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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyors i senyores diputats. 

Declaració institucional del Parlament de les Illes
Balears per commemorar el Dia Mundial de la Dislèxia.

Bon dia, començam el plenari d’avui amb la lectura d’una
proposta de declaració institucional per commemorar el Dia de
la Dislèxia. 

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA: 

"El pròxim 8 d’octubre se celebra el Dia de la Dislèxia amb
l’objectiu de fer visible un trastorn que afecta el 10% de la
població mundial. Una detecció i actuació precoç és
imprescindible per així poder evitar el fracàs escolar. 

Una de les fites a assenyalar s’estableix a la Llei Orgànica
2/2006, de 2 de maig, d’educació, que a l’article 71
incorporava la integració de l’alumnat amb dificultats
específiques d’aprenentatge, DEA, fet que va ocasionar un
debat sobre la importància d’afrontar aquesta necessitat des
dels diferents àmbits de la societat. Per això, i amb la finalitat
de contribuir a la seva visibilitat l’any 2007 es creà la
Federació Espanyola de Dislèxia.

Aquí, a les Illes Balears, en el Decret 67/2008, de 6 de juny,
pel qual s’establia l’ordenació general dels ensenyaments de
l’educació infantil, l’educació primària i l’educació secundària
obligatòria, va ser quan es va fer la integració de l’alumnat
DEA. I, més endavant, l’any 2010, es va crear el primer
protocol de detecció i intervenció en dislèxia, PRODISLEX. 

En el 2012, com a resultat de la importància d’integrar més
comunitats que es veuen en la mateixa situació i ampliar la
visió, es va crear l’Organització Iberoamericana de les DEA, i
el 2020 es crea el primer registre iberoamericà de les persones
amb DEA amb el seu document oficial. 

La Federació Espanyola de Dislèxia està realitzant enguany
una campanya sobre el lema “Unidos por la dislexia” per a la
visibilitat d’aquest trastorn neurobiològic en el qual se sol·licita
al conjunt de les institucions de les Illes Balears desenvolupar
accions encaminades pel seu impuls i abordatge. Una iniciativa
que sorgeix de l’Associació de Dislèxia i Família, amb seu
aquí, a les Illes Balears, i primera associació de dislèxia
iberoamericana. A més, estan treballant perquè el 8 d’octubre
sigui reconegut com el dia mundial de la dislèxia davant de les
Nacions Unides, iniciativa que ja compta amb el suport de
l’Organització d’Estats Iberoamericans. 

Per tot això, mitjançant la següent declaració institucional,
el Parlament de les Illes Balears acorda: 

Primer. Adherir-se a la commemoració del Dia de la
dislèxia el pròxim 8 d’octubre, convidant a participar dels actes
que s’emmarquen en la campanya “Unidas por la dislexia”. 

Segon. Donar suport a la iniciativa que el 8 d’octubre sigui
declarat com a Dia Mundial de la Dislèxia. 

Tercer. Impulsar iniciatives que vagin encaminades a la
defensa dels drets i protocols vigents per una igualtat de
condicions i d’oportunitats de l’alumnat amb dislèxia en la seva
etapa educativa així com en la seva vida a l’edat adulta. 

Illes Balears, dimarts 6 d’octubre de 2020."

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. En funció de l’article 204 deman a veure si
es pot aprovar per assentiment. Hi estan tots els portaveus
d’acord?

Idò queda aprovada aquesta declaració institucional per
commemorar el Dia de la Dislèxia.

(Aplaudiments)

El primer punt de l’ordre del dia correspon al debat de les
preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant del Ple. 

I.1) Pregunta RGE núm. 14873/20, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions del Servei
de Salut envers un possible increment de brots i casos
COVID-19 a la tardor-hivern.

Primera pregunta, RGE núm. 14873/20, relativa a
actuacions del Servei de Salut envers un possible increment de
brots i casos COVID-19 a la tardor-hivern, que formula el
diputat Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Gómez. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Bon dia a tothom, gràcies president. Miri, consellera, vostè
dirà que som un pesat i que el meu grup parlamentari sempre li
demana i s’interessa per la previsió del Govern, i sempre
criticam i qualque pic li hem criticat a vostè, específicament, la
improvisació.

