya nos
enteraremos después por la página web de quién ha sido el
agraciado.

Por supuesto saben perfectamente que se están saltando
nuevamente la Ley de contratos del sector público, que esto es
inconstitucional, porque es el Estado quien tiene la
competencia por mandato constitucional para regular estas
cosas, que están creando un sistema de contratación ad hoc
para la Consejería de Salud, único en la Unión Europea, y que,
vistos los antecedentes de esa consejería en materia de
contratación pública, nada bueno puede salir de esto, y por
antecedentes me refiero al anterior contrato de ambulancias
aéreas, que además de ser un fiasco se pagó a un precio
desorbitado y se mantuvo y estiró en el tiempo hasta que les
explotó en las manos; o también cuando pagaron suculentas
comisiones a un despacho de abogados afín al Partido
Socialista, por la compra de mascarillas; el mismo Partido
Socialista que en Baleares preside la Sra. Armengol y al que
pertenece también la consejera de Salud y su pareja, el director
del ib-salut. Por tanto, vistos estos antecedentes nada bueno
puede salir de esta nueva regulación que quieren ustedes
implantar.

Los grupos que apoyan al Gobierno saben perfectamente
que este parlamento no puede aprobar una ley que diga qué
contratos tienen naturaleza pública y qué contratos tienen
naturaleza privada, que es lo que ha hecho el Gobierno balear
y están sosteniendo ahora en el texto que someten a votación,
eso es algo que deciden las Cortes Generales mediante una ley
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estatal. De hecho, la legislación estatal ya establece cuales son
los contratos de naturaleza privada, porque eso es competencia
del Estado, porque lo manda la Constitución Española y porque
les recuerdo que todos los que estamos aquí hemos jurado
respetarla para ejercer nuestros cargos. También los miembros
del Gobierno que han iniciado este despropósito y que aquí,
lejos de enmendarse, se está ratificando con el apoyo de la
bancada de la izquierda. 

Hasta la Ley de lucha contra la morosidad deciden cargarse
de un plumazo, estableciendo plazos especiales de pago para el
ib-salut de los que no goza ningún otro órgano administrativo
en todo el territorio español.

Y ¡qué decir de la aberración que cometen contra el
personal médico y sanitario! Otros de los grandes perjudicados
por este decreto infame y que no han sido capaces de corregir
en la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley, pese a
la solicitud del propio colectivo y a las enmiendas presentadas
por toda la oposición. En vez de premiar su dedicación, su
esfuerzo, su lucha en primera línea arriesgando su salud, una
comunidad autónoma que ha destacado en las encuestas por el
porcentaje de sanitarios contagiados por falta de equipos de
protección individual, en vez de incentivar que venga más
personal a las Islas lo que hacen es restringir derechos
consolidados por la negociación colectiva. Lo que deberían
hacer es subirles el sueldo, no congelarlo; empiecen por
equiparar los pluses de insularidad al archipiélago canario;
eliminen barreras lingüísticas de entrada; y contraten más
personal sanitario en vez de cubrir su mala gestión con
movilidades forzosas...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ribas, hauria d’anar acabant.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

... -ya termino-, y turnos de trabajo al margen no ya de la
negociación colectiva sino incluso del criterio de los propios
centros de trabajo que son quienes deben organizar los turnos
y no el Consejo de Gobierno de la Sra. Armengol, ni los
diputados de este parlamento.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Ara correspon defensar les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Mixt, MÉS per
Menorca, que ha registrat avui de matí l’escrit RGE núm.
14845/20 retirant una sèrie d’esmenes. Per tant, les esmenes
que queden en aquest moment són les RGE núm. 10565,
10566, 10567, 10569, 10572, 10587 i 10595/20, l’esmena
conjunta amb el Grup Parlamentari Popular, 10620, els vots
particulars presentats a la disposició addicional setena ter, i a
la disposició final setzena punt 1.4, i també per posicionar-se
respecte de les esmenes presentades per la resta de grups
parlamentaris, té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom, altra
vegada. La darrera vegada que vam parlar d’aquest decret llei
a aquesta cambra, si no record malament a principis de juny, i
vam aprovar que es tramités com a projecte de llei, gràcies
entre d’altres coses a l’actuació decidida del company Pablo
Jiménez, que estic content de poder saludar avui aquí
personalment, i dels dos diputats de MÉS per Menorca que
vam cridar l’atenció, vam dir que no anàvem bé, vam dir que
aquest decret llei no anava en la direcció que era d’esperar d’un
grup d’esquerres, i crec que d’alguna manera la tramitació
posterior ho ha demostrat, i també doncs ha demostrat que
MÉS per Mallorca i Podem no es trobaven còmodes amb
algunes d’aquestes fórmules i això ens ha permès avançar en
una direcció positiva.

Quan vam sortir d’aquell ple vam proposar quallar un
majoria còmoda, de 32 diputats, que fes possible que aquesta
norma fos totalment coherent i que aquestes incomoditats que
alguns grups d’esquerres havien tengut deixessin d’existir.

En aquest sentit, he de dir que la negociació posterior, que
ha estat honesta i ha estat sincera, també ha estat decebedora,
perquè no hem estat capaços de posar-nos d’acord amb l’eix
central de la discòrdia que va motivar aquest decret, que és el
tema de l’ampliació dels hotels. És a dir, enfront d’una idea que
hi havia en aquest decret llei, i que malauradament encara hi ha
en aquest decret llei, bé, aquest projecte de llei, que
modernització vol dir més construcció, més superfície, més
ocupació, més ciment, davant d’aquesta idea, que alguns veiem
totalment antiquada i passada de moda, va sorgir una altra idea
que modernització vol dir més eficiència energètica, més estalvi
d’aigua, més aïllament, més energies renovables, més consum
de proximitat.

I em sembla mentida que després d’haver hagut de cridar
aquest..., haver tret aquesta targeta vermella, d’haver dit no
anem bé, perquè ens omplim la boca de reconstrucció en verd,
perquè molt sovint els membres del Govern parlen d’aquesta
reconstrucció en verd, i després quan tenim l’oportunitat de
plasmar-ho en una norma, continuam amb la construcció en
gris. Per tant, hem hagut de cridar l’atenció sobre aquest punt
i no s’ha estat capaç d’arribar a un acord, i els posaré alguns
exemples de modernització, és que els posaré alguns exemples,
perquè de vegades quan es parla d’eficiència energètica sembla
que parlem de la primavera i de les flors i de coses etèries.

I jo els he de dir que quan un hotel decideix connectar-se a
l’aigua depurada, rebaixa un 50% el consum d’aigua potable,
rebaixa un 50% el consum d’aigua potable i, per tant, rebaixa
molt més la seva factura de l’aigua perquè evidentment el cost
unitari del consum d’aigua, com vostès saben, és creixent. Per
tant, aquest estalvi del 50%, no parl de misèria, parl d’un
estalvi molt important en consum d’aigua potable, aigua que
surt dels nostres aqüífers. Això és modernització i això és
eficiència i competitivitat, perquè evidentment aquell hotel té
moltes més despeses.

I els posaré un altre exemple, només fent una simple obra
d’aïllament, obra, construcció, per tant, també els propòs
mesures que incentiven el sector de la construcció, un hotel pot
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reduir perfectament un 40% la seva factura energètica. Per tant,
quan parlam de reconstrucció en verd no parlam d’idees etèries,
d’il·luminats que viuen a la inòpia, parlam d’estalvi real que els
hotels poden aconseguir fent una activitat digna de ser
incentivada per l’administració, que és l’estalvi energètic,
l’estalvi d’aigua i l’eficiència energètica.

Per això, hem estat tan bel·ligerants en aquest tema perquè,
al final, el més important potser no és si el 10 o el 15 o el 5;
l’important és el missatge que llancem a la població de dir,
escolti, fins aquí arriba aquest model de desenvolupament, ara
anem cap a un altre model de desenvolupament, que vostès ho
saben perfectament a més a més, que és el que ens dicta els
temps i és al que acabarem anant. I, per tant, és tan lamentable
que haguem hagut de ser incapaços d’arribar a un acord en
aquest tema. La reconstrucció en verd no es predica, es
practica, i es practica amb lleis i decrets lleis i, per tant, aquí
hem perdut una oportunitat. 

Em sap greu dir-ho, però aquest canvi del 15 al 10% no és
més que una cortina de fum, no és més que una cortina de fum,
un petit canvi estètic. Sincerament, i els ho he de dir als
companys de Podem, crec que us heu passat de pragmatisme i
que podríem haver anat més enllà, i us heu sentit còmodes amb
aquesta solució del 10% perquè ja semblava que havia millorat
una mica, quan probablement a Mallorca i a Eivissa continuarà
sent el 15%; és a dir, teníem la possibilitat de ser més
ambiciosos i de donar aquest missatge i malauradament crec
que la falta d’ambició, la falta de valentia ho ha frustrat.

Com ha explicat molt bé el Sr. President, hem retirat 14
esmenes per alleugerir, diguem, la votació, alleugerir el debat,
esmenes que no havien obtingut prou suport en comissió i que,
per tant, era fins a cert punt resistencialista o testimonial que les
mantinguéssim en el debat. Per tant, ens n’han quedades vuit.

Aquestes vuit, i seré molt ràpid perquè n’hi ha cinc que van
sobre el tema al qual he dedicat la primera intervenció, és a dir,
que la declaració responsable estigui supeditada a l’estalvi
d’aigua i eficiència energètica, que la modernització estigui
supeditada a l’estalvi d’aigua i eficiència energètica.

La que no permeti que modernització no vulgui dir
ampliació, que era la nostra esmena de principi. Nosaltres no
creiem que modernització vulgui dir ampliació, però també en
vàrem proposar una per arribar a un consens, que era dir:
d’acord, fixem, que la llei no fixi cap percentatge de
creixement, si de cas que siguin les autoritats competents les
que puguin augmentar-ho o deixar-ho a zero. Crèiem que era un
bon punt d’arribada i crèiem que no hagués estat difícil si els
dos socis minoritaris del Govern haguessin pitjat més fort que
finalment haguéssim pogut arribar a aquest punt.
Malauradament no hi hem pogut arribar.

Després també una esmena en contra que aquestes
ampliacions es puguin fer en edificis fora d’ordenació, que ja
és l’extrem de no entendre aquest nou concepte de
modernització. Bé nou, nou pel que sembla, perquè
evidentment ja fa molts d’anys que hi ha gent que diu que la
modernització va per altra banda.

A part d’aquestes cinc esmenes que van sobre el tema que
he dedicat la primera part de la meva intervenció, mantenim
l’esmena 10600, que és conjunta amb el Partit Popular, a la
qual el Partit Socialista ja m’ha anunciat que presentaria una
transacció i que si no hi ha sorpreses, doncs, acceptarem, i que,
per tant, agraesc.

La 10595, per facilitar que es puguin carrils bici, a la que
també diversos grups m’han anunciat que votarien a favor, i
que també els ho agraesc.

I després una altra esmena per facilitar que es puguin posar
plaques solars damunt els dipòsits d’aigua. Sembla ser que hi
ha algunes objeccions per part de les autoritats sanitàries,
nosaltres creiem que serien elements que caldria superar perquè
evidentment la transició energètica és un dels reptes principals
als que hem de fer front. Per tant, que aquests pous, aquests
dipòsits puguin funcionar amb un règim d’autoconsum amb les
seves pròpies plaques solars ens sembla que seria, doncs, un
avenç important cap a aquesta sostenibilitat energètica.

A part d’això, hi ha dos vots particulars, hem presentat dos
vots particulars: un a la disposició addiciona setena ter, referent
al Port d’Alcúdia, i un altre a la disposició final setzena punt
1.4, referent a la limitació, a la superfície que poden ocupar les
plaques fotovoltaiques sense que computin com a ocupació de
la parcel·la. Aquest vot particular l’hem presentat perquè amb
l’esmena que es va acceptar d’El Pi nosaltres vèiem que
s’establia un límit de 200 m2 que podia ser oportú, com a
termes generals, però que, en canvi, hi havia, per exemple,
instal·lacions municipals que podien necessitar doncs per
abastir pous o per abastir depuradores o altres equipaments
d’aquests tipus, una superfície més gran de plaques. Nosaltres
en cas que s’estimi el vot particular, és a dir, nosaltres els
demanem que votin a favor d’aquest vot particular de manera
que retornem al text original, revisqui l’esmena 10494, si no
m’equivoc d’El Pi, i aquí nosaltres els proposaríem una
esmena, que jo ara passaré als lletrats, on propòs que la
limitació de 200 m2 quedi com a limitació general, però hi hagi
una limitació específica de 1.500 m2 per a quan aquestes
instal·lacions estiguin dedicades a l’autoconsum per a
abastiment o sanejament d’aigua. Crec que faríem un favor als
ajuntaments perquè poguessin abastir amb energies renovables
aquestes instal·lacions.

I acabaré amb l’altre vot particular que he anunciat, el de la
disposició addicional setena ter referent al Port d’Alcúdia, un
exemple més de, jo ja no sé si dir-li urbanisme a la carta, no sé
si dir-ne urbanisme a la carta o directament pirateria legislativa,
pirateria legislativa. És a dir, de pressa i corrents, amb
nocturnitat, afegir a través d’esmena una disposició a una llei
que és absolutament indeterminada respecte del seu abast,
l’antiga planta d’Alcúdia i terrenys adjacents, per tant, no
sabem ben bé a què es refereix, passant per damunt del PTI, el
PTI de Mallorca en aquest cas, el Pla Territorial Insular de
Mallorca, que és el que hauria de dir com s’ha d’ordenar aquell
espai, fent abandó de competències autonòmiques, a més a més,
atribuint uns terrenys que en aquests moments han d’estar
ordenats pel PTI de Mallorca a l’Autoritat Portuària de Balears.

En definitiva, a mi em sembla una frivolitat política de
primer ordre que hagin introduït aquesta esmena amb tots
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aquests despropòsits que els he dit. Indeterminació respecte del
que estam afectant, passam per damunt del PTI i fem abandó de
competències. A més a més, aparentment tot a través..., tot per
mor de la iniciativa d’un particular, que en aquest cas és de
nom Endesa, que es creu que, probablement, treballant amb
l’Autoritat Portuària de Balears tendrà més possibilitats de fer
l’explotació que més li interessa en aquest terreny, en lloc de
fer-ho com toca, eh!, com toca, i en això, Sr. Melià, quan vostè
es queixa que l’administració té un règim i els particulars un
altre, doncs miri, sembla que Endesa també té un règim i els
particulars un altre, quan aquesta explotació, evidentment, es
podria haver fet o es podria haver treballat per part de les
autoritats competents, sigui l’Ajuntament d’Alcúdia o sigui el
Consell Insular de Mallorca.

Algú pot pensar que el tema d’Alcúdia a nosaltres ens
queda lluny perquè som de Menorca, tot i que és un dels punts
més propers a Menorca, de Mallorca, només perquè sàpiguen
que ni se’ls acudeixi plantejar una cosa així per a un port
d’interès general a Menorca, que en aquest cas seria en el port
de Maó.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Per defensar les esmenes presentades
conjuntament pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca i
Unidas Podemos RGE núm. 10638 i 10639/20, i per
posicionar-se respecte de la resta d’esmenes i vots particulars
presentats per altres grups parlamentaris, té la paraula, per part
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, president, molt bon dia, diputats, diputades. Bé,
sabem, però trob que ho hem de repetir per veure si realment
posam fil a l’agulla, la crisi sanitària actual ha derivat també en
la pitjor crisi econòmica que hem viscut a les nostres illes, i
segurament la nostra comunitat autònoma serà la més afectada,
no només de l’Estat, sinó també tal vegada de totes les regions
europees. Malauradament, l’infrafinançament, una falta de
règim fiscal, sempre ens ha obligat a disposar de més recursos
propis, la qual cosa ens ha provocat un endeutament de 9.000
milions d’euros i un deute històric de 3.000 milions d’euros, i
vostès poden dir: i ara per què parlam d’això? Bé, però són
doblers que ara ens fan molta falta per fer front precisament a
aquesta crisi, parlam quasi de 12.000 milions d’euros que
podríem tenir al nostre abast, per tant, jo crec que sí que és
important fer menció d’aquesta crua realitat.