Per tant, ens interessa si ens podria explicar avui quines
actuacions té previstes, des de l’executiu, per descongestionar
els centres de salut i els hospitals en cas d’un nou increment de
la COVID-19 aquesta tardor-hivern a la nostra comunitat
autònoma. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Gómez. 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 tots i a totes. Gràcies, Sr.
Diputat, no és un pesat, sé que està preocupat per la situació. És
evident que quan hi ha un increment d’activitat pateixen els
serveis sanitaris. Si els símptomes són lleus, hi ha un increment
d’activitat a Atenció Primària; si els símptomes són més greus,
evidentment, els que pateixen més són els hospitals.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202014873
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En el cas de les mesures que es prenen, que aquest govern
ha demostrat la capacitat de prendre mesures, una rere l’altra,
sense cap improvisació. Miri, tenim dos acords de Consell de
Govern, vint-i-cinc resolucions que han anat adaptant les
mesures que pensen els científics que ha d’adoptar la població
per controlar la pandèmia i, per part dels serveis sanitaris, les
mesures que prenem, com vostè sap, és que aquest govern està
contractant molts més professionals, tenim les UVAC que són
ampliables, en funció de la quantitat de domicilis que s’han
d’atendre o en funció també de les residències que s’han
d’analitzar o s’han d’atendre en funció de diferents col·lectius,
aquestes UVAC són ampliables.

Després vostè sap també que la capacitat de llits
d’hospitalització és ampliable tant de crítics com
d’hospitalització general. Tenim el Palma Bay que és un hotel
per a asimptomàtics, però es pot medicalitzar i, per una altra
banda, també el Palau de Congressos sap que té una capacitat
de 200 llits i 30 de crítics que, afortunadament, de moment no
hem hagut de posar en marxa, però que seria possible posar-li.

Per una altra banda, sistemes d’informació que de cada dia
ens donen més dades que ens permeten prendre millors
decisions. Per exemple, destacar que la setmana passada vàrem
posar en marxa una iniciativa pionera, que és el Kid COVID
per a l’atenció de la patologia respiratòria dels infants de 3 a 14
anys, que és la primera comunitat autònoma que ho posa en
marxa, que precisament és per millorar l’accessibilitat dels
pares i poder resoldre amb més facilitat els processos dels
infants.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, consellera. Té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA.

Gràcies, president. Miri, consellera, em preocupa a mi i al
meu grup parlamentari, però preocupa sobretot a les famílies,
sobretot a les famílies que tenen gent gran, el que hem conegut
en persones en situació de discapacitat a les residències. Per
això, li deman per aquesta segona i quasi tercera ona que pugui
venir a la tardor i a l’hivern. És a dir, s’han fet coses i no li hem
negat que s’han fetes, però el context és que no podem anar a
la improvisació i hem d’anar ben endavant i amb una bona
previsió.

Les previsions que nosaltres li volem traslladar perquè les
tengui i les manifesti és que ens comuniqui d’una forma clara,
per exemple, aquesta gestió en els centres de salut amb la
vacuna de la grip; per exemple si hi haurà teleassistència, si hi
haurà telemedicina, si es podrà atendre presencialment les
persones amb una dependència, la gent que és del que es
queixen per exemple; si arribarem a les fites de vacunació que
pertoca, atès que la comunitat científica els diu que és
fonamental, i per a això necessitarà cita prèvia, per això
necessitarà atendre totes les persones que s’hagin d’anar a
vacunar.

Sap què consideram nosaltres també?, que s’ha de resoldre
el tema del personal sanitari, que els ha de tenir motivats i ha
de tenir la plantilla suficient per poder donar una resposta. Ha
d’abordar les llistes d’espera i l’ajornament de les cirurgies no
urgents programades així com l’atenció a les consultes
d’especialistes, perquè si no són en el mes de febrer, març serà
molt elevada.

I sobretot ha de fer una cosa, consellera, amolli el llast que
du d’alguns socis de govern de vostè que no la deixen comptar
amb la xarxa sanitària privada. Ha de comptar amb tots els
recursos sanitaris d’aquesta comunitat autònoma davant d’un
estat d’alarma com el que tenim amb la pandèmia i amb les
xifres que hi ha a altres comunitats autònomes. Mirem què
passa, sobretot per donar una resposta. Si ha de comptar amb
l’oficines de farmàcia, compti-hi. Si ha de comptar amb la
xarxa privada per descongestionar les llistes d’espera, per posar
vacunes o per fer tests, faci-ho. Ens tendrà al costat per a aquest
tema sempre, sempre li ho hem dit, no tengui por de fer-ho,
però ha de prendre decisions i no ha de contestar només als
seus grups de suport, ha de contestar a les famílies i ho ha de
fer amb una comunicació molt clara i molt rigorosa perquè no
hi hagi cap tipus de confusió. L’objectiu és descongestionar...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

Gràcies, Sr. Gómez. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.

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

Gràcies, president. Miri, adoptam els recursos en funció de
les necessitats. Comptam amb la privada, comptam amb les
farmàcies comunitàries, tenim un grup d’atenció a la cronicitat
que treballa colze a colze amb les residències, treballam amb
Educació, amb tots els sectors, amb la finalitat de baixar la
corba com s’està baixant. En aquests moments les Illes Balears
tenen millors indicadors que altres comunitats autònomes, serà,
supòs, per l’excel·lent comportament dels ciutadans i també per
la labor dels professionals.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 

I.2) Pregunta RGE núm. 14876/20, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a federalisme interior. 

Segona pregunta, RGE núm. 14876/20, relativa a
federalisme interior, que formula el diputat Sr. Juan Manuel
Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el
Sr. Lafuente.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202014876
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EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Bien, en el debate
de investidura y en diferentes manifestaciones de este gobierno
se ha dicho que se defendía el concepto de federalismo interior
o federalismo insular, y a la vista del pobre resultado que ha
tenido en materia de transferencias, por ejemplo en la
legislatura pasada, o las nulas referencias en esta materia en
esta legislatura o acciones concretas de este gobierno,
consideramos que sería interesante conocer aquí en el
Parlament, en el pleno del Parlamento, cuál es el concepto de
federalismo insular que defiende el Govern y qué acciones
concretas piensa realizar para ejecutarlo.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Té la paraula la consellera de
Presidència, Cultura i Igualtat.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Lafuente.
Sí, aquest govern segueix defensant, no només defensa, sinó
practica aquest federalisme interior i en favor de les
administracions, en aquest cas insulars. 

Feia vostè referència al traspassos de competències i, bé,
només recordar que en aquests darrers anys i ja en la passada
legislatura, amb el govern progressista, vàrem traspassar les
competències en promoció turística a tots els consells insulars,
l’any 2018, després que vostès només les haguessin traspassat
o només les acceptàs un sol consell insular, que va ser el
d’Eivissa. En el 2018 aquest govern va traspassar-les a tots els
consells insulars, com també es va fer amb les competències de
joventut i lleure al Consell de Mallorca, que era l’únic consell
que no exercia aquestes competències, així com amb les
polítiques d’igualtat de gènere i en matèria d’LGTBI, que es
varen transferir a tots els consells insulars i que exerceixen
aquestes competències des del mes de gener de 2019.

I ara fa ben poc, fa poques setmanes ja es va anunciar, tant
per part del Consell de Mallorca com del Govern de les Illes
Balears, que començam a fer feina amb el traspàs d’ordenació
turística cap al Consell de Mallorca.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, consellera, por las
contestaciones respecto a los traspasos, muchos de ellos
iniciados, el de turismo por ejemplo, iniciado en la legislatura
anterior, anterior a la suya. Últimamente vemos con

preocupación ciertos tics centralistas y poco conformes con el
respeto institucional hacia los consejos insulares y hacia el
resto de administraciones. Un ejemplo fue el tema de las
inversiones en materia de la ecotasa. El Consell Insular de
Menorca aprobó por unanimidad una propuesta que fue
totalmente descalificada por la presidenta en un viaje a
Menorca.