Una realitat que sempre ha estat ignorada i que sembla que
continuarà ignorada per negligència de l’Estat, malgrat hagin
comandat el PSOE o el PP.

Sí que és vera que reconeixem que la resposta de l’actual
Govern espanyol ha estat millor que la del Partit Popular amb
la crisi del 2008, encara que creiem que és insuficient, perquè
encara no veiem les passes per reconèixer aquesta necessitat de
fer de la nostra insularitat i que necessitam plans específics per
a la nostra casuística. Jo en això els convidaria a tots els partits
que tenen representació en el Senat, doncs que fessin cas de les

propostes del nostre senador autonòmic en el tema del
reconeixement de la insularitat, perquè vostès fan un cantet
aquí, però continuen fent un cantet diferent allà; aquí demanen
moltes coses, però quan són allà voten el contrari, i jo crec que
això els ho dic clarament a tots.

Per tant, nosaltres insistim que les polítiques que hem de fer
és posar les persones en el centre de la política, ja ho dèiem a
l’anterior crisi, però en aquesta més que mai, i jo crec que, en
la mesura que hem pogut, ho hem posat en marxa.

Aquest Decret Llei 8 sí que és cert, i reconeixement, que
contempla mesures polèmiques per al nostre grup parlamentari,
no ens amagam; participam d’un govern i no sempre coincidim
i es fa necessari el pacte, però la realitat és que aquesta crisi ens
ha fet palès, dolorosament, que aquest monocultiu turístic
provoca realment una situació molt precària a la nostra
comunitat autònoma, i molt dependent de factors externs que
no podem controlar de cap de les maneres. Per tant, nosaltres
creiem que de cap manera podíem acceptar que s’inclogués en
aquesta tramitació, s’incorporassin mesures que havia anunciat
la dreta encaminades que aquesta solució màgica que sempre
diuen, cap a un urbanisme i un turisme més depredadors i més
desregularitzats. Per tant, hem fet feina des de MÉS per
Mallorca per matisar, per acotar i precisament per posar
mesures de control o regulació.

Aquest decret llei posa moltes altres mesures sobre la taula,
crec que ja els ho vàrem dir en el moment de la seva validació,
com són instruments per a ajudes, per a ajudes a lloguer, per
facilitar-ho, per a transport públic, per a energies renovables;
crec que no hi faré més incís. Però sí que voldria, doncs,
ressaltar on crec que ha estat el nucli, en els debats que hem
tengut tant a ponència com a comissió, com aquí, quines han
estat les qüestions en què ens hem centrat, com són en aquest
cas, bé, les declaracions, per exemple, del Sr. Melià, d’El Pi,
que jo crec que ha estat coherent sempre amb totes les seves
manifestacions i amb la seva defensa, tant amb les esmenes,
doncs per exemple, ja ho ha dit ben clar, per a ells la declaració
responsable encara hauria de ser més àmplia, hauria de
contemplar obres de primera ocupació, hauria de ser indefinida
i no temporal, la modernització i les ampliacions dels hotels
també haurien de ser definides, etc. En canvi d’usos tampoc no
troben massa, diguem, restringit així com ha quedat, per tant,
sempre en aquest sentit.

I algunes propostes també per eliminar avaluacions
d’impacte ambiental, que crec que vostès ja les han dites.

També en el tema del lloguer turístic, algunes esmenes
diguem sense veure i anant en contra d’aquesta suspensió del
lloguer turístic a Palma, que nosaltres creiem que és oportú. I
per tant, des de MÉS per Mallorca, el que no podíem fer i el
nostre objectiu era que es duguessin a terme cap d’aquestes
demandes ni d’aquestes mesures anunciades.

Sí que és cert que en algunes coses, com és el cas d’obres
menors d’escassa quantia, encara que (...) debat, hem recollit,
encara que tal vegada no a satisfacció del Sr. Melià, però hem
recollit alguna de les seves propostes com era posar un límit
econòmic, un límit de nombre d’obres que es poguessin fer, per
tant crec que en això hem estat receptius a aquestes propostes.
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En el cas de l’exclusió del control d’activitats
d’equipaments i d’infraestructures públiques o entitats, sí que
també és vera que hi ha hagut debat, nosaltres, crec que ja li he
dit abans, però nosaltres acceptarem, aprovarem la seva esmena
de supressió d’aquest punt, perquè creiem que realment tal
vegada el que no hem sabut fer és traslladar al redactat d’aquest
punt el que es pretenia, que era no ajornar segons quins tipus
d’activitats públiques per fer més viables segons quines
activitats. Però bé, dit això, hem cregut, després de la reflexió,
oportú acceptar l’esmena de supressió d’El Pi, la 10460.

També votarem a favor de l’esmena 10494, sobre una
limitació de metres quadrats en sòl rústic de plaques
elèctriques, si accepten la transacció que els ha proposat el Sr.
Castells.

Bé, jo, com he dit abans, jo crec que el Sr. Melià ha estat
coherent, ja a cada intervenció ha dit que aquesta tramitació
parlamentària l’ha decebut, que és decebedora, que s’han fet
passes enrera i, la veritat, Sr. Melià, davant aquest
convenciment seu, des de MÉS per Mallorca precisament
celebram que no s’hagin dut endavant les seves propostes ni les
seves esmenes, perquè estam contents d’haver acotat aquesta
declaració responsable, una major regulació de les ampliacions
i els canvis d’usos. Ara, ja li he dit i ho torn repetir, crec que ha
actuat amb total coherència.

En canvi, he de dir, i jo crec que el Sr. Melià també ho ha
esmenat, les esmenes de Ciudadanos i del Partit Popular, en
moltes coses han mostrat una total incoherència en el que han
presentat amb el seu discurs; un discurs contradictori. I després
d’haver escoltat al senyor de Ciudadanos, que ara perdoni, però
no me’n..., sé que nom Jesús, però no me’n puc recordar del
senyor...

(Se senten veus de fons que diuen: “del Sr. Méndez”)

..., del Sr. Méndez, perdoni, però ara no me’n recordava del
llinatge, no és que volgués..., crec que vostès, a mi, aquí ens ha
fet un discurs, però les seves esmenes no han fet cap proposta
concreta, ni real ni executiva, realment s’han limitat
pràcticament a copiar el que deia el Col·legi d’Arquitectes els
qual, a més, en molts casos contradiu després el discurs que
vostès fan, que és d’eliminar traves burocràtiques, etc. Crec que
això s’ho haurien de repensar.

I bé, també volia dir, el Sr. Costa veig que ara és aquí, no ha
intervingut, però sí que ha fet intervencions a comissió, i bé, jo
li diria amb tot el meu afecte, a mi és que em va cridar molt,
quan m’ho va dir a la comissió, jo crec que va actuar vostè, i li
ho dic amb afecte, amb molta prepotència acadèmica, i ja li he
dic, i li dic amb afecte...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -sí, sí, no, ja ho sé que vostè, sí, sí, li dic amb afecte, perquè
crec que és un gran acadèmic, no me malinterpreti-, bé, que si
“vostès de política econòmica no en saben, si pugen, si baixen,
si impulsen o desimpulsen”, és literal, és literal de la sessió, “no
saben vostès absolutament res de com s’ha d’impulsar
l’activitat econòmica”; i nosaltres sí que li diem, Sr. Costa, des
de MÉS per Mallorca ho diem clar i fort: el que sabem és que

no volem saber res de les mesures econòmiques del Partit
Popular, això sí que li puc dir clar, perquè ja les coneixem i
coneixem les seves conseqüències, i les patim encara. Per tant,
això és el que li volia respondre a les seves paraules textuals.

Les receptes que fa el Partit Popular no són creïbles, perquè
realment sempre recepta el mateix, la baixada d’imposts, sense
dir com cobrirà els serveis públics, com els podrà mantenir, vol
dir que hi haurà retallades. I també sempre amb la desprotecció
del territori, eliminar el decret llei nou, precisament aquestes
les seves dues vies, i nosaltres precisament creiem que la
protecció del territori és no només una eina ambiental, sinó
social, econòmica bàsica, precisament, perquè aquesta terra
tengui un futur per als seus residents, per a les generacions
futures, per als seus treballadors i per les seves empreses.

Per tant, en l’únic que coincidim crec amb vostès és que
hem intentat pactar amb l’esquerra totes les esmenes que hem
pogut i és ben cert, no?

I després, dit això, nosaltres, des de MÉS per Mallorca, per
tant, li diria al Sr. Castells que sí que tal vegada hem de tenir
més ambició perquè realment des de MÉS per Mallorca el que
volem és un sector turístic de qualitat, amb una productivitat
alta, però per treballador, amb qualitats de llocs de feina, amb
estabilitat, amb sous dignes, però sense incrementar les places
turístiques. I li ho dic ben clar, perquè el Sr. Costa m’ho va
retreure a la darrera comissió i ell va haver de confondre que jo
anava en contra del creixement econòmic, però dir que hem de
ser moderats, que hem de moderar el creixement de places
turístiques no té res a veure amb dir que no hem de créixer
econòmicament, perquè tenim diferents formes de veure com
hem de créixer econòmicament, Sr. Costa, eh? Perquè nosaltres
creiem que hem e consolidar aquest turisme, com li he dit, de
qualitat, productivitat i redistribució de riquesa, per potenciar
d’altres, digitalització, economia del coneixement, agricultura,
etc., que també són imprescindibles.

(Remor de veus)

Per tant, hem d’invertir en formació, i realment el que no
hem de fer, crec que el que ens passa és que tenim, quasi la
paraula que volia emprar és que els nostres fills, les nostres
filles, els nostres nets i les nostres netes són els més preparats,
però se n’han d’anar d’aquí si volen fer feina del que han
estudiat; perdem una generació, perdem una generació, i això
és una escletxa emocional que crec que no ens podem permetre;
els obligam a una emigració forçada, quan volem només
enfocar el nostre creixement econòmic al turisme.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Campomar, hauria d’anar acabant.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Per tant, aquesta és la nostra defensa, nosaltres defensam les
dues esmenes 10638 i 10639 que hem fet amb Unidas
Podemos, respecte que creiem que mantenir que l’edat de 12 a
15 anys s’hauria de comptar com a places turístiques, perquè no
pot ser una mesura indefinida. I creiem que lamentam que el
PSOE no hagi...
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EL SR. PRESIDENT:

Sra. Campomar, acabi, per favor.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

... -sí, Sr. President-, lamentam que no hagin acceptat la nostra
esmena, creiem que és un greu error. Per tant, en definitiva,
estam satisfets d’haver acotat mesures i hem posat peu fiter i
tornar impedir per enèsima vegada, perquè vostès presenten
sempre les mateixes esmenes a qualsevol llei que es presenti en
aquest Parlament, que imposin un urbanisme desmesurat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Per defensar les esmenes
presentades conjuntament pels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca i Unidas Podemos, RGE núm. 10638 i 10639, i per
posicionar-se respecte de les esmenes i vots particulars
presentats per altres grups parlamentaris, té la paraula el Sr.
López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidente. Este debate sobre el proyecto de ley
que deriva del Decreto Ley 8/2020, sobre medidas para el
impulso de las actividades económicas y la simplificación
administrativa para paliar la situación de la pandemia generada
por la COVID, llega en un momento que creo que es clave: si
la aprobación del decreto ley en su momento era necesaria, este
proyecto de ley y sus mejoras, como se ha podido comprobar
por el rebrote que estamos padeciendo y las cifras económicas,
es aún más necesario.

Ha quedado más que evidenciada la necesidad de reactivar
nuestra economía y la necesidad de agilizar los trámites
administrativos no solo para lo económico, también para hacer
frente a todos los problemas sanitarios que van derivando de la
evolución de la COVID.

Desde Unidas Podemos, al abordar la tramitación de este
proyecto de ley, tuvimos claro desde un principio que el prisma
siempre iba a ser el de proteger a las personas, o lo que es lo
mismo, aunque se centre en la reactivación económica, nuestra
prioridad iba a ser el bienestar de las personas y, como
sabemos, la economía siempre debería estar al servicio de las
personas y nunca las personas al servicio de la economía.

Esta tramitación, además, ha sido una oportunidad para
mejorar aquellos aspectos que creíamos más problemáticos, y,
como ya anunciamos en su momento, esta tramitación la
íbamos a realizar priorizando acuerdos con los grupos
progresistas de este Parlamento, o lo que es lo mismo, los
acuerdos se iban a centrar en abordarlos desde un prisma de
izquierda, donde el bienestar de la gente siempre esté en el
centro de nuestras prioridades.

Puede que algunos grupos, como ya hemos comprobado, no
se sientan cómodos con el texto origi..., se sintiesen más
cómodos con el texto original, pero desde el punto de vista de
Unidas Podemos creemos que se han mejorado algunos
aspectos que sí que eran clave, que hacen que este proyecto de
ley contemple algunas herramientas que en el corto y en el
medio plazo servirán para impulsar la economía de Baleares,
una economía que a causa de la COVID ha sufrido grandes
daños; sobre todo, porque al basar nuestra economía
prácticamente en un único modo económico, el turístico, la
limitación de movilidad entre países ha puesto aún más en
relieve la tan necesaria y ya obligatoria diversificación de
nuestro modelo productivo.

Y precisamente, en este proyecto de ley quedan reflejadas
varias herramientas para facilitar la implantación de parques
fotovoltaicos y fomentar el aumento de las energías renovables.
La transición energética hacia fuentes renovables no solo nos
permite luchar contra el cambio climático, también nos va a
permitir generar miles de empleos y conseguir además reducir
la factura de la luz a miles de familias y a muchas empresas de
Baleares.

Sí que quería mencionar algunos artículos esenciales de este
decreto que durante su tramitación creemos que se han
mejorado sustancialmente. Por ejemplo, el artículo 5, sobre
declaración responsable, un artículo que suscitó muchas dudas
en su momento inicial, creemos que, tal como se ha modificado
la tramitación de este proyecto de ley, da más seguridad a
quienes quieran acogerse a la declaración responsable, ya que
acota los casos en los que se puede efectuar, sobre todo en los
que suscitaban más dudas dentro de los profesionales y en los
propios ayuntamientos, algo que, sin duda, servirá para darle
más certezas a la gente que quiera emplear esta herramienta,
una herramienta que en otros territorios está resultando ser muy
útil y que esperamos que aquí en Baleares también pueda serlo.

En cuanto al artículo 7, para la mejora de establecimientos
turísticos, el incremento de la superficie lo hemos devuelto a su
estado inicial, que era el 10%, permitiendo que sean aquellas
administraciones competentes en ordenación turística quienes
decidan si quieren bajarlo hasta no permitir dicha ampliación,
o subirlo hasta un máximo de un 15%. Creemos que es lo más
justo y lo más efectivo para adaptarse a la realidad territorial
distinta de nuestras islas.

Pero no solo eso, en este artículo también se han realizado
mejoras para delimitar la forma clara de altura máxima de
edificios, al igual que las cantidades ingresadas en las
administraciones municipales por estas mejoras, podrán
invertirse en la mejora del entorno turístico del conjunto del
municipio y no de zonas concretas, como ya estaba.

Otra mejora que sí que querríamos comentar y que creemos
necesaria desde Unidas Podemos, tiene que ver con el cambio
de uso, en especial el referido a viviendas protegidas. En la
redacción actual sí que se da prioridad al alquiler social que,
además, es tan necesario en nuestras islas. Al igual que también
se plantea que hay un informe vinculante municipal donde se
vaya a realizar el cambio de uso de que quede reflejada la
repercusión que pueda tener el aumento poblacional en cuanto
a equipamientos públicos y de movilidad, garantizando así que
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los vecinos no se vean perjudicados ante un posible aumento
poblacional de las zonas donde vaya a realizarse ese cambio de
uso. Además, el precio del módulo de la vivienda protegida
podrá incluso reducirse hasta un 20% para garantizar que aún
sean más asequibles.

También se han realizado diversas mejoras en varios
artículos para garantizar que se respeta el territorio, porque sí,
son medidas excepcionales en un momento de necesidad, pero
no podemos olvidar que nuestro territorio es muy limitado y
debe seguir siendo protegido.