Otros ejemplos han sido el plan piloto turístico que fue un
plan hecho simplemente a efectos de Mallorca y que tanto Ibiza
como Menorca pues fueron lo que declaraba el presidente de la
Asociación Hotelera de Menorca, una humillación para
Menorca; era un plan con un vuelo ya previsto, con un único
vuelo. O el encuentro de Exceltur en el que ni siquiera los
empresarios menorquines o la presidenta del Consell de
Menorca fue invitada. Y así una lista bastante larga de
cuestiones, los refuerzos en materia de docentes, 21 docentes
solamente para Menorca.

Pero nos preocupa especialmente la tramitación de la Ley
de consejos insulares. En el anterior mandato, en la anterior
legislatura se había creado un grupo de trabajo. Ustedes han
hecho una ley ahora de consejos insulares unilateral que está en
proyecto, ahora se ha acabado el plazo de alegaciones.
Esperamos que tengan en cuenta las alegaciones que se
presenten por los diferentes consejos insulares, por todos los
consejos insulares. Esperamos que tengan presente las
propuestas o las modificaciones que se hagan desde este
parlamento. Esperamos que efectivamente el federalismo
insular sea una cosa que se predique y no solamente..., que se
haga y no solamente se predique. Esperamos que estos tics
autoritarios y centralistas que tienen ustedes los corrijan. 

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Té la paraula la consellera de
Presidència.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Lafuente. Bé, sembla
mentida que tenint un cap que es diu Sr. Casado que practica
precisament el centralisme polític vostè vengui aquí...

(Alguns aplaudiments)

... a parlar o a acusar aquest govern de centralisme, però bé, és
igual.

Miri jo li posaré exemples clars. Precisament en aquesta
etapa difícil que tenim de gestió de la pandèmia sanitària si
alguna cosa s’ha practicat precisament ha estat que hem estat i
som un govern proper, sensible a les peticions de totes i
cadascuna de les illes, dels consells insulars, no només amb les
reunions que pràcticament setmanalment es tenen i s’han tengut
durant tots aquests mesos difícils amb tots i cadascun dels
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consells insulars per part de la presidenta del Govern, com dic,
amb tots els consells.

Per altra banda, Sr. Lafuente, sembla també mentida que
vostè em digui que el traspàs de promoció turística es va iniciar
a la legislatura del Sr. Bauzá, d’un govern de què vostè en
formava part, perquè va passar tot el contrari, vostès varen
iniciar aquest procediment que només va acceptar un consell
dels quatre; per cert, n’hi havia tres governats pel Partit
Popular. Per tant, no em digui vostè que era per qüestions
polítiques.

I per cert, federalisme interior enfront de comissaris
exteriors com vostès varen fer en posar un delegat del govern
a Formentera, l’única illa governada pels progressistes en
l’època de Bauzá.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.3) Pregunta RGE núm. 14880/20, presentada per la
diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos del Grup
Parlamentari Popular, relativa a discriminació dels centres
educatius en relació amb l’ensenyament semipresencial. 

Tercera pregunta, RGE núm. 14880/20, relativa a
discriminació dels centres educatius en relació amb
l’ensenyament semipresencial, 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, deu dies abans de
començar l’escola va avisar vostè que s’havia d’aplicar un
escenari semipresencial a partir de secundària i que els nins
anirien per torns, dia sí, dia no, a les classes.

El problema és que el seu govern de les persones, de
l’equitat, de les promeses no ha invertit els doblers que fan falta
perquè la semipresencialitat sigui igual pertot. Hi ha escoles on
les classes són presencials en totes les etapes, hi ha escoles on
hi ha classes semipresencials a partir de segon d’ESO amb nins
de 12 anys i hi ha escoles on hi ha semipresencialitat a cursos
més elevats o a batxiller.

Hi ha escoles que han pogut adquirir càmeres perquè els
nins que són a casa seva facin classe on line i hi ha escoles que
no, que els nins queden a casa seva i l’únic que fan són deures
perquè no tenen altres possibilitats.

Després hi ha diferències, hi ha municipis que tenen
instituts semipresencials i que en tenen d’altres, segons la
barriada, que no ho són.

Què li sembla això? És equitat? És igualtat? És pedagògic?
Per què ha abandonat vostè les famílies amb nins de 12 o 13
anys?

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

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 que, venint de vostè i
parlant de discriminació, em sembla una ironia de molts de
tipus, però bé.

Miri, li diré una cosa: a Madrid, la seva comunitat
autònoma, que és el ressò de tota Espanya, resulta que fins i tot
és semipresencial la formació professional bàsica, el PMAR i
tot el que són aquells alumnes indiscriminats. Nosaltres tenim
evidentment fins a segon d’ESO, element que ha de ser
presencial. Així i tot li diré dues coses. 

Nosaltres quan vàrem començar l’inici de curs, per cert, un
inici de curs que el Sr. President del seu partit va demanar que
es retardàs, un element de desigualtat evidentment, perquè deia
que no eren segures i les escoles de moment són segures, Sr.
Company, són molt segures, més segures que molts d’altres
aspectes i crec que hauria de respectar les decisions que es
prenen respecte d’això.

Per tant, li diré dues coses. En primer lloc, és evident -i això
nosaltres no ho descartam- que necessitam i estam fent anàlisis
centre per centre per incrementar la presencialitat a ESO. Això
és una realitat. I per què ho feim?, per dues coses, una perquè
pensam que hem d’intentar que la majoria dels estudiants
tenguin aquest procés d’ensenyança aprenentatge el més
presencial possible i en segon lloc perquè pensam que en
definitiva cal dur a terme aquesta anàlisi d’una forma seriosa i
rigorosa amb els centres des de la Inspecció i això és el que
estam fent en aquests moments.

Som conscients de la realitat de la pandèmia. Vostè no pot
oblidar que estam damunt una pandèmia, que hem d’evitar les
aglomeracions sobretot en secundària per raons òbvies i això és
una mica l’objectiu.

Per tant, som conscients que hem de fer una feina encara
més intensa en aquest sentit, des de la Inspecció estam
treballant en aquest aspecte i això és el nostre objectiu, però
discriminació ni una fins i tot, miri, la setmana passada vàrem
planejar inversions contra al·lots vulnerables, PMAR, és a dir
PROA per a l’ESO, cinquè i sisè de primària i després el que
són educadors socials.

Nosaltres, si una cosa tenim com a Conselleria d’Educació,
cosa que no tenen vostès, és que estam lluitant des del primer
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moment contra la vulnerabilitat dels al·lots i les famílies, i
aquest serà l’objectiu que tendrem tota la legislatura.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Les escoles són segures, Sr. March, el
que no és segur és vostè...

(Algunes rialles)

... i prou mal educat a més amb les preguntes de l’oposició.

(Alguns aplaudiments)

No intenti justificar les seves retallades que fa a nins que fa
un mes que van a escola dia sí dia no i romanen a casa seva fent
deures.

Sap què és això? Discriminació, la seva; retallades, les
seves; desigualtat d’oportunitats, les seves; inequitat, la de la
Sra. Armengol. Això són escoles que no tenen doblers per
comprar càmeres de videoconferència i fer classes als nins i
vostè no els ajuda. Això són alumnes de dotze anys que
romanen a casa seva tres dies per setmana, fent deures, sense
cap oportunitat i que faran la meitat del currículum i la meitat
dels dies. Això són famílies, Sr. March, famílies, famílies -que
vostè no escolta- que estan cercant professors de repàs perquè
els nins no quedin tot sols a casa seva, que estan creant escoles
alternatives els dies en què vostè no posa recursos perquè
puguin anar a escola.

Això es diu incapacitat organitzativa i “passotisme”, Sr.
March, el seu. El primer pas per carregar-se la cultura de
l’esforç, el segon el de la seva ministra Celaá que vol donar
aprovats als nins i passar de curs sense haver passat les
matèries.