También se han realizado mejoras sustanciales en cuanto a
dotar de mayor eficiencia y agilidad de los procesos
administrativos relacionados con servicios sociales, tan
necesarios en estos momentos tan duros, y los sanitarios, ya que
en una crisis sanitaria como la que estamos viviendo no debería
haber ninguna traba administrativa que deba ser excusa para no
poder hacer frente a esta pandemia.

Hemos conseguido llegar a acuerdos con otras formaciones
políticas en algo tan importante como la inspección turística en
Baleares, este punto, además, lo hemos compartido con un
partido como el Partido Popular, por muy sorprendente que
parezca, pero, obviamente, en muchos otros puntos, sobre todo
en las medidas económicas, los partidos de izquierdas tenemos
propuestas muy contrarias a la derecha y a la ultraderecha, por
lo tanto en esos puntos no se ha podido llegar a consenso. Lo
cual es normal, para nosotros las medidas no pueden ir
acompañadas nunca de privatizaciones ni recortes en servicios
públicos, además debemos ser realistas, de poco sirven las
propuestas que a la vez que te piden un aumento del gasto
público te indican que se recauda menos.

Estamos en una situación muy compleja y el dinero público
se debe de invertir con sensatez y sobre todo ser realistas en
cuanto a la situación que vivimos y cuáles deben ser nuestras
prioridades. Para Unidas Podemos y el resto de fuerzas
progresistas en este parlamento, las prioridades son claras: la
salud y la seguridad de la gente, sobre todo de los que menos
tienen y más padecen cuando se aborda y más padecen cuando
hay crisis como la que estamos viviendo.

En cuanto a las enmiendas que no hemos conseguido sacar
adelante ni en ponencia ni en comisión, nos quedan dos, y las
dos ahondan en el mismo problema, nos referimos al aumento
de 12 años a 15 años para que no computen en plaza turística
de cama supletoria. En este sentido, comprendemos que el
momento actual puede justificar esa necesidad de implantación
actual, pero nosotros sí que creemos que debe ser limitadora en
el tiempo y proponemos finales de 2021 como fecha límite, ya
que el texto origina no está planteando ningún límite temporal,
y ese aumento de 12 a 15 años supone un claro aumento de
plazas; que, aunque ahora mismo el turismo esté pasando por
unos malos momentos, no me cabe ninguna duda, y así debe
ser, que volverá a su volumen habitual, y en ese momento esta
medida, al no tener carácter temporal, supondrá de facto un
aumento de plazas, algo completamente contrario al turismo
que se pretende impulsar desde Unidas Podemos, un turismo
que nosotros creemos que hay que apostar para que sea de
calidad, dé sensaciones y que nos aleje por completo de ese
turismo masificado de borracheras a muy bajo coste.

También decir que sí que aceptaremos la enmienda de
supresión a la disposición final segunda, en el apartado
primero, de El Pi, es una enmienda de la que hemos hablado
mucho durante la ponencia con diversos grupos de la
oposición, también en la propia comisión, y creemos que es
muy necesario aceptarla porque, como hemos dicho, para
nosotros la seguridad de la gente está por encima de cualquier
otra cosa.

Al igual que también se aceptará una enmienda presentada
por MÉS per Menorca, para solventar problemas
administrativos, que tiene que ver con carreteras y así permitir
el carril bici, que es la 10595.

Y ahora sí me gustaría acabar diciendo que una cosa es la
escenificación que se ve en este pleno, pero sí que querría
agradecer la actitud mostrada por prácticamente todos, sí, todos
los diputados en la tramitación tanto en ponencia como en la
comisión, especialmente en la ponencia, donde todos tuvimos
una actitud de llegar a acuerdos, una actitud constructivas que
rara vez se ve cuando realmente se quieren lanzar mensajes al
exterior y que luego a la hora de trabajar es lo que cuenta. Y
creo que precisamente eso es lo que tendría que imperar, por
así decirlo, en cuanto a las negociaciones políticas, la gente,
precisamente, nos ha votado porque confían que seamos
capaces de llegar a acuerdos que den soluciones y mejoren sus
vidas. Y en momentos tan complicados como ahora, con tanta
incertidumbre, creo que debemos esforzarnos muchísimo en no
defraudarles.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. López. Per defensar les esmenes del
Grup Parlamentari Popular, de la RGE núm. 10658 a la 10689;
la 10693, de la 10695 a la 10727, de la 10729 a la 10778, de
l’esmena conjunta amb el Grup Parlamentari Mixt, MÉS per
Menorca, 10600, i per posicionar-se respecte de les esmenes i
dels vots particulars presentats per la resta de grups
parlamentaris, té la paraula el Sr. Costa, pel Grup Parlamentari
Popular.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, bon dia
a tothom. El passat dia 2 de juny, quan debatérem i votàrem la
validació del Decret Llei 8/2020 i la tramitació com a projecte
de llei que ens ha dut al debat del dia d’avui, posaren de
manifest la nul·la voluntat de pacte i de consens del Govern
Armengol. Idò bé, avui podem tornar dir, amb total
contundència, que el Govern de la Sra. Armengol i els partits
polítics que li donen suport continuen utilitzant les paraules
consens i pacte com a simples eslògans buits de contingut.

El Govern Armengol intenta per activa i per passiva
aparèixer davant els ciutadans de Balears com el govern més
pactista de la història, però la pura realitat és que vostès ni
tenen ni han tengut mai la més mínima voluntat de pactar
absolutament res amb el Partit Popular. Vostès, en el Decret
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Llei 8/2020 ens posaren damunt la taula un plat de llenties, que
cuinaren vostès mateixos i avui, amb aquest projecte de llei, ens
posen un altre de llenties que s’han cuinat amb exclusiva des de
la bancada de l’esquerra. I al Partit Popular no li han donat
opció de posar-hi cap ni un ingredient.

El Grup Parlamentari Popular va presentar 121 esmenes al
Decret Llei 8/2020, i després del tràmit de ponència i comissió,
se n’han aprovades cinc, quatre de les quals transaccionades.
Aquesta és la voluntat de pacte i de consens que tenen vostès
amb el principal partit de l’oposició. Per tant, deixin de mentir
als ciutadans omplint-se la boca d’unió, pacte i consens, vostès
no tenen la més mínima voluntat ni d’unir, ni de pactar,...

(Alguns aplaudiments)

... ni de consensuar res, res, amb el Partit Popular. Vostès
actuen manu militari i posen plats de llenties damunt la taula i
això els ciutadans d’aquestes illes ho han de saber i ho han de
saber amb total i absoluta claredat.

Per altra banda, es fa necessari jutjar què aprovaran vostès
avui en aquesta cambra. I més concretament si el títol que
vostès posaren al decret llei originari i que evidentment durà la
futura llei es correspon amb el seu contingut. En aquest sentit,
una primera pregunta a formular-se és si s’impulsarà realment
l’activitat econòmica amb aquesta llei que vostès aprovaran. La
resposta, evidentment, al nostre entendre, és molt clara: no, no
impulsaran res amb aquest projecte de llei que vostès duen avui
a aprovació. Els ciutadans d’aquestes illes ho han de saber molt
clarament, vostès no impulsaran res.

No és que s’hagi millorat el text originari, sinó que vostès,
i exclusivament vostès, exclusivament vostès, han inutilitzat
amb el tràmit parlamentari les poques eines que hi havia en el
decret llei per impulsar l’activitat econòmica. Plantejar un
règim excepcional de declaració responsable per a
determinades obres en sòl urbà; la música sonava bé i els
donarem la benvinguda a les polítiques del Partit Popular de la
legislatura 11-15; només els demanàrem que oferissin una
major seguretat jurídica als tècnics redactors dels projectes. I
què fan vostès? Pactar i aprovar esmenes entre els partits de la
bancada de l’esquerra per retallar els supòsits en els quals es
pot presentar la declaració responsable fins a deixar-la una eina
absolutament inservible, inservible, per impulsar l’activitat
econòmica.

Els ciutadans han de saber que no existeix pràcticament cap
diferència entre les comunicacions prèvies, que es poden
presentar avui mateix per a obres d’escassa entitat, i la
declaració responsable, i que, per tant, pràcticament totes les
obres majors requeriran llicència amb la burocràcia i el martiri
que avui pateixen els ciutadans. No hem avançat res, ni
impulsaran vostès res ni simplificaran res amb la declaració
responsable amb l’actual redacció.

Per altra banda, també ens agradava la música referida als
incentius per a la millora d’establiments turístics, també ens
agradava, certament consideràvem la redacció de l’article 7 del
Decret Llei 8 insuficient, volíem recuperar la redacció
originària, encara que adaptada a l’actualitat, de la disposició
addicional quarta de la Llei turística originària. Però, en tot cas,

la música sonava bé. I què han fet vostès? Pactar i aprovar
esmenes per part dels partits de la bancada de l’esquerra, partits
de la bancada de l’esquerra, per posar un percentatge
d’ampliació dels establiment d’un 10%, inicialment era el 15,
vostès el deixen al 10%, amb la possibilitat que els consells
insulars ho deixin al zero per cent, per tant, que la mesura sigui
inefectiva totalment i absolutament i no serveixi per a res.

La pregunta és molt senzilla: si realment és una mesura
d’impuls, volen castigar vostès certes illes perquè no impulsin
res aquestes illes? Si és una mesura eficaç per impulsar
l’activitat econòmica, des del Partit Popular volem impulsar
l’activitat econòmica a totes les Illes Balears,...

(Remor de veus)

... no només en algunes.

També vèiem amb bons ulls la reconversió i canvi d’ús
d’establiments d’allotjament turístic i edificacions amb usos no
residencials. Havien d’obrir més el ventall de possibilitats i fer-
ho extensiu a altres zones turístiques, no només a les madures,
però la música sonava bé. I què han fet vostès? Pactar i aprovar
esmenes per deixar aquesta eina totalment inservible, no fos
cosa que hi hagués cap ni un empresari que pogués fer un
negoci. Ho ha dit bé el Sr. Melià: faltaria més que a algú se li
ocorregués fer un negoci! I per què s’ha de fer un canvi d’ús si
no és per fer un negoci? El faran per a un interès general? No,
cada un el farà si hi ha un negoci a fer, si no, no es farà.

I què han fet vostès? Res, pactar i deixar aquesta eina
totalment inservible, vostès no impulsaran res tampoc amb els
canvis d’ús.

Per tant, senyores i senyors de la bancada de l’esquerra, ens
poden explicar quines són les seves intencions? Tenen vostès
la més mínima voluntat d’impulsar l’activitat econòmica en
aquestes illes? Són vostès conscients del drama econòmic i
social que patim? Som vostès conscients que som a l’inici de la
crisi i patirem el pitjor hivern de la història?

Senyores i senyors de la bancada de l’esquerra, quina és la
seva política econòmica?

Vostès no saben on van, no saben si pugen o si baixen, sí,
sí, Sra. Campomar, no saben si pugen o si baixen, no tenen
rumb de política econòmica. Navegam amb un vaixell tot ple
de forats, que es troba a punt d’anar-se’n a fons, i no només no
tapen les vies d’aigua, sinó que ens duen directament a les
roques. Vostès volen xuclar i bufar al mateix temps, i això és
impossible; ens venen amb discursos de diversificacions
econòmiques mentre es produeix una autèntica sangria en el
teixit productiu d’aquestes illes. Fins i tot alguns de la bancada
de l’esquerra, ho ha dit la Sra. Campomar, tenen la barra de
parlar-nos a dia d’avui de decreixement, que és la paraula que
vostè va fer servir, Sra. Campomar, a comissió, decreixement,
quan l’economia cau a plom, decreixement.

Mirin, vostès són autèntics especialistes en recessions
econòmiques, tancaments d’empreses, destrucció massiva
d’ocupació, generació d’enormes cues d’atur i fallides
d’administracions públiques, en això són vostès insuperables.
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En canvi, no existeix ni un sol cas on vostès hagin tret Balears
i Espanya d’una recessió econòmica, potser per això el Sr.
Negueruela avui de matí estava tan nerviós, perquè s’ha
d’enfrontar, per primera vegada a la història el Partit Socialista
a una recessió econòmica.

Arruïnaren Balears i Espanya en els anys noranta, hi va
haver de venir el Partit Popular a arreglar el desastre.

(Remor de veus)

Deixaren un desert -sí, no, escoltin-, deixaren un desert
econòmic el 2011, i va haver de venir el Partit Popular a
arreglar-los-ho, o a arreglar-ho; també haurien arruïnat Balears
i Espanya aquesta vegada, però, desgraciadament,
desgraciadament, ha vengut el maleït virus i ha anticipat i
agreujat la catàstrofe econòmica. Només hi ha una diferència,
i és que, per primera vegada, hauran de ser vostès, amb les
seves inexistents i/o equivocades polítiques els que hauran de
treure Balears i Espanya de la crisi econòmica.

Estàvem i estam disposats a ajudar en tot el que puguem,
però vostès no es deixen ajudar. Els hem presentat, com he dit
abans, 121 esmenes, n’han aprovades vostès 5 de les quals 4 es
troben transaccionades. Queden més de 100 esmenes per
aprovar, aprofitaré després els cinc minuts que em resten per
acabar d’explicar-les, però són fonamentalment tres blocs, els
ciutadans de les Illes Balears ho tenen claríssim això, no hi ha
cap dubte ni un, el Partit Popular vol tornar a les reformes que
ens dugueren a l’èxit de creació de llocs de feina a la legislatura
del 2011 al 2015, les reformes estructurals, reformes basades
en una cosa molt senzilla que vostès no són capaços d’entendre,
la iniciativa privada, perquè els llocs de feina, vostès tampoc no
ho entenen, es creen a les empreses, a la iniciativa privada. I
quan hi ha confiança hi ha seguretat jurídica, i quan vostès no
intervenen els sectors econòmics i quan vostès no burocratitzen
els sectors econòmics d’aquestes illes, quan vostès deixen la
iniciativa privada, que no la fermen en curt la iniciativa
privada, hi ha creixement econòmic i hi ha generació de llocs
de feina. Però vostès no hi ha manera que ho entenguin això,
les esmenes del Partit Popular en el primer bloc van en aquest
sentit.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Costa, hauria d’anar acabant.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí, ja acab, ja acab. Hi ha un segon bloc, que explicaré
després de forma més detinguda, però de baixada d’imposts, sí,
sí, és clar que sí, d’abaixada d’imposts, temporal, baixada
d’imposts temporal...

(Petita cridòria)

... -no, no, sí, ja li vaig dir, Sra. Campomar, sí, baixada
d’imposts...- posin-se tranquils, posin-se tranquils; baixada
d’imposts temporal, per exemple, podem eliminar l’ecotaxa,
l’ecotaxa, sí, el 2021, vostès en contra massivament, per
exemple, no? O rebaixar el cànon de sanejament d’aigua en un

50%, en fi; vostès ni fer-ho, de les prou propostes d’esmenes ni
una, ni una els ha semblat bé.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Costa, ha d’acabar.

EL SR. COSTA I COSTA:

També és ha semblat molt malament la possibilitat d’ajudar
els autònoms i les PIME, ajudar els autònoms i les PIME a
vostès els ha sembla molt malament, amb una convocatòria de
15 milions d’euros que el Sr. Negueruela va haver de demanar
disculpes l’altre dia, a vostès ja els sembla que està tot
solucionat.

O sigui, vostès duen a aprovar un projecte...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Costa, acabi, per favor.

EL SR. COSTA I COSTA:

... -ja acab-, vostès volen aprovar un projecte de llei que no
impulsarà res, ni simplificarà res, vostès volen continuar amb
les fotos, els eslògans i els anuncis buits de contingut, com el
pla de fum econòmic que vostès varen aprovar no fa molt. I
aquí, senyores i senyors, no ens hi trobaran.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. A continuació, passam al torn
d’intervencions a favor o en contra i pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Costa, no m’ha decebut
gens, gens però, i, a més, ens diu que en el Pla de reactivació
no el trobarem. No els trobam mai, com els havíem d’anar a
trobar ara!