Nosaltres des del Partit Popular no permetrem que vostè
perjudiqui l’aprenentatge dels nostres fills.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sra. Riera, no entraré en desqualificacions, vostè insulta
contínuament, jo no la insult ni la desqualific, jo estic parlant
de política educativa.

Miri, si vostè vol fer un debat seriós sobre el tema de la
discriminació (...), el podem  fer quan vulguem, en dos minuts
no li puc...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... en dos minuts vol que li ho respongui tot?, idò li podré
respondre dues coses: no farem el mateix que vostès varen fer
a l’època del Sr. Bauzá perquè això va ser una discriminació i
una retallada concreta i no compari el que ha fet vostè amb el
que hem fet nosaltres, no té res a veure, 2.000 professors més
i vostès 800 professors manco. Aquesta és la realitat, Sra.
Riera.

La realitat són les xifres, no les...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sr. Conseller.

I.4) Pregunta RGE núm. 14869/20, presentada per la
diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a atenció presencial als serveis del SEPE a
Eivissa i Formentera. 

Quarta pregunta, RGE núm. 14869/20, relativa a atenció
presencial als serveis del SEPE a Eivissa i Formentera, que
formula la diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup
Parlamentari Mixt. Té la paraula la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Molt bon dia a tothom, gràcies, Sr. President. Bé,
malauradament en un moment en què el Servei d’Ocupació
Públic Estatal ha d’oferir tantíssims serveis i que probablement
és més necessari que mai, ens trobam que les oficines de
Balears estan tancades a les cites presencials.

La meva pregunta s’interessa especialment pel cas d’Eivissa
i Formentera, però els puc dir que no afecta exclusivament les
Pitiüses perquè aquesta preocupació crec que és compartida per
tots els ciutadans i ciutadanes de Balears. Això ho demostra el
fet que si vostès van una breu consulta a la web del SEPE
veuran que és impossible materialment aconseguir una cita
presencial, ni a Mallorca, ni a Menorca, ni a Eivissa ni a
Formentera i això els ho puc dir com a cosa que acab de
comprovar ara mateix, perquè ho venc comprovant en els
darrers dies, però ara mateix mentre escoltava les anteriors
intervencions estava fent aquesta consulta.

Per tant, jo supòs que la consellera Costa respondrà la meva
pregunta i m’agradaria demanar-li què està fent el Govern
davant Delegació del Govern per exigir que el SEPE doni cites
presencials, perquè francament és una vergonya monstruosa
que el SEPE anunciï cites presencials des del dia 17 de juny i
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que estiguem tres mesos i mig després sense poder demanar
una cita presencial.

M’agradaria saber quines explicacions poden donar vostès
per a això i sobretot quina solució tendrà la gent que està
esperant poder anar a fer tots els tràmits de prestacions, baixes,
etc., i que no té on adreçar-se.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sra. Tur. Le responderé yo, no la Sra. Costa. Creo
que hay que explicar..., primero, usted hace una pregunta sobre
el SEPE, el SEPE es un organismo estatal, el SOIB tiene
abiertas sus oficinas de forma permanente y está atendiendo,
pero también hay que señalar que los trámites que se están
haciendo prácticamente todos los reconocimientos de
prestaciones son telemáticos y se están reconociendo los pagos
de forma prácticamente automática. 

Hemos visto como en la última tramitación de... aprobada
la semana pasada, los fijos discontinuos eran las empresas las
que lo comuniquen y por tanto cursarán la prestación de forma
automática al SEPE como se está intentando realizar.

En todo caso, el Govern sí que está en contacto con el
SEPE, le puedo decir que desde el 17 de junio tanto nuestras
oficinas como las del SEPE están abiertas, en el caso del SEPE
en Ibiza se atiende diariamente a 65 usuarios y en Sant Antoni
a 27 y en el resto las cifras es cierto que no son las que en un
momento como éste probablemente se tuviese que atender, pero
es cierto que se están sustituyendo por trámites telemáticos que
también han aumentado de una forma exponencial. Por tanto
ese es un tema que también creo que se debería valorar.