(Alguns aplaudiments)

Des del mes de maig, en què es va dictar el Decret Llei 8,
moltíssimes coses han passat i molts de nosaltres aquell dia no
hauríem pensat que en aquest moment seríem davant una
segona onada de la pandèmia o que els partits polítics, llevat de
PP, VOX, MÉS per Menorca, han estat capaços de concertar i
acordar amb la societat civil, amb sindicats, amb patronals,
amb ajuntaments i consells un Pla de reactivació que té un únic
i ambiciós objectiu: retornar la seguretat sanitària i alhora
activar l’economia a les nostres Illes. I aquest ha estat el
leitmotiv de la participació del Grup Socialista en la tramitació
d’aquest projecte de llei: contribuir a la millora del text per tal
d’assegurar la lluita contra la COVID i també amplificar les
mesures de reactivació econòmica.
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Som davant de la tramitació d’un projecte de llei i, després
de sentir lamentacions de diversos grups, de vegades és
important veure què ha passat a la resta de comunitats
autònomes, jo vaig bussejar una mica per distints parlaments i
dels decrets llei de continguts similars a aquests que s’han
aprovat en els distints parlaments d’Espanya, cap ni un s’ha
tramitat com a projecte de llei, també deu ser el fet insular el fet
que haguem tramitat aquest projecte de llei, i després es
lamenten expressament que el projecte de llei o que el decret
llei no ha funcionat o no ha fet la reactivació econòmica que,
per ventura, esperaven. Idò, què esperaven si es tramitava com
a llei? La gent, en aquest moment i a moments d’incertesa
també espera per tal de dur endavant les mesures. Però bé, jo
crec que avui ja podrem llançar el missatge a tothom que aquest
projecte de llei, aquell decret llei s’ha convertit en un projecte
de llei que manté les mateixes mesures de reactivació
econòmica.

Aquest és l’efecte, un dels efectes que ha tengut la
tramitació.

El segon efecte de la tramitació ha estat precisament això,
que ens ha permès tramitar-ho i, per tant, ens ha permès
millorar el text, ens ha permès matisar el text i ens ha permès
aclarir el text, però vull remarcar, en contra del que avui molt
sobreactuadament alguns grups exposaven, que no hi ha hagut
cap modificació substancial en el text del decret llei que es va
aprovar aquí i es va convalidar dia 2 de juny.

Hem sentit també els grups, i ara el Sr. Costa feia una gran
lamentació també quant que no li hem acceptat esmenes,
únicament hem acceptat quatre esmenes; hem acceptat un 35%
de les esmenes que es varen presentar. Per cert, el Sr.
Company, quan va fer la Llei de transports, de més de 400
esmenes que va presentar el meu grup no en va aprovar cap,
zero, zero, zero directament, per tant, qui parla de tarannà
hauria de ser capaç d’aplicar-lo sempre i no reclamar-lo
únicament.

(Remor de veus)

Amb les esmenes que s’han aplicat, i moltes vegades no de
manera literal, però sí moltes vegades agafant el sentit que es
plantejava amb aquelles esmenes, i el Sr. Méndez així ho
exposava a la seva intervenció, hem aconseguit modificar i
matisar alguns dels aspectes. Així, la declaració responsable ha
matisat el seu abast, l’ha adaptat a la resta de legislació
autonòmica sobre aquesta matèria i alhora l’ha convertit en un
instrument que serà molt més clarificador per a la seva
aplicació, tant per part de ciutadans, empreses, arquitectes,
arquitectes tècnics, promotors i també els funcionaris i
ajuntaments que l’hauran d’aplicar. I Sr. Méndez, esper que
aquesta adaptació o aquesta modificació de la redacció final
quedi amb aquest equilibri que vostè ens reclamava, però jo
crec que si hem aconseguit donar-li l’equilibri que vostè
reclamava.

I Sr. Costa, em sap greu dir-li-ho, però no l’ha entesa la
declaració responsable, no ha entès com ha quedat el text final
de la declaració responsable, no l’ha entès, per a res no l’ha
entès; la seguretat jurídica que vostè reclamava era convertir la
declaració responsable en una llicència, per fer una llicència bis

tenim la llicència i ja està. Què hem fet ara? El que hem fet ha
estat matisar una mica, sabem que el Sr. Melià no està d’acord
amb aquestes matisacions, però sí s’ha matisat una mica, ara
l’abast de la declaració és menor del que tenia durant la
vigència del decret llei, però crec que s’haurà convertit en un
instrument que la gent podrà aplicar i que, al final, haurà arribat
per quedar-se, la qual cosa per al nostre grup és un dels
objectius.

També hem pogut clarificar la declaració responsable
d’activitats, hem introduït el fet que el projecte no únicament
s’hagi de tenir, sinó que també s’hagi de presentar i, com bé
s’ha anunciat abans, hem introduït, o avui acceptarem, l’esmena
de supressió d’El Pi la qual suprimeix la possibilitat que les
administracions públiques o els edificis públics no s’haguessin
d’acollir a aquesta declaració responsable d’activitats.

També s’han incrementat les facultats inspectores per tal de
lluitar amb més i millors eines contra les activitats turístiques
il·legals en introduir el fet que no es pugui canviar la titularitat
de les autoritzacions d’estades turístiques en habitatges fins que
no s’hagin abonat les sancions imposades, pràctica molt estesa
i que a la fi hi podrem posar fi.

I aquests són tres exemples del que ha introduït el projecte
de llei actual sobre el decret llei inicial, a proposta de
Ciutadans, d’El Pi i del PP, per tant, crec que aquestes
lamentacions estan un poc fora de joc.

L’accent negatiu l’han intentat posar els grups de l’oposició
amb les modificacions de l’article 5, 7 o la disposició
addicional primera.

Quant a la declaració responsable, n’hem parlat abans, és a
dir, el fet que les obres majors es poguessin fer per declaració
responsable era el que creava una gran angoixa a molts dels
operadors, ara aquest tipus d’obres majors i molt concretes no
es podran fer. I li deia abans, crec que un instrument que és nou
dins el nostre ordenament jurídic l’important és que la gent
l’entengui i el pugui aplicar, perquè si tenim un instrument que
a la gent li fa por aplicar -sense Stasi, Sra. Ribas, sense Stasi-,
si tenim un instrument que a la gent li fa por aplicar al final no
ens servirà de res, necessitam instruments útils.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Pel que fa a la modernització dels establiments turístics i el
10 o el 15%, Sr. Costa, el text inicial del decret llei deia:
increment de fins a un 15% i els consells insulars el podran
davallar; ja el podien davallar fins a zero, no és res nou.
L’única diferència és que ara l’increment és del 10% i els
consells insulars podran triar del 10 al 15 o del 10 al 0, en el
cas de Menorca, Eivissa i Formentera, i en el cas de Mallorca
el Govern de les Illes Balears podrà triar entre pujar al 15 o
davallar al zero. I hem sentit al conseller de Turisme manifestar
que, de manera immediata, a Mallorca s’aplicarà el 15%,
aquest increment. Per tant, crec que no hem d’exaltar massa el
debat en aquest sentit, quan, en realitat, la modificació no té
massa incidència, sobretot a l’illa de Mallorca.

I, Sr. Melià, vostè ens plantejava una modificació en aquest
article de sempre poder incrementar, per tant, 15 sobre 15, 15
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sobre 15, 15 sobre 15, i això no ho podíem permetre. Al final,
pel que fa al canvi d’ús, les esmenes que va plantejar la dreta
quant al canvi d’ús el que pretenien és, poder fer un canvi d’ús
i poder-lo estendre a qualsevol zona turística i amb qualsevol
tipus d’establiment hoteler, perquè els record que el projecte de
llei o el decret llei no parlaven que l’establiment hoteler hagués
de ser obsolet. I vostès pretenien que s’estengués a qualsevol
zona turística, això és el que vostès ens plantejaven, tota la
dreta va plantejar aquestes esmenes.

Per a nosaltres, i els ho vaig dir ja en el debat de comissió
i de ponència, per a nosaltres els hotels són les nostres
fàbriques, per tant, pretendre que de qualsevol manera i aplicar
la llei Delgado, tant com es va fer en aquell moment, a un
moment de crisi com la que vivim ara, es puguin fer canvis
d’usos a qualsevol tipus d’hotel i a qualsevol tipus de zona
turística de les Illes Balears, nosaltres no hi estam d’acord.
Tampoc no crec que hi estiguessin d’acord ni treballadors que
depenen d’aquests hotels, ni tampoc l’activitat complementària
que depèn d’aquests hotels, ni tampoc els ajuntaments on es
troben ubicats aquests hotels, siguin del color que siguin.

Sr. Costa, vostè ens ha acusat de manca de consens, du
acusant-nos de manca de consens des de l’inici de tota la crisi,
bé, de fet, des de tota la legislatura, però vostè, vostè predica la
manca de consens, però tampoc no aplica el consens, perquè
per a vostè, de manera unilateral i de manera taxativa pregona
quines són les mesures que s’han de prendre per poder sortir o
per sortir de la crisi, i les seves mesures són la davallada de tots
i cada un dels imposts d’aquesta comunitat autònoma, perquè
no se n’ha deixat ni un, i, segons el que ens ha dit moltes
vegades, 700 milions d’euros en avals d’ISBA i 200 milions
d’euros a fons perdut. Per tant, el PP obró el milagro de los
panes y los peces; vostè davalla els imposts i es gasta 900
milions d’euros, així, de cop i volta.

(Alguns aplaudiments)

Vull recordar-li, Sr. Costa, què va fer vostè, per això li dic
que jo no crec en aquest miracle seu, què va fer vostè quan li va
tocar gestionar l’anterior crisi; vostè va posar 700 milions a
ISBA? No, el 2012 en va posar 12,5, i el 2013 en va posar
13,700, i érem en el pitjor moment de l’anterior crisi allà on
més empreses es destruïen. I vostè va davallar els imposts? No,
no en va davallar cap; per tant, els seus miracles...

(Remor de veus)

..., em sap greu, no soc catòlica, no hi crec en els miracles, però
tampoc no crec en els seus.

I ja per acabar, quant a proposar una esmena de transacció,
o sigui, una transacció a l’esmena -perdó-, a l’esmena 10600,
de MÉS per Menorca i PP, que ja els he repartit i que ara no
repetiré el seu contingut.

Acceptam també la transacció al vot particular de la
disposició final setzena, un punt 4 que ha fet el Sr. Castells.

I votarem a favor de l’esmena 10460 d’El Pi i 10595 del
Grup Mixt.

I, Sr. Castells, la mateixa pirateria legislativa d’aquest vot
particular que vostè ens ha fet sobre la central tèrmica
d’Alcúdia, la podríem aplicar a aquesta esmena que nosaltres
li diem avui que li aplicam, perquè si vostè ens diu que fem
pirateria legislativa passant per sobre del pla territorial,...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Garrido, hauria d’anar acabant.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

... aquí també fem -acab, Sr. President-, aquí també acceptam
una esmena que planteja passar per sobre del Pla director de
carreteres de Menorca. I també li recomanaria que es llegís el
document del Pla estratègic i d’àrea d’influència del Port
d’Alcúdia, on, expressament, es diu que l’àrea d’influència del
Port d’Alcúdia és aquesta central tèrmica. Per tant, aquesta
esmena l’únic que fa...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Garrido, acabi, per favor.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

... es definir els usos i dir que no es podrà fer un ús hoteler. El
Port d’Alcúdia ja ha manifestat que aquesta central té l’àrea
d’influència del port, no som nosaltres els que ho diem ni fem
de corretja de transmissió d’Endesa.

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sra. Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Garrido. Començam el torn de rèpliques, pel
Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias. Como hemos explicado, para nuestro grupo este no
es el proyecto de ley que se necesita para impulsar la economía
y para agilizar o simplificar los trámites administrativos, es
más, hemos insistido en que viene a usurpar el lugar de un
verdadero decreto que sí que nos haría falta para enfrentar la
difícil situación que nos espera en nuestra comunidad.

Así que nuestras enmiendas, las 40 enmiendas que hemos
venido a presentar, recogen básicamente el espíritu de los
siguientes principios: intentan mantener los criterios reales de
impulso y simplificación, intentan mantener que nos quedemos
dentro de esto. Intentan mantener la igualdad de trato entre la
administración y los administrados; es decir que la
administración no se exija menos de lo que exige a los demás,
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ni exige a los mismos estándares. Hay una prueba de esto
absolutamente tremenda que (...) en nuestras enmiendas, que es
sobre todo en tema de plazos, observarán ustedes que mientras
que se considera una emergencia hasta el 31 de diciembre del
20 para la población y para el sector privado, se considera que
la emergencia persiste hasta el 31 de diciembre del 21 para la
administración, entonces ella se coloca... hasta diferencia,
digamos, la realidad del porvenir lo diferencia a su favor.

Nosotros, nuestras enmiendas, estas enmiendas que hemos
presentado pretenden, por tanto, ayudar en este sentido. Se nos
han aceptado unas cuantas, relativamente pocas, pero creemos
que sí que se ha mejorado la famosa herramienta de la... -
perdónenme un momento-, sí, bueno, la famosa herramienta
del..., pues no, me he perdido completamente, señores, va a ser
el cambio de uso de la... No, la declaración responsable tiene
un problema que tenemos que entender todos y creemos que
hemos logrado transmitirlo: uno, hemos constatado, como
constata la exposición de motivos, que existe un laberinto
administrativo para cualquier pequeñez que quiera hacer o que
se proponga llevar a cabo un balear; ese laberinto del que ya el
Sr. Marc Pons nos había solicitado en enero que se exhibiera al
IBANAT y al IBAVI por las cuestiones de necesidades
habitacionales, ese poder bordear el laberinto, se ofrece a
través de esa declaración responsable. Pero tiene un problema
y es que tal vez no te vas a encontrar al minotauro dentro del
laberinto, pero, una vez que hayas logrado bordear el laberinto,
es muy posible que el minotauro se encuentre en la parte de
atrás y que, una vez allí, te obligue a demoler, te multe
terriblemente y, además, te acuse de perjuro por no haber
llevado adelante la... por haber tenido alguna omisión, algún
defecto, algún desconocimiento, algún pequeño error en esta
declaración responsable, ¿de acuerdo?

Bien, básicamente nuestras enmiendas de todas maneras han
perseguido esto, como ven colaboramos en las interesantes que
nos han planteado los diversos grupos y, si bien no hemos
participado en ellas con la intensidad, porque me reclamaba,
intentaré no hacer discursos, Sra. Campomar, como ve incluso
ahora mismo hasta he perdido la capacidad, una vez que usted
me ha pedido que no sepa hacerlos, he desmejorado muchísimo
y he perdido la capacidad. Pero el planteamiento que estamos
haciendo es que hemos aceptado y hemos colaborado en todo
lo que nos ha parecido lo más razonable y distinto, pero
disentimos en que este, y volveremos a decir, sea el proyecto de
ley adecuado para enfrentar la situación que nos viene.

A ver si conseguimos de todas maneras enfrentarla a través
de alguna.

Gracias, Sr. Presidente, he terminado.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Méndez. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Després d’escoltar algunes
intervencions, crec que val la pena clarificar on som, i som al
debat d’un projecte de llei que ve d’un decret llei d’un govern

al qual donen suport vostès, per tant, el contingut de la
iniciativa és un govern de vostès. Ho dic, perquè, és clar, jo,
quan els sent, sembla que la iniciativa l’hem feta nosaltres,
perquè em diuen: hem impedit un urbanisme desmesurat; deu
ser del seu govern l’urbanisme desmesurat, perquè, és clar, la
iniciativa és del seu govern, no és dels grups de l’oposició. Em
diuen: hem posat més controls; més controls a la iniciativa del
seu govern, no de l’oposició. Diuen: hem acotat, hem matisat;
serà al seu govern que han acotat i han matisat, no als grups de
l’oposició.

(Alguns aplaudiments)

Perquè, és clar, convé que totes aquestes frases que vostès
fan, el que han fet és atacar el seu govern i el pacte amb el
govern on es troben tots representats, i si jo fos conseller del
seu govern em sentiria molt malament, perquè em sentiria en
entredit que als meus no els agrada gens el que hem dit, perquè
quan el portaveu de Podemos diu: prisma d’esquerres, vol dir
que el decret llei dels seus no té prisma d’esquerres; què he
d’entendre? Què està dient que el seu vicepresident és de
dretes? Jo..., és que em costa molt creure l’argumentació que
vostès fan.

Aquest és el primer problema que vostès tenen. El segon
problema que vostès tenen l’apuntava un poc el Sr. Costa, i jo
estic molt d’acord amb ell, vostès, per una banda, volen
decréixer i, per una altra banda, volen impulsar, i és molt
difícil, com els deia el Sr. Costa, això és molt difícil; o
impulsam o decreixem, quina política duen?

Mirin, el Decret Llei 9/2020 té un avantatge, que és
clarament de decreixement, aquest no dissimula, no intenta fer
les dues coses, vol decréixer, punt, molt bé, però almanco és
coherent. Però és que vostès fan una cosa absolutament
incoherent, que és voler decréixer i impulsar a la vegada, i això,
em sap greu, per això cauen en la contradicció en la qual viuen,
Sra. Campomar, per això tot és contradictori en aquesta
tramitació legislativa, i per això és impossible encaixar les
peces, i a vostès no els encaixen de cap manera les peces.

Volem, impulsam la declaració responsable, i volem que la
gent pugui fer obres de manera ràpida per agilitzar i mobilitzar
l’economia, però després no volem i ens dedicam a fer esmenes
perquè al final la declaració responsable no funcioni, perquè
hem de crear responsabilitat i hem d’estar segurs i hem de crear
controls.

Senyora de VOX, amb totes les declaracions responsables
passa el mateix, que han de ser verificades després per
l’ajuntament, no n’hi ha cap que no passi això, però els
instruments moderns de control administratiu són la
comunicació prèvia i la declaració responsable.

Sr. Castells, hem de creure més en la nostra indústria
turística i en els nostres empresaris, els nostres empresaris són
els primers interessats, Sr. Castells, els primers, en estalviar
aigua i energia, els primers, més que vostè. No, perquè, és clar,
vostè què es pensa que tenen ganes de pagar! Encara que
només fos per un pur instint de factura, ells tenen ganes de
pagar menys de llum i d’aigua, segur, però no només per això,
perquè els reposiciona en el mercat i molts tenen premis
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d’haver adoptat mesures. No, idò, ho dic perquè vostè en fa un
argument que sembla que tenim uns depredadors que no en
volen saber res. No.

Molt recentment, un gran empresari hoteler de Mallorca ha
sortit que ha fet un gran camp de plaques fotovoltaiques per
alimentar tots els seus establiments, i això ens mereix tot el
nostre respecte i la nostra aposta; la qual cosa no vol dir que la
modernització sigui incompatible amb això, en absolut, volen
fer, i ho fan, cada reforma que fan va en aquest sentit, de donar
més qualitat al seu establiment, en tots els sentits, també
ambientalment se n'hi dona.

Els hotels són les nostres fàbriques, d’acord, però les
fàbriques evolucionen i es van reconvertint i van canviant, i
nosaltres el que li diem és que a aquelles fàbriques obsoletes i
de baixa qualitat els hem de donar una sortida. I aquí es
produeix la seva contradicció perquè, és clar, el PSOE ens diu:
de cap manera!, com s’atreveixen vostès a pensar que el canvi
d’ús pugui afectar massa hotels!, no n’hauria d’afectar cap. En
definitiva, és el que han fet, és una regulació que al final no
n’afecta cap, efectivament. Uns volen conservar les fàbriques
al màxim, encara que n’hi hagi d’obsolets i de baixa qualitat.
Una part d’aquestes fàbriques que la mateixa Federació
Hotelera diu que haurien de sortir. Però no, el PSOE, no, el
PSOE també aquestes les vol mantenir. I després venen els de
Podemos i els de MÉS i diuen: no, no, on s’ha vist mai,
vostès!..., el que hauríem de fer és decréixer! En què quedam?
És que ni vostès mateixos..., és que ja ho he dit a la meva
primera intervenció, és que no tenen el mateix projecte polític!

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Melià, hauria d’anar acabant. 

EL SR. MELIÀ I QUES: 

I, per tant, aquest decret llei és fruit de la contradicció
manifesta dels socis de govern i, per això, no funciona i, per
això, ha estat absolutament decebedor com ha quedat, en
definitiva, aquest projecte de llei.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Gracias, presidente. Miren, esta norma, como decía al
principio de mi anterior intervención, ni incentiva la actividad
económica ni simplifica la actividad administrativa. Estamos a
favor de la simplificación administrativa pero para ello es
necesario simplificar la regulación, tenemos que empezar por
ahí.

El Gobierno de la Sra. Armengol debería tomar medidas
drásticas para lograr la contención del gasto público superfluo
y dedicarlo a lo verdaderamente importante, que es centrar
todos los esfuerzos en la recuperación económica. Pero no

quiere hacerlo, y este parlamento tampoco quiere obligar al
gobierno autonómico a hacerlo.

Hemos propuesto una reestructuración del gobierno
autonómico mediante una de nuestras enmiendas, porque no
podemos seguir manteniendo esta superestructura. ¿No son
conscientes de lo que significa una caída de más del 40% del
PIB? Sobran consejerías, sobran cargos públicos a dedo,
sobran asesores, organismos que son absolutamente
innecesarios, improductivos, ineficaces, que solo derivan en
gasto ideológico para autosatisfacción de los mismos cargos
que los dirigen; y de los cientos de chiringuitos, asociaciones
y subvencionados varios que viven del cuento, y de que la
izquierda gane las elecciones cada cuatro años; gasto
improductivo y que no redunda en el progreso económico y
social, sino en engordar a los amiguetes enchufados y a los
estómagos agradecidos del ámbito de la izquierda. 

Ni una sola medida en ese sentido se va a aprobar hoy aquí,
pese a que, desde la oposición y desde nuestro propio grupo,
hemos presentado enmiendas para ello y que, por supuesto, no
han sido aceptadas. 

No solo no reducen gastos superfluos sino que siguen
engordando al monstruo dotando de mayores poderes,
arbitrarios, a la Administración pública, como lo que he
comentado en materia de contratación pública o permitiendo
que un organismo, como el IBANAT, esté por encima del bien
y del mal, pudiendo hacer lo que le venga en gana, sin estar
sometido a la normativa urbanística, que, en cambio mantienen
para el sector privado, que esos sí que son los verdaderos
impulsores de la actividad económica, no el IBANAT. 

¿Les parece que cargarse el alquiler vacacional en Palma es
una medida que incentiva la actividad económica? Eso es lo
que hacen en la disposición adicional sexta y, además, aquí
vienen y dicen que sí, que eso incentiva la actividad económica.
Bueno, pues ¡están restringiendo una actividad económica!
Tenemos los hoteles vacíos y, para arreglarlo, ¿van ustedes a
cargarse el alquiler vacacional en Palma? Están permitiendo
que haya hoteles que amplíen sus zonas comunes hasta un 15%
dependiendo de la zona y de la administración de turno, si lo
quiere autorizar, aún incumpliendo los parámetros del
planeamiento urbanístico pueden ampliar sus zonas comunes,
para que al turista le sea menos atractivo abandonar el hotel. Y,
además, ¿prohíben nuevas licencias de alquiler vacacional en
Palma? ¿Así incentivan ustedes la actividad económica?

Lo que están haciendo rozaría lo absurdo si no se
entreviesen intereses de otra índole en esta regulación, que solo
beneficia a los grandes hoteleros en perjuicio de las familias
que pueden tener en el alquiler vacacional su salvación
económica, y en perjuicio del sector del comercio, que se nutre
precisamente, en mayor medida, del turismo vacacional antes
que del hotelero.

Tampoco sé a qué obedece que las subvenciones de hasta
3.000 euros no requieran justificación mediante factura,
supongo que es una forma de contentar a su red clientelar para
que cualquiera pueda destinar el dinero público que reciba en
una subvención a lo que le dé la gana.
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¡Y lo de la ecotasa ya es de traca! El impuesto de turismo
sostenible, ¿ustedes se creen que tal y como están las cosas, con
la ocupación turística por los suelos, con multitud de
establecimientos que ni siquiera han abierto, basta con
perdonar a los empresarios el ingreso a cuenta? Lo que tendrían
que hacer es no aplicar el impuesto directamente, como
solicitamos nosotros en nuestra enmienda, o bonificarlo al cien
por cien, como solicitan otros, o, mejor aún, derogarlo.

No han dejado ustedes títere con cabeza en esta atrocidad
legal que estamos a punto de blindar mediante la conversión de
este decreto ley en una ley de este parlamento. Pese a los
cuantiosos intentos en forma de enmiendas y alegaciones de
todos los sectores afectados, ¡hasta el Colegio Oficial de Guías
Turísticos se cargan ustedes de un plumazo, en contra de los
propios guías turísticos, que se han manifestado en contra!

Como decía al inicio de mi intervención, esta norma es una
aberración jurídica, tanto en la forma como en el fondo, y lo
mejor que podría hacer este parlamento es derogarla en su
práctica totalidad.

Gracias, presidente. 

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Ribas. Pel Grup Parlamentari Mixt, MÉS per
Menorca, té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Gràcies, Sr. President. Ens demanava el Sr. Costa quina era
la política econòmica, nosaltres presentarem una moció la
setmana que ve sobre aquest tema, però, jo només li faré una
pregunta, i també, d’alguna manera, també responc al Sr.
Melià; és a dir, vostè creu que incentivar que els establiments
hotelers millorin en eficiència energètica i en estalvi d’aigua és
una política favorable? Ho dic perquè, bé, escolti, podrien
haver donat suport a la nostra esmena, també! És a dir, per
exemple, aquestes exempcions de determinats imposts, bé,
potser les podríem supeditar que la planta hotelera anés en la
direcció que toca, la direcció que marca la història.

Ja ho sé que hi ha molts hotelers que ho fan, i és veritat, i
alguns hotelers menorquins importants tenen premis i
distincions importants per aquest tema, però el que proposem
és una política que faci que aquesta sigui la norma, i que
tothom vagi cap allà, a través d’una sèrie d’incentius, en lloc de
-pau per territoris!-, en lloc de territoris a canvi d’exonerar
paràmetres urbanístics, doncs, pensem la manera d’incentivar-
los, anar cap a una línia que -no ho oblidem!- és que aquesta
política de modernització es troba en decret llei perquè el que
es volia era activar el sector de la construcció. I jo dic, home!,
es pot activar el sector de la construcció amb inversió privada,
amb una inversió doncs més imaginativa i, a la vegada, més
beneficiosa.

Jo voldria, en segon lloc, donar les gràcies a totes les
persones que han estat a la ponència, però molt especialment a
la Sra. Garrido, al Sr. López i a la Sra. Campomar, amb la que

hem compartit doncs prou estones de reunió, de negociació, de
canvi de parer. Jo ja he dit que la negociació ha estat honesta
i sincera, encara que el resultat, en els aspectes més
emblemàtics, m’hagi decebut, i jo la veritat és que els ho
agraeixo perquè crec hi ha hagut una..., és a dir que la
predisposició a negociar el decret llei amb MÉS per Menorca
l’he rebuda en tot moment com a molt honesta, molt sincera, i
crec que en aquest sentit el decret llei ha millorat.

Són aquests acords que, segurament es referia a aquest tipus
d’acords el Sr. Costa, quan parlava de plats de llenties, no?,
deia, bé, plats de llenties, sí, potser sí que són plats de llenties,
però, això és el que fem els grups polítics quan som aquí, és
intercanviar el nostre suport a canvi d’aquests plats de llenties
que és la nostra agenda política. Per exemple, doncs, hem
aconseguit agilitzar amb una esmena que compartim amb el seu
grup, la contractació del personal del Museu de Menorca i de
la Biblioteca Pública de Maó, que és una institució que té la
plantilla al 50% per mor que el sistema de provisió de personal
no funciona com toca. Escolti, hem de donar bons serveis
públics i calia aquesta esmena. Hem aconseguit també una
esmena per facilitar la construcció de carrils bici. Hem
aconseguit també que s’agilitzin les subvencions en matèria de
joventut, cultura i esports. Hem aconseguit que l’IBANAT hagi
de complir els plans de gestió dels espais naturals, no ens
penséssim pas que l’IBANAT pel fet que és l’Agència Balear
de la Natura, pot fer el que li doni la gana als espais naturals!
Hem aconseguit la supressió de l’allargament de terminis que
la Llei de residus estableix per eliminar els plàstics d’un sol ús.
I hem aconseguit que es respectin les previsions dels plans
territorials insulars, evidentment, a nosaltres ens preocupa
especialment el de Menorca, per a la ubicació de projectes
industrials no estratègics i per al canvi d’ús d’hotels obsolets.
Són tota una sèrie de millores que, evidentment, no són al nucli
del que diu aquest decret, però que nosaltres hem aprofitat la
tramitació parlamentària per aconseguir aquestes millores, que
no ens les hem tretes del barret!, és que formen part de la nostra
agenda política. I hem fet valer el nostre modest pes polític per
intentar aconseguir totes aquestes mesures que ens semblen
profitoses.

D’això se’n diu fer política i per això ens paguen i, per tant,
doncs, és el que, modestament, hem intentat fer, i per això,
doncs, reiter les gràcies a totes les persones que han participat
en aquesta ponència i a la comissió.

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula la Sra. Campomar. 

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL: 

Gràcies, Sr. President. Bé com que això és una rèplica aniré
fent qualcuna de les intervencions, fer mencions. 

Sr. Costa, vostè... jo crec que quan vostè defensa o parla de
la declaració responsable de les seves mesures, parla de
seguretat jurídica i parla de la dreta i parla de l’esquerra, no ho
sé!, s’hauria de fer un debat amb el Sr. Melià, perquè les seves
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receptes no coincideixen amb les seves, això, està claríssim, per
tant, aquest bloc que vostè diu, que és tant de dretes i que tenen
tan clar el tema de la declaració responsable, estic convençuda
que no l’hi tenen, ja li ho dic, almanco a la dreta, no li tenen. I
això no vol dir que l’esquerra també li tenguem, en compte,
eh?, que no vull dir això. Vull dir que vostès que parlen que
només hi ha un bloc, li puc assegurar que en aquest cas no hi
estam gens d’acord, o això és el que jo he percebut després
d’aquesta ponència. Veig que el Sr. Melià, en aquest sentit, hi
està d’acord.

I bé, vostè insisteix, no tenim rumb en la política
econòmica, vull dir que a nosaltres seguir el rumb del Partit
Popular evidentment no ens interessa gens. Perquè vostès, en
realitat, quan parla que deixam la iniciativa privada... el mercat,
deixa’m lliure! Però quan va passar la crisi, on varen anar els
bancs a tocar la porta, d’on varen sortir 65.000 milions d’euros,
Sr. Costa? Varen sortir de les butxaques de tothom, per salvar-
los. Aquesta iniciativa privada és molt bona per guardar doblers
i tenir beneficis, però quan té pèrdues, va al sector privat a
demanar doblers. I ara torna a passar el mateix. Què fa, la
CEOE?, il·legítimament, demanar que hi hagi ERTO per als
seus empleats! Que l’Estat pagui els sous dels sous que no
poden pagar ells! Però això no em digui vostè que el mercat es
regula tot sol, no em digui vostè que la iniciativa privada ho
arregla tot, perquè això no és vera! No engani més, jo crec que
amb aquestes dues crisis tots els ciutadans i ciutadanes han
quedat molt escalivats de totes aquestes receptes.

(Remor de veus)

I li diré una cosa, amb vostès les receptes no són les
mateixes les que prediquen ara que les que varen fer en el
2008, en el tema d’ERTO, d’avals hipotecaris, ja li han dit, de
rendes socials, vostès, totes aquestes receptes que ara ens dona
les teníem tancades a pany i clau dins un calaix, Sr. Costa. Ben
tancades.

(Remor de veus)

I no són creïbles, perquè tornen donar les mateixes receptes,
ja li hem dit abans: baixada d’imposts, desprotecció del
territori, aquestes són les seves receptes màgiques, però, bé,
evidentment ja li he dit que nosaltres, en cap cas, no coincidim
i creiem que de cada vegada tenen menys credibilitat en aquest
sentit. 