En el caso de Formentera en estos momentos de forma
permanente hay dos trabajadores del SOIB, sabe que es el
SOIB el que está atendiendo y abriendo la oficina y ninguno
del SEPE. La documentación y las peticiones de intermediación
laboral se resuelven también por los propios funcionarios del
SOIB y se pacta con el SEPE que nosotros se los entregamos.

En todo caso la falta de una plaza del SEPE no es por la
COVID, es por la falta de cobertura de una plaza en
Formentera que es cierto que en estos momentos no hay
solicitudes para ir a Formentera en las plazas del SEPE, y en
todo caso lo que hemos hablado con el propio Servicio Público
de Empleo estatal la semana pasada es que en el caso de
Formentera tiene que hacerse al menos una cita presencial
semanal, y esta semana le puedo anunciar que se ha procedido
a la apertura de citas presenciales en Formentera, y está
previsto por el momento que se atienda un día por semana; en
principio serán los martes el día en que se desplace una
funcionaria desde la isla de Ibiza.

En todo caso del Govern, en los trámites de trabajo
telemático por los que ha optado el SEPE o la Tesorería
General de Seguridad Social, o el INE, o tantos organismos del
Estado, es una decisión del Gobierno de España pactada con
los agentes sociales, y nosotros lo que sí que pedimos es que se
intente mantener la apertura presencial en aquellos casos en que
sea necesario. En nuestro caso el SOIB seguirá abierto de
forma permanente.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, Sr. Negueruela. Sap què ens han dit avui matí,
quan hem cridat al SOIB de Formentera a les 9 del matí? Ens
han dit que si volíem una cita presencial l’havíem de demanar
telemàticament; i sap el que diu la web del SOIB quan demanes
aquesta cita presencialment?, et diu que no hi ha cites
presencials.

Està molt bé, Sr. Negueruela, que vostè faci referència...

(Petit aldarull)

... que vostè faci referència a l’administració electrònica, però
una cosa és el món ideal i l’altra és la realitat, i tots els que som
aquí sabem perfectament que quan es tracta de tramitar
prestacions, baixes, etc., generalment hi ha un moviment
important de papers, de justificants i de formularis, i per tant
això fa més difícil encara la tramitació d’aquests expedients,
especialment perquè una part molt important de la població,
com vostès saben sobradament, no està familiaritzada encara
amb els tràmits telemàtics, i l’administració digital
malauradament tampoc no és la panacea, a dia d’avui, està
lluny encara d’allò que preveu la llei que ha de ser en un futur.

Per tant li diré, Sr. Negueruela, que vengui un funcionari
del SEPE a Formentera una vegada per setmana és fantàstic,
però a dia d’avui la realitat és que no es pot reservar aquesta
cita, perquè ni tan sols a l’oficina t’informen de l’existència
d’aquesta persona una vegada per setmana. Jo els demanaria de
veritat que s’ho facin mirar...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. El seu temps ha finalitzat.

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

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

Le puedo decir que las demandas de empleo el SOIB las ha
reconocido (...) hasta 31 de diciembre, y que el reconocimiento
de prestaciones no está..., ha generado problemas, pero el pago
de las prestaciones al 99% está siendo correcto, se está
resolviendo en una situación muy complicada, y es cierto que
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el SEPE tiene que ser el que decida cuándo abre y qué trámites
hace de forma on line o de forma presencial. Pero el
funcionamiento sí que es cierto que está al menos manteniendo
el...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sr. Conseller.

I.5) Pregunta RGE núm. 14874/20, presentada pel
diputat Sr. José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a modificació del Pla contra inundacions
de les Illes Balears. 