Després, per a MÉS per Mallorca, sí, jo, vostè, i no sé si el
Sr. Melià ha anat per aquí, em retreuen que jo parl de
creixement, però jo parl de decreixement de places turístiques,
i estic cansada de dir-los-ho!, que nosaltres creiem que el
creixement econòmic no es pot baixar amb el creixement de les
places turístiques. Precisament aquí la Sra. Ribas acaba de dir:
tenim els hotels buits; vostès creuen que si tenim els hotels
buits la solució és fer més hotels i més places? És que cau pel
seu propi pes, cau pel seu propi pes! Aquesta no és la solució,
aquesta no és la solució, continuar per un camí precari que ens
ha conduït a aquesta situació no és la solució. Per tant,
nosaltres sempre defensarem, crec que hem de consolidar un
sector turístic que doni qualitat de feina; productivitat;
estabilitat de sous dignes als treballadors; augmentar la
productivitat de cada treballador, no en nombre de

treballadors!, en cada treballador; desestacionalitzar; donar pas
a l’agricultura i al sector industrial; donar pas a altres sectors
augmentant, fomentant, la formació, la digitalització, és clar
que sí! Però, amb la seva recepta d’augmentar places
turístiques? No, no li compram ni li comprarem, i ho diem ben
clar. Però, perquè nosaltres creiem que hi ha una altra manera
de créixer econòmicament, molt més sostenible i molt més
segura per a aquesta comunitat autònoma.

I li he dit, amb molt més futur per als nostre fills i filles.
Perquè, sap que em diuen, a mi, les meves amigues o
conegudes que fan feina al sector turístic, en el Port de
Pollença? Li puc dir ben clar: jo per què faig feina? Perquè els
meus fills no tornin a fer netes 50 habitacions cada dia! Per
això faig feina, perquè tengui estudis, i perquè no hagi de fer el
que jo faig. I què passa quan aquest fill, el qual li ha costat
moltíssim dur-lo a estudiar, quan ha acabat la carrera, que ha
estudiat a Barcelona, a Madrid, no pot quedar a Mallorca, no
el podem acollir! No tenim sector industrial, no tenim el sector
econòmic que el pugui acollir. 

Per tant, el que els he dit, anam cap a una escletxa
generacional realment molt complicada i crec que n’hauríem de
ser conscients. Per tant, des del nostre punt de vista no podem
acceptar les seves, diguem, receptes que diuen “màgiques”, i jo
crec que més o manco ho he dit tot.

Només dir, Sr. Méndez, perquè no voldria que s’hagués
pres malament el que li he dit, he de dir que segueix igual amb
els seus discursos intel·lectuals, miri, cap problema, no tenc
cap problema. I li vull agrair el seu tarannà, el seu tarannà
felicitar-lo, a la ponència, que fa molt agradable poder fer una
ponència. I també és vera que ho vull agrair a tothom, vull
agrair les paraules del Sr. Castells a l’hora de trobar acords,
però també vull agrair la feina que hem fet tots plegats en
aquesta ponència.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Correspon ara al Grup
Parlamentari Unidas Podemos, té la paraula el Sr. López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA: 

Gracias, presidente. Iré comentando un poquito por encima,
en base a lo que se ha dicho. 

Jesús Méndez, del Grupo de Ciudadanos, lo primero que ha
dicho es que no es el proyecto de ley, bajo su punto de vista,
que se necesita. Aquí no se trata de sacar una varita mágica y
adivinar... es que, realmente, de las 40 enmiendas que ha
presentado su grupo, lo hemos debatido, sabéis de forma
objetiva que la gran mayoría son una réplica de todas las
enmiendas del resto de grupos de la derecha, que hemos
debatido y hemos expuesto el por qué no hemos llegado a
acuerdos. Entonces, no es el proyecto de ley que se necesita,
no, bajo su prisma, un prisma liberal, conservador, que ya
hemos dicho que no era la opción a negociar.

 



2736 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 49 / 29 de setembre de 2020 

Igual que hemos dicho, y además en su, justamente, en su
persona en sí, tiene un carácter, una actitud muy negociadora,
un buen talante, como se le ha dicho, y lo hemos podido hablar
detenidamente y en detalle, en las ponencias, esa actitud se la
vamos a agradecer, porque creo que es así, como se trabaja.
Pero es verdad que para llegar a consensos, para llegar a
acuerdos, cuando pones encima de la mesa algo también te
tienes que poner en el papel del otro, de con quién quieres
negociar, plasmables, cosas que puedan aceptar, que sean
realistas bajo su visión. Es evidente que la mayoría es de
izquierdas, es una mayoría progresista, entonces, según qué
planteamientos, yo comprendo que para usted no sea un
proyecto de ley que crea que se necesite, para nosotros sí. De
hecho, creemos que es muy necesario y que sí que ayudará a
impulsar muchísimas medidas, como han comentado en otros
grupos, que tienen que ver con la transición energética,
energías renovables y la diversificación en el modelo
productivo, en el medio plazo. ¿En lo inmediato? Las
cuestiones que tocaban: ampliación y otras cuestiones que a lo
mejor no nos sentimos cómodos, pero hemos sido pragmáticos
y por eso lo hemos apoyado.

Darle las gracias por el gran trabajo pero es verdad que
cuesta llegar a acuerdos cuando no se miran bien los prismas. 

Al diputado de El Pi, a Pep Melià, lo mismo, es que el texto
parece peor que antes. Claro es un tema de quién lo revisa,
porque al compañero Pep Castells, sí que le parece que el texto
ha mejorado conforme entraba. ¿Pero qué se hizo desde esta
cámara? Nada más decir que se iba a tramitar como proyecto
de ley, que, por cierto, se votó para que se tramitase como
proyecto de ley aquí, nosotros mayoritariamente no lo hicimos,
pero en cuanto se dijo, ¿qué hicimos?; con aquellas fuerzas de
izquierdas que no ha habido acuerdos vamos a intentar llegar
a acuerdos, y así fue, lo dijimos en prensa, lo dijimos en el
Parlament y así hemos trabajado. Eso no quita que, como bien
sabe, también hemos llegado a consensos con usted, más
grandes, más pequeños, pero se ha ido llegando.

¿Qué pasa?, que al final todo es una negociación en sí,
cuando tramitas un proyecto de ley, y la mayoría de esta
cámara es progresista, es una mayoría de izquierdas. Entonces
aquellas cuestiones con las que nos hemos sentido más
cómodos, o que creíamos que mejoraban el texto para dar
impulso tanto a la economía como a la agilización
administrativa, las hemos ido aceptado. Incluso hemos
aceptado cuestiones de supresión que las hemos mirado bien y
hemos dicho “pues tienen razón”. 

El Gobierno aprobó un decreto ley urgente, extraordinario,
y como es normal había cosas que revisar y que mejorar, y
hemos colaborado para ello, y eso es lo que hay que hacer, pero
esto es la cámara legislativa. El ejecutivo sacó su decreto ley,
lo tiene que hacer, y aquí lo hemos tramitado; se ha negociado
y hemos llegado a una negociación que desde el punto de vista
de la mayoría de esta cámara ha sido un prisma más
progresista, más de izquierda o más centrado, como quiera
decirlo, en la diversificación del modelo productivo, y no en
profundizar en lo que tenemos, que no es el camino a seguir;
eso sí, siendo pragmáticos, pero inmediato, porque, claro, aquí
se habla de..., bueno, hemos comentado que los cambios de uso
parecen un desastre en sí, y la propuesta ha sido, por su parte,

por parte de su grupo, aumentar mayoritariamente; bueno, pues
en nuestro caso ha sido, esa herramienta que hay, un término
medio: garantizar que cuando ocurra, cuando haya un cambio
de uso la gente se vea beneficiada; es una negociación, usted
ponía más en la balanza, nosotros hemos dicho término medio.
Luego se supone que los radicales somos nosotros, va a ser que
no, en este decreto hemos sido muy pragmáticos, mucho,
porque es lo que se necesita.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

En cuanto al Partido Popular..., claro, también es lo mismo,
esta tramitación parece que ha empeorado el texto, lo mismo,
el partido conservador opina que el texto se ha empeorado.
Bueno, es que la mayoría de la cámara es progresista, cuando
se tramita un proyecto de ley se llega a acuerdos desde esta
forma.

Cuando hablamos de declaración responsable, seamos
sinceros, Toni, Toni, seamos sinceros, declaración responsable,
lo hemos hablado en ponencia, en comisiones, si hubiese sido
en privado no lo diría, pero se oponían por completo a la
declaración responsable. ¿Qué hemos hecho nosotros, qué
hemos hecho nosotros? Coger precisamente aquellas cuestiones
de los profesionales que sí que veíamos que podían generar
problemáticas y adaptarlas; ¿para qué?, para que sea una
herramienta útil en el tiempo. Ya se verá si se utiliza o no, yo
creo que se utilizará y que será útil, y eso es lo que tiene que
probar de hacer.

Ahora bien, sus propuestas en sí de rebaja fiscal -y ya
termino que veo que me voy alargando demasiado-, rebaja
fiscal de forma temporal, como ha dicho, temporal ya, pero es
que ahora mismo en un momento de crisis lo que se necesita
son servicios sociales, sanidad pública e inversión pública en
sí. Si lo que hacemos es rebaja fiscal, no recaudamos, usted lo
sabe mejor que yo, que para eso le gusta dar clases económicas
de cómo deberían funcionar las cosas...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. López, hauria d’anar acabant.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

... -ya acabo- ¿Sabe lo que viene con la rebaja fiscal? Recortes
en servicios sociales y recortes en sanidad pública y en
servicios esenciales del estado del bienestar, y eso nosotros sí
que no lo vamos a apoyar. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. López. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Bé, moltes gràcies, perquè el Sr.
López ho ha dit molt clarament, aquest projecte de llei és un
projecte de llei de l’esquerra, dels partits polítics de l’esquerra,
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i ho ha dit molt clarament i ens satisfà sentir això, perquè,
efectivament, és cert, és el projecte polític de l’esquerra, un
projecte polític o un projecte de política econòmica que no se
sap on va, o aquesta és la nostra interpretació.

A vostès no els agrada en absolut el projecte de política
econòmica del Partit Popular, ho entenem perfectament, però
és que el seu no se sap on va i, per tant, en fi, ens decebria molt
que vostès diguessin que aquest era un projecte polític de la
bancada de la dreta, perquè efectivament mentirien. És un
projecte de política econòmica exclusivament de la bancada de
l’esquerra.

M’agradaria, ho he dit abans, explicar-los un poquet quin és
el projecte polític, de política econòmica, del Partit Popular,
que coincideix, crec, amb alguns aspectes que també diu el Sr.
Melià, no tenim cap problema ni un. Mirin, és necessari, al
nostre entendre almenys, fer reformes estructurals, pensant a
facilitar les coses als ciutadans i a les empreses d’aquestes illes.
Vostès interpreten malament el concepte, i a qui faciliten les
coses és a vostès mateixos. Ho ha dit moltes vegades el Sr.
Melià, estam totalment d’acord amb això. Vostès no volen...,
escoltin, el sector públic demanar llicències d’activitat; no fa
falta, el sector públic ja acompleix; ara, això sí, els particulars,
eterns els projectes... els tràmits per poder-ho sol·licitar. A qui
hem de facilitar les coses -al nostre entendre, almenys, vostès
no ho entenen, això- és, repeteix, als ciutadans i a les empreses
que vulguin emprendre projectes empresarials, perquè de les
crisis, i vostès no ho entenen, se surt des de la iniciativa
privada. Per tant, reformes estructurals per poder sortir
d’aquest forat en què estam ficats a mig i a llarg termini. És el
que vostès no entenen.

En segon lloc... Evidentment les esmenes que ha presentat
el Partit Popular de reformes van en el sentit que els acab de
dir.

En segon lloc, els vàrem dir des del mes d’abril que a les
Illes Balears s’ha de fer un pla de xoc, un pla de xoc per evitar
la destrucció massiva del teixit productiu d’aquestes illes. Si
salvam les empreses -vostès no ho entenen, això, tampoc- si
salvam les empreses salvarem molts de llocs de feina. Vostès
no ho entenen, no hi ha manera que ho entenguin. En què
consisteix el pla de xoc? Mirin, el pla de xoc consisteix a,
temporalment, abaixar imposts i augmentar despesa. I ja ho sé
que temporalment...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... s’incrementarà el dèficit i ens haurem d’endeutar,
temporalment. Quin és el problema? Que vostès diuen: eh, el
Partit Popular el 2011 no ho va fer; és clar que no ho va fer,
l’administració estava fallida, vostès l’havien feta fallir i la
tornaran a fer fallir, no en tinguin vostès cap dubte ni un...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... tornaran a fer fallir l’administració, és clar que la faran fallir,
i saben per què la faran fallir? Perquè, com que no abaixen els
imposts a les empreses i aquests imposts tenen un component
fix, vostès prefereixen que tanquin les empreses i enviïn a la
cua de l’atur als treballadors abans d’abaixar-los els imposts!

Vostès es pensen que en una situació on hi ha una total i
absoluta falta de liquiditat els imposts els ho pagaran, i és
mentida!, no els pagaran els imposts, abans tancaran les
empreses. Però no ho entenen, que no poden pagar! Vostès no
ho entenen, és el problema que tenen, es pensen que mantenint
els imposts els els pagaran. No els els pagaran, tancaran, això
és el que passarà, i no recaptaran ni un euro perquè haurem
destruït el teixit productiu d’aquestes illes.

Per tant abaixar els imposts, sí, temporalment. Dins dos
anys no n’abaixaran cap, d’impost, perquè hauran destruït tot
el teixit productiu d’aquestes illes.

I, efectivament, s’ha d’ajudar els autònoms i les PIME, és
clar que sí. I s’ha de fer un esforç en endeutament, sí, s’ha de
fer un esforç en endeutament. Una esmena de les que va
presentar el Partit Popular anava en aquest sentit, 270 milions
d’euros en forma de..., sí, un crèdit extraordinari finançat amb
deute, és clar que sí, perquè 200 milions d’euros els necessitam
per ajudar, en forma d’ajudes directes, els autònoms i PIME,
efectivament. Per què? Perquè no destruïm el teixit productiu
d’aquestes illes. I amb el teixit productiu destruït, cues de
l’atur. Aquest és l’objectiu.

Vostès es pensen que amb 15 milions d’euros que va posar
damunt la taula el Sr. Negueruela, que encara no hi ha hagut
manera de saber aquesta convocatòria quan es traurà i que
l’altre dia va demanar disculpes, com si això servís de qualque
cosa, als autònoms i a les PIME, serveixen d’alguna cosa, 15
milions d’euros? Mirin, en necessitam 200, de milions d’euros,
en forma d’ajudes directes, però vostès no ho entenen.

Els vam dir: escolti, s’ha d’injectar liquiditat en forma
d’avals a l’economia. Tampoc no ho entenen; a autònoms i
PIME, tampoc. Si injecten per donar solvència a ISBA es
poden avalar més préstecs, però és que vostès es pensen que
amb 200 milions d’euros ja anam sobrats. Però si ja ho han
concedit, si la falta de liquiditat dóna lloc a això; és que,
escoltin, no ho entenen. Els vàrem proposar aquest pla de xoc...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Costa, ha d’anar acabant.

EL SR. COSTA I COSTA:

..., més despesa, menys ingrés, temporalment. Vostès
prefereixen una cosa molt senzilla que és fer fallir
l’administració, això és el que prefereixen vostès.

I una darrera cosa que m’agradaria dir-los, i ja acab, Sr.
President, en el Pla de reactivació econòmica aquests tres blocs
són exactament el que els vàrem demanar des del Partit
Popular: reformes estructurals, baixada d’imposts o almenys no
pujar-los i ajudes a PIME i autònoms. Vostès ens varen dir a tot
que no, exactament el mateix que ens ha dit a la tramitació
d’aquest projecte de llei. No els resulti estrany per tant...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Costa.
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EL SR. COSTA I COSTA:

... que no firmàssim, ni firmarem el seu Pla de reactivació
econòmica.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(Se sent el timbre de crida per a votació)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. En torn de contrarèplica pel Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Sr. President,... -què fem?, esperam dos minuts que
entri tothom... comença l’allau dels diputats que arriben; bé,
intentaré, malgrat això, començar la meva rèplica.

De les distintes afirmacions que han fet els distints grups, a
mi hi ha una cosa que em sorprèn i és que plantegin la seva
decepció per com ha acabat aquest projecte de llei després del
decret llei, i jo els ho he dit a la meva primera intervenció, ho
vaig dir en ponència, ho vaig dir en comissió i ara ho tornaré
repetir: el Grup Socialista compartia totes i cadascuna de les
mesures que es varen incloure dins el decret llei. Per tant, el
nostre ànim dins aquesta tramitació ha estat el de conservació
al màxim del text del decret llei, i crec que ho hem aconseguit
perquè, ho tornaré aclarir: no hi ha cap modificació substancial
al text del decret llei en relació amb el projecte de llei que avui
aprovarem, no hi ha cap modificació substancial, s’han aclarit
aspectes perquè ja que tramitàvem el projecte de llei era
important poder aclarir segons quins aspectes.

I la declaració responsable, Sr. Melià, aquí vostè sí que s’ha
quedat molt tot sol, tots els grups d’una manera o d’una altra
han volgut plantejar i equilibrar -plantejar i equilibrar- aquesta
declaració responsable i crec que el text ha aconseguit aquest
equilibri que és complicat també. Crec que és important que
aquest equilibri es traslladi a la seva aplicació perquè serà
l’única manera que els arquitectes, els aparelladors, els
promotors, els ciutadans, els ajuntaments l’entenguin i
l’apliquin, perquè si ni l’entenen ni l’apliquen no haurà servit
per a res, ens haurà servit com a element de debat a nosaltres,
però absolutament per a res més.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Quant al canvi d’ús, jo li ho continuu manifestant, nosaltres
entenem que els nostres hotels són les nostres fàbriques i hem
de preservar les nostres fàbriques, els hem d’ajudar a
modernitzar-se,...

(Remor de veus)

... a ser més competitius -a modernitzar-se i a ser més
competitius-, no els hem d’ajudar a desaparèixer. L’objectiu no
és ajudar a desaparèixer aquestes fàbriques...

(Continua la remor de veus)

... i sí, li parla una diputada del Grup Socialista, crec que amb
això encara estarem d’acord. Per tant, si no els hem d’ajudar a
desaparèixer i els hem d’ajudar a modernitzar-se, no podem
estendre a qualsevol tipus d’hotel, sense que es digui que ha de
ser obsolet, perquè la llei no ho diu, sense que es digui que ha
de ser obsolet, que es pugui estendre a totes i a cadascuna de
les zones turístiques de Balears. Per tant, continuam
manifestant el nostre vot en contra d’aquestes esmenes.

I, Sr. Costa, vostè ha incidit en el que havia vingut incidint
durant tot el debat, quant al model econòmic i polític del Partit
Popular la recepta que li deia abans, la seva recepta és aquell
miracle dels pans i els peixos, que davallant els imposts
aconsegueix que es multipliquin els doblers i pugui fer
moltíssima més despesa.

I ens posa excuses, per què no ho varen fer quan vostès
varen governar? Ah, és que miri, estàvem en fallida, estàvem en
fallida, posen excuses...

(Remor de veus)

..., Sr. Costa, excuses.

I miri, li he dut un article...

(Remor de veus)

..., li he dut un article que crec que li anirà bé, ara l’hi donaré,
que diu: “La mentira más grande jamás escrita en una
servilleta: la curva de Laffer y las bajadas de impuestos”, això
és del seu miracle econòmic,...

(Alguns aplaudiments)

... aquest és el seu miracle econòmic: “La mentira más grande
jamás escrita en una servilleta”, això és el que vostè pregona
com a miracle econòmic per sortir de la crisi, abaixar imposts
i apujar despesa,...

(Remor de veus)

... això és el que vostè planteja.

I sap què ajuda, Sr. Costa, la iniciativa privada? No el que
vostè ens pontifiqui aquí, això no l’ajuda gens...

(Remor de veus)

... ajuda la iniciativa privada els ERTO, la pròrroga dels ERTO
que aprova avui el Consell de Ministres...

(Alguns aplaudiments)

... ajuda la iniciativa privada l’ampliació d’ajudes als autònoms,
quan vostès mai no en varen tenir, ajuda la iniciativa privada i
els treballadors l’ampliació o la prestació extraordinària que
avui també s’ha aprovat de fins a un 70% de la base imposable
als fixs discontinus...
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(Remor de veus)

... i que podran ajudar al teixit productiu de Balears. Això és el
que ajuda la iniciativa privada.

Perquè vostè, i li ho he dit abans, ha vingut aquí i pregona
una vegada rere l’altra la manca de consens, no hi ha consens,
però s’hauria d’escoltar una mica i hauria de ser capaç
d’escoltar-se i veure que vostè planteja una sèrie de mesures i
les planteja de forma unilateral i de forma taxativa, o todo lo
que yo digo o nada, aquest és el seu plantejament...

(Alguns aplaudiments)

..., únicament el que vostè planteja. Aquesta famosa corba de
Laffer, que és el que ens planteja, és el que vostè dóna com a
solució.

Ja per acabar, baldament digui una vegada rere l’altra que
no es vol adherir al Pacte de reactivació econòmica, la situació
que vivim és extraordinària i és excepcional. Aquesta situació
necessita d’acords i necessita de la participació de tots i
cadascun dels grups polítics, baldament sigui per venir a
pontificar i a plantejar mesures unilaterals, per tant, també
necessita el Partit Popular.

Els demanam de nou que es tornin... que pugin a aquest
carro perquè el moment en què varen baixar no era l’adequat i
crec que els ciutadans de les Illes no els ho podran perdonar.

Ja per acabar, i si el president m’ho permet, vull agrair a
tots els diputats que han participat en la tramitació..., també al
Sr. Costa, per suposat, que han participat de la tramitació
d’aquest projecte de llei, el tarannà i la manera amb la qual hem
pogut debatre les distintes mesures, malgrat avui sembli que
estem molt lluny, crec que moltes vegades hem estat molt a
prop i tots hem cercat els mateix objectiu: poder millorar
l’economia de les nostres illes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, una vegada acabat el debat de
les esmenes passam a les votacions amb la reordenació que s’ha
tramès als grups parlamentaris.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes següents...

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sr. President, demanam votació separada.

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sr. Melià, encara no he dit ni quines esmenes i
vostè ja demana esmenes separades, a veure...

(Remor de veus)

Sr. Castells.

Aniré anomenant les diferents votacions de les esmenes, i
si qualcú demana una votació separada la farem, però no
podem dir votació separada de tot.

Per tant..., primera votació. RGE núm. 10405, 10406,
10412, 10415, 10416, 10417, 10422, 10431 i 10432/20, del
Grup Parlamentari Ciudadanos; RGE núm. 10447, 10462,
10465, 10468, 10478, 10487 i 10488/20, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears; i RGE núm.
10519, 10528, 10536, 10539, 10547, 10549, 10554, 10561,
10563 i 10635/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sr. President, demanam la votació separada, una per una, de
cada esmena. Gràcies.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Bé, passam a votar l’esmena 10405. Passam a votar. Votam.

5 vots a favor; 34 en contra; 18 abstencions.

Esmena 10406. Passam a votar. Votam.

8 sí; 31 no; 18 abstencions.

Esmena 10412. Passam a votar. Votam.

5 vots sí; 34 no; 18 abstencions.

Passam a votar la 10415. Passam a votar. Votam.

8 sí; 34 no; 15 abstencions.

10416. Passam a votar. Votam.

8 sí; 31 no; 18 abstencions.

10417. Passam a votar. Votam.

8 sí; 31 no; 18 abstencions.

10422. Passam a votar. Votam.

8 sí; 30 no; 18 abstencions.

10422. Passam a votar. Votam.

8 sí; 31 no; 18 abstencions.

10431. Passam a votar. Votam.

8 sí; 31 no; 18 abstencions.

10433. Votam.
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11 sí; 30 no; 15 abstencions.

Començam amb les esmenes d’El Pi Proposta per les Illes.

(Remor de veus)

Sr. Melià, havia anomenat totes les esmenes, i vostè m’ha
demanat votació separada de totes. Bé, podem votar les d’El Pi
i les del Grup Parlamentari VOX plegades? No.

Votam les d’El Pi, idò, les 10447, 10462, 10465, 10468,
10478, 10487 i 10488. Passam a votar. Votam.

8 sí; 31 no; 18 abstencions.

Ara passam a votar les esmenes del Grup Parlamentari
VOX 10519, 10528, 10536, 10539, 10547, 10549, 10554,
10561, 10563 i 10635. Passam a votar...

EL SR. MELIÀ I QUES:

President... És que nosaltres demanam votació separada. Si
vol li faig el bloc, però... Ja. Li demanam la votació separada
de la 10539, 10547, 10549, 10561 i 10563, per una banda, i, la
resta, per l’altra.

EL SR. PRESIDENT:

Podem fer dos blocs. En primer lloc, votam les 10519,
10528, 10536, 10554 i 10635. Passam a votar. Votam.

8 sí; 31 no; 18 abstencions.

Ara votam les 10539, 10547, 10549, 10561 i 10563.
Passam a votar. Votam.

8 sí; 34 no; 15 abstencions.

Del segon bloc de votació, deman a veure si qualcú vol
demanar qualque votació separada.

LA SRA. CANO I JUAN:

Sí, president, nosaltres volem demanar votació separada de
la 10460, totes les altres es poden votar en grup.

EL SR. PRESIDENT:

Ningú no vol altra votació separada? Idò votarem en primer
lloc aquesta esmena 10460. Passam a votar. Votam.

57 vots a favor; cap en contra; i cap abstenció.

A continuació votam tota la resta d’esmenes d’aquest bloc,
les 10407, 10424, 10425, 10427 i 10434, del Grup
Parlamentari Ciudadanos; les 10450, 10452, 10453, 10456,
10458, 10459, 10461, 10463, 10464, 10467, 10474, 10476,
10480, 10481, 10482, 10484, 10486, 10489, 10490, 10492,
10493, 10497, 10498, 10500 i 10503, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes; també les RGE núm. 10524, 10530,
10531, 10535, 10538, 10540, 10541, 10542, 10544, 10555 i
10556, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares.

La primera de VOX és la 10529.

Del Grup Parlamentari Popular, les 10658, 10659, 10660,
10661, 10662, 10663, 10664, 10665, 10666, 10667, 10668 i
10669, les 10671, 10674, 10676, 10677, 10678, 10685, 10701,
10708, 10723, 10724, 10727, de la 10731 a la 10734, les
10742, 10743, 10748, 10750, 10751, 10752, de la 10757 a la
10760, la 10762, la 10764, les 10766, 10770, 10771, 10772 i
de la 10774 a la 10777. Passam a votar. Votam.

26 vots a favor; 31 en contra; i cap abstenció.

Tercer grup de votació, i si cap grup...

EL SR. MELIÀ I QUES:

President, demanam dos blocs; un primer bloc, les 10408,
10674, 10754 i 10755; i la resta, el segon bloc, la resta. Primer
bloc, 10408, 10674, 754, perdó, 10755. I el segon bloc, la
resta.

EL SR. PRESIDENT:

A veure, passam a votar en primer lloc l’esmena 10408, de
Ciudadanos, i les esmenes 10754 i 10755, del Grup
Parlamentari Popular. Passam a votar. Votam.

20 vots a favor; 31 en contra; i 6 abstencions.

Ara passam a votar l’esmena 10411 de Ciudadanos; les
10448, 10469 i 10470 d’El Pi; i les 10675, 10741 i 10756 del
Grup Parlamentari Popular. Passem a votar. Votam.

23 vots a favor; 31 en contra; i 3 abstencions.

En el quart bloc de votacions, si ningú no demana votació
separada...

Digui, Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Demanam la votació separada de la 10451, i la resta.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdó, Sr. President...

EL SR. PRESIDENT:

Un moment... 10451.

Sí, Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí, jo deman votació separada de la 10565.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Sí, perdone, Sr. Presidente...
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EL SR. PRESIDENT:

10565.

Sr. Méndez?

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Sí, yo también me veo en la obligación de pedir votación
separada de la 10409, por favor.

EL SR. PRESIDENT:

Començam. En primer lloc, votació separada de la 10409
de Ciudadanos. Passam a votar. Votam.

8 sí; 34 no; i 15 abstencions.

Ara passam a votar la 10451 de Ciudadanos. Votam.

11 sí; 31 no; i 15 abstencions.

I ara votam la 10565 del Grup Parlamentari Mixt, MÉS per
Menorca. Votam.

3 sí; 35 no; 19 abstencions.

I ara votam les 10420, 10440, 10445 i 10446, de
Ciudadanos; les 10509, 10511, 10513, 10514, 10521, 10558,
10559 i 10636, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares.
Passem a votar. Votam.

8 sí; 34 no; 15 abstencions.

Començam el bloc número 5. Si qualcú demana votació
separada...

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí. Demanam dos blocs; un primer bloc, 10410, 10439,
10457, 10466, 10475, 10495, 10527, 10532, 10543, 10546,
10548 i 10557; i el segon bloc, la resta.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Costa, havia demanat la paraula?

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí, gràcies, Sr. President. Demanam votació separada de les
10439, 10495 i 10527.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, votam primerament la 10439. Passam a votar. Votam.

8 sí; 30 no; i 18 abstencions.

Ara votam la 10495, d’El Pi. Passam a votar. Votam.

8 sí; 31 no; 18 abstencions.

Ara votarem la 10527, de VOX-Actua Baleares. Passam a
votar. Votam.

11 sí; 31 no; 15 abstencions.

Ara votam la 10410, de Ciudadanos; les 10457, 10466 i
10475, d’El Pi; i les 10532, 10543, 10546, 10548 i 10557, de
VOX. Passam a votar. Votam.

26 sí; 31 no; i cap abstenció.

Ara passam a votar les 10672, 10673, 10683, 10684,
10714, 10716, 10768, 10769 i 10778, del Grup Parlamentari
Popular. Passam a votar. Votam.

23 a favor; 31 en contra; i cap abstenció.

El bloc número 6, si ningú no demana votació separada,
esmenes 10419 i 10432, del Grup Parlamentari Ciudadanos, i
les 10516, 10534 i 10551, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares. 

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Perdón, sí, Sr. Presidente. Yo quería pedirle votación
separada de la 10516, de la 555 y de la 585.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Ho pot tornar a repetir, per favor?

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Sí. Estamos pidiendo la 10516, 10551 i 10585, perdón, no
he dicho el diez mil.

EL SR. PRESIDENT:

Només hi són la 10516 i la 10551.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Molt bé. Gràcies, sí. 

EL SR. PRESIDENT:

Doncs votam, en primer lloc, les 10516 i la 10551, de
VOX-Actua Baleares. Passam a votar. Votam.

3 vots sí; 31 no; 23 abstencions.

Ara votam idò la 10419, de Ciudadanos, i la 10534, de
VOX. Passam a votar. Votam.

8 vots a favor; 30 en contra; i 18 abstencions.

Ara hem de votar la 10432, de Ciudadanos. Passam a votar.
Votam.

5 vots favorables; 31 no; i 21 abstencions.
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Del bloc número 7, si cap grup no demana votació
separada, votació conjunta de les 10423 i 10429, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, i de les 10508, 10510, 10512, 10515,
10537, 10552, 10553 i 10564, del Grup Parlamentari VOX.
Passam a votar. Votam.

8 sí; 34 no; 15 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, esmenes 10426,
10442...

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Presidente, necesitamos votación separada de la 10710.

EL SR. PRESIDENT:

10710. No hi ha cap grup que demani..., sí, senyor...

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí, Sr. President, demanam votació separada de la 10702.

EL SR. PRESIDENT:

Votam, en primer lloc, l’esmena 10702, del Partit Popular.
Passam a votar. Votam.

24 sí; 34 no; 3 abstencions.

Ara votam la 10713. Passam a votar. Votam. 710. 

17 sí; 36 no; 1 abstenció.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Presidente, es que cuando ha nombrado el número ya
estaban en marcha las votaciones y entonces él ha equivocado
el voto. Claro, es verdad. Luego ha rectificado, pero ya se había
emitido el voto.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs, repetim la votació de la 10710. Passam a votar.
Votam.

20 sí; 36 no; cap abstenció. 

Ara votam les 10426 i 10442, de Ciudadanos; les 10507,
10517, 10518, 10520, 10522, 10523, 10524, 10545, 10550 i
10562, de VOX-Actua Baleares; i les 10709, 10713, 10722,
10740, 10745, 10746, 10747, 10749, 10753 i 10761, del Grup
Parlamentari Popular. Passam a votar. Votam.

23 sí; 34 no; cap abstenció.

Ara votam l’esmena 10443, del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Passam a votar. Votam.

5 sí; 34 no; 18 abstencions.

Votam les esmenes, si ningú no demana votació separada,
10444, de Ciudadanos; i les 10670, 10687, 10688, 10689 i
10711, del Grup Parlamentari Popular. Passam a votar. Votam.

20 sí; 34 no; 3 abstencions.

Si ningú no demana votació separada...

EL SR. MELIÀ I QUES:

President, demanam dos blocs, primer bloc, les 10454,
10455, 10479, 10483, 10485, 10681, 10686, 10736, 10737 i
10738. Segon bloc, la resta. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Disculpi, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Bé, fem en primer lloc les que s’han demanat en votació
separada.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

No, és que jo del primer bloc que ha demanat al Sr. Melià
en demanaria una que es votés individualment, la 10485.

EL SR. PRESIDENT:

Ningú no demana res més?

(Algunes rialles)

Doncs, començarem votant la 10485. Passam a votar.
Votam.

20 sí; 29 no; i 8 abstencions.

Ara votarem, en primer lloc, les que El Pi ha demanat en
votació separada, que són les 10454, 10455, 10479, 10483,
10681, 10686, 10736, 10737 i 10738. És correcte? Passam a
votar. Votam.

18 sí; 31 no; 8 abstencions.

Per tant, ara votam les 10525, 10526, 10533 i 10560, de
VOX-Actua Baleares; i la 10682, 10703 a 10706, la..., no,
perdó, fins a 10703 a 10707, la 10717, la 10718, 10725, 10726,
10729, 10730, 10735, 10744, 10765, 10766 -7, perdó-, 10773,
del Grup Parlamentari Popular. Passam a votar. Votam.

23 sí; 31 no; 3 abstencions.

Ara votam l’esmena 10566, del Grup Parlamentari Mixt,
MÉS per Menorca. Passam a votar. Votam.

2 sí; 54 no; i 1 abstenció.

Ara, si ningú no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 10567 i 10572, del Grup Parlamentari Mixt,
MÉS per Menorca. Passam a votar. Votam.
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2 sí; 55 no; i cap abstenció.

Ara votam l’esmena 10569, del Grup Parlamentari Mixt,
MÉS per Menorca. Passam a votar. Votam.

8 sí; 46 no; i 3 abstencions.

Ara votam l’esmena 10587, del Grup Parlamentari Mixt,
MÉS per Menorca. Passam a votar. Votam.

6 sí; 44 no; i 7 abstencions.

Ara votam l’esmena 10595, del Grup Parlamentari Mixt,
MÉS per Menorca. Passam a votar. Votam.

32 sí; 18 no; 3 abstencions.

LA SRA. SANS I REGIS:

Sr. President. Sr. President, és que tenim el seguiment del
ple diferent. 

EL SR. PRESIDENT:

A veure, ara hem votat l’esmena 10595, si no vaig
equivocat.

LA SRA. SANS I REGIS:

D’acord, idò, nosaltres d’aquesta demanam votació
separada.

(Remor de veus)

Passam a la votació de l’esmena 10600, que està presentada
conjuntament pel Grup Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca
i Grup Parlamentari Popular, de la qual s’ha fet arribar a la
Mesa una transacció a la qual tenc entès que cap grup no s’hi
oposa. És així? Idò, passam a votar aquesta esmena 10600, amb
la transacció incorporada. Passam a votar. Votam.

54 sí; cap no; i 3 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada...

EL SR. MELIÀ I QUES:

President, demanam dos blocs. Primer bloc: 10680, 10700,
10712, 10715, 10719, 10720, 10721 i 10763. El segon bloc, la
resta.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

President, demanam votació separada de les 10638 i 10639.

EL SR. PRESIDENT:

Per separat cada una?

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

No, juntes, per nosaltres juntes es poden votar.

EL SR. PRESIDENT:

Ah!, però aquestes dues juntes.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Les dues juntes.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Anem per parts. Sí, Sra. Ribas?

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Pedimos votación separada de las 10712, 10715, 10719,
10720 i 10721.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Costa?

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí, nosaltres només una, la 10695.

EL SR. PRESIDENT:

95.  Com que hem de fer tantes votacions separades,
votarem una a una el bloc d’aquestes esmenes. Passam a votar
en primer lloc la 10638, de MÉS per Mallorca i Unidas
Podemos. Passam a votar. Votam.

12 sí; 22 no; i 23 abstencions.

Ara la 10639 de MÉS per Mallorca i Unidas Podemos.
Passam a votar. Votam.

12 sí; 22 no; 23 abstencions.

Ara passam a votar l’esmena 10679. Passam a votar.
Votam.

15 sí; 34 no; 8 abstencions.

Ara la 10680. Passam a votar. Votam.

15 sí; 36 no; 6 abstencions.

Ara passam a votar la 10693. Passam a votar. Votam.

15 sí; 34 no; 8 abstencions.

10695. Passam a votar. Votam.

15 sí; 34 no; 8 abstencions.

10696. Passam a votar. Votam.
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15 sí; 34 no; 8 abstencions.

10697. Passam a votar. Votam.

15 sí; 33 no; 8 abstencions.

10698. Passam a votar. Votam.

15 sí; 35 no; 7 abstencions.

10699. Passam a votar. Votam.

15 sí; 34 no; 8 abstencions.

10700. Votam.

15 sí; 36 no; 6 abstencions.

10712. Passam a votar. Votam.

15 sí; 34 no; 8 abstencions.

10715. Votam.

15 sí, 34 no, 8 abstencions.

10719. Votam.

15 sí; 34 no; 8 abstencions.

10720. Votam.

15 sí; 34 no; 8 abstencions.

10721. Votam.

15 sí; 34 no; 8 abstencions.

10763. Votam.

(Remor de veus)

Votam.

15 sí; 36 no; 6 abstencions.

Votació del vot particular mantingut del Grup Parlamentari
Mixt, MÉS per Menorca, a l’addició d’una nova disposició
addicional setena ter, esmena 10780. Passam a votar. Votam.

6 vots a favor; 47 en contra; i 3 abstencions.

Ara passam a votar el vot particular mantingut del Grup
Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca, a la disposició final
setzena, punt 1.4. Passam a votar. Votam.

34 sí; 15 no; i 8 abstencions.

Com que ha sortit una votació favorable al vot particular,
l’esmena 10494 d’El Pi reneix, i s’ha presentat una transacció
a aquesta esmena la qual tenc entès que la tenen tots els grups

parlamentaris. Per tant, he de demanar si algun grup
parlamentari s’hi oposa.

Idò si ningú no s’hi oposa votam l’esmena 10494/20 d’El
Pi, amb la transacció presentada. Passam a votar. Votam.

33 vots a favor; 1 en contra; i 23 abstencions.

Finalment passarem a la votació de l’articulat del projecte
de llei. En primer lloc, votarem els articles als quals es
mantenen esmenes. Si cap grup no demana votació separada...
bé, només..., votació conjunta de l’article 5 i de la disposició
final primera.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí, Sr. President, demanam votació separada de l’article 5.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, en primer lloc, fem la votació de l’article 5. Passam a
votar. Votam.

29 sí; 11 no; 17 abstencions.

Ara votam la disposició final primera. Passam a votar.
Votam.

29 sí; 21 no; i 7 abstencions.

Si cap grup no demanava votació separada, votació
conjunta dels articles 6...

EL SR. MELIÀ I QUES:

Perdó, president, demanam votació separada de l’article 6.

EL SR. PRESIDENT:

Si no hi ha més peticions, passam a votar l’article 6. Passam
a votar. Votam.

31 sí; 21 no; 5 abstencions.

I ara votam l’article 15 i l’article 18. Passam a votar.
Votam.

31 sí; 23 no; i 3 abstencions.

Si cap grup no demana...

EL SR. MELIÀ I QUES:

Demanam la votació separada de l’exposició de motius.

EL SR. COSTA I COSTA:

I de l’article 7, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Perdó, exposició de motius?
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EL SR. COSTA I COSTA:

I article 7.

EL SR. PRESIDENT:

Idò començam amb la votació de l’article 7. Passam a votar.
Votam.

29 sí; 2 no; i 26 abstencions.

Ara passam a votar l’article 36. Passam a votar. Votam.

29 sí; 17 no; i 11 abstencions.

I ara passam a votar l’exposició de motius. Passam a votar.
Votam.

29 sí; 17 no; 11 abstencions.

Si cap grup no demana la votació separada, votació
conjunta dels articles 11, 13 i disposició final setena. Passam
a votar. Votam.

34 sí; 15 no; i 8 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
dels articles 12 i 14. Passam a votar. Votam.

34 sí; 23 no; i cap abstenció.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
dels articles 16, 17, 19 i 22. Passam a votar. Votam.

31 sí; 17 no; 8 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada...

EL SR. MELIÀ I QUES:

President, demanam la votació separada, article 20 i
disposicions finals cinquena i sisena, per una banda, i la resta
per l’altra.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdoni, Sr. President, jo d’aquest paquet que proposa el Sr.
Melià, li agrairia que separéssim la cinquena i, per tant que
votéssim l’article 20 i la sisena a part.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sr. President, votació separada del 34 i disposició final
vuitena.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò farem votació separada de cadascun dels
articles o disposicions.

Passam a votar l’article 20. Votam.

31 sí; 15 no; 11 abstencions.

Votació de l’article 34. Passam a votar. Votam.

32 sí; 1 no; 24 abstencions.

Passam a votar disposició final cinquena. Passam a votar.
Votam.

28 sí; 19 no; 9 abstencions.

Disposició final sisena. Passam a votar. Votam.

31 sí; 20 no; 6 abstencions.

Ara passam a votar la disposició final vuitena. Passam a
votar. Votam.

32 sí; 6 no; i 19 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada...

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sr. President, demanam votació separada de la disposició
addicional cinquena.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sr. President, disposició final onzena.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Presidente, disposición adicional sisena, sexta.

EL SR. PRESIDENT:

Si no hi ha més peticions, votam en primer lloc, els articles
21 i 35 i la disposició addicional tercera. Passam a votar.
Votam.

29 sí; 18 no; i 10 abstencions.

Ara votam la disposició addicional cinquena. Passam a
votar. Votam.

33 sí; 19 no; i 5 abstencions.

Ara passam a votar la disposició addicional sisena. Passam
a votar. Votam.

34 sí; 21 no; i 2 abstencions.

I ara passam a votar la disposició final onzena. Passam a
votar. Votam.

33 sí; 5 no; i 19 abstencions.
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Ara passam a votar l’article 23. Passam a votar. Votam. 

31 sí; 23 no; i 3 abstencions.

Si cap grup no demana...

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí, Sr. President, votació separada del 25, article 25.

EL SR. MELIÀ I QUES:

De la disposició final dotzena.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

I disposició final setzena.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

La disposición adicional segunda, por favor.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar-les una per una.

(Se sent de fons el Sr. Méndez i Baiges que diu: “ya, ya, no
os canchondeéis”)

(Remor de veus)

Votació de l’article 25. Votam.

32 sí; 3 no; 22 abstencions.

Disposició addicional segona. Passam a votar. Votam.

32 sí; 20 no; i 5 abstencions.

Disposició final dotzena. Votam.

29 sí; 18 no, 10 abstencions.

I disposició final setzena. Votam.

34 sí; 15 no; i 8 abstencions.

Votació de l’article 37. Passam a votar. Votam.

29 sí; 15 no; 13 abstencions.

Article 39. Passam a votar. Votam.

29 sí; 15 no; 13 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta...

EL SR. COSTA I COSTA:

Sr. President, de la disposició addicional primera i la
disposició final quarta.

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha més peticions? Idò votarem, en primer lloc la
disposició addicional primera i la disposició final quarta.
Passam a votar. Votam.

29 sí; 3 no; 25 abstencions.

I ara votam les disposicions finals segona i la tercera.
Passam a votar. Votam.

29 sí; 18 no; 9 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de la disposició...

EL SR. COSTA I COSTA:

Sr. President, disposició final catorzena.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, en primer lloc, votam la disposició derogatòria. Passam
a votar. Votam.

29 sí; 22 no; 6 abstencions.

Ara votam la disposició final catorzena. Passam a votar.
Votam.

29 sí; 7 no; 21 abstencions.

Finalment, votarem els articles als quals no s’hi mantenen
esmenes. Si cap grup no demana votació separada, votació
conjunta dels articles 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33 i 38; i de les disposicions addicionals quarta i setena, i
de la disposició final dissetena. Passam a votar. Votam.

34 sí; 5 no; 18 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada...

EL SR. MELIÀ I QUES:

Article 24, president.

EL SR. PRESIDENT:

Si no hi ha més peticions, en primer lloc, votarem l’article
24. Passam a votar. Votam.

29 sí; 5 no; 23 abstencions.

I ara passam a votar la disposició addicional setena bis; les
disposicions finals novena, desena, quinzena i setzena septies;
i els annexos 2, 3 i 4. Passam a votar. Votam.
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32 sí; 5 no; i 20 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de l’article 40 i de les disposicions finals setzena quinquies,
setzena sexies i setzena octies. Passam a votar. Votam.

29 sí; 5 no; 23 abstencions.

Votació de l’article 41. Votam.

29 sí; 5 no; 22 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
dels articles 41 bis i 41 ter. Passam a votar. Votam.

29 sí; 21 no; 6 abstencions.

Votació de la disposició addicional setena ter. Passam a
votar. Votam.

27 sí; 12 no; 18 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de la disposició transitòria primera i de la disposició final
setzena quater. Passam a votar. Votam.

31 sí; 26 no; cap abstenció.

Votació de la disposició transitòria segona. Passam a votar.
Votam.

29 sí; 8 no; 20 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada...

EL SR. MELIÀ I QUES:

Demanam votació separada.

EL SR. PRESIDENT:

Idò passam a votar en primer lloc la disposició transitòria
tercera. Passam a votar. Votam.

32 sí; 6 no; 18 abstencions.

I ara votam a l’annex número 1. Passam a votar. Votam.

29 sí; 8 no; 20 abstencions.

Votació de la disposició final tretzena. Passam a votar.
Votam.

31 sí; 6 no; 20 abstencions.

Passem a votar la disposició final setzena bis. Votam.

31 sí; 26 no; cap abstenció.

Votació de la disposició final setzena ter. Passam a votar.
Votam.

29 sí; 23 no; 5 abstencions.

Passam a votar la disposició final setzena nonies. Passem a
votar. Votam.

29 sí; 20 no; 8 abstencions.

Votació de la disposició final setzena decies. Votam.

49 sí; 5 no; 3 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
del títol del projecte; dels capítols I i II; de les seccions primera
i segona del capítol II; del capítol III; de les seccions primera,
segona i tercera del capítol III; del capítol IV; de les seccions
primera, segona, tercera i quarta del capítol IV; i dels capítols
V i VI. Passam a votar. Votam.

39 sí; 15 no; i 3 abstencions.

Per tant, es faculten els Serveis Jurídics de la cambra per fer
les correccions i modificacions tècniques necessàries per tal
que la llei en qüestió tengui una redacció coherent.

Aquesta presidència, en conseqüència, proclama aprovada
la Llei de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de
l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en
l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per
pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

I esgotat l’ordre del dia d’avui s’aixeca la sessió.

(Alguns aplaudiments)
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