Cinquena pregunta, RGE núm. 14874/20, relativa a
modificació del Pla contra inundacions de les Illes Balears, 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. Bon dia, Sra. Castro. A la
interpel·lació de dia 4 de desembre de 2018 la diputada Sra.
Riera recordava textualment: “S’haurien d’haver actualitzat els
plans d’emergència durant aquesta legislatura, com per
exemple l’INUNBAL”. A la seva compareixença de 18 de
setembre de 2019 la diputada Sra. García li recorda la urgència
d’actualitzar el Pla INUNBAL. El 8 d’octubre passat, a la meva
interpel·lació també deman per l’actualització del Pla
INUNBAL. El 22 d’octubre de 2019, a la moció derivada de la
interpel·lació, en el primer punt -“El Parlament constata la falta
d’actualització del Pla INUNBAL per part de la consellera
competent en matèria d’emergències, i que esdevé una prioritat
des de l’any 2016 a conseqüència de l’elaboració de plans de
riscos d’inundacions”- recorda quin va ser el vot del Govern de
què vostè forma part? En contra. Vostès ni són coherents ni són
responsables. Troben normal votar en contra d’un compromís
i d’una responsabilitat? 

BOE 109, 7 de maig de 2019, cinc mesos demà farà.
Disposició final cinquena, actualitzacions dels plans
d’emergència: “En el plazo máximo de un año el Gobierno
deberá aprobar la actualización del plan especial para hacer
frente al riesgo de inundaciones INUNBAL, donde se
desarrollará la movilización y el procedimiento de actuaciones
en la gestión de emergencia, la asignación de rol del grupo de
intervención, garantizando la formación complementaria al
personal de sus diferentes administraciones para poder
atender las emergencias por inundaciones”. Punt 2: “Plan
especial de búsqueda, salvamento y rescate”. El Pla RESBAL,
que és el pla que dóna... referent a búsqueda, salvamento y
rescate en montaña de Medio Ambiente de las Islas Baleares,
també està pendent. 

Què pensen fer? Com ho tenen? Gràcies.

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. Gràcies, Sr. Camps. Bon dia a tothom.
Como usted dice tenemos pendientes la actualización de varios
planes, entre ellos y como fundamental INUNBAL, que como
también usted ha dicho fue aprobado en 2005 y requiere
actualización, y así lo dicen los técnicos y así lo dicen también
las distintas mociones e interpelaciones.

Usted me pregunta cómo está y yo le voy a dar una
explicación de cómo está la actualización del INUNBAL y de
otros planes también, si quiere, en otro momento.

En el mes de junio de este año, de 2019, los técnicos
llevaban un año trabajando en la propuesta técnica de
modificación del decreto INUNBAL, y trabajaron en aquel
momento en una primera propuesta, en una primera propuesta
técnica que consistía en fusionar el INUNBAL con el
METEOBAL, entendiendo que los fenómenos meteorológicos
adversos podían generar inundaciones. Ya ha sido una primera
propuesta técnica que usted puede consultar si así lo desea, y
durante todo el verano se ha estado debatiendo técnicamente y
al final se ha optado por hacer dos planes separados,
entendiendo, como dicen los técnicos, que un plan puede ser
complementario del otro y puede ser activado paralelamente. A
lo largo de estos próximos días podremos tener a disposición
esta propuesta técnica ya de los dos planes separados,
INUNBAL y METEOBAL, y la semana pasada precisamente,
y siempre que se inicia la temporada de lluvias -también lo sabe
usted- hay una reunión técnica a la que yo también pude asistir,
donde se dio cuenta de cómo estaba el INUNBAL y de esta
nueva propuesta de la Dirección General de Emergencias.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I PONS:

A l’espera, com ens acaba d’explicar, Sra. Consellera,
aquest informe que van redactar arran de la torrentada del mes
d’octubre de 2018, recull una sèrie de punts, 17 punts que es
mantenen o pensen millorar? Dels 20 punts de debilitat s’ha fet
res? Dels 5 punts de previsió, tot igual? Els 9 punts de
prevenció què han fet? Els 11 punts de planificació, tot segueix
igual? Vull pensar que disposen d’uns nous protocols
provisionals a l’espera d’aquest pla d’emergències nou.

Tancaran els accessos i les carreteres amb garanties?, o
seguiran fent de forma negligent, com van fer fa dos anys,
tancant dues hores més tard els accessos? Com a vostè li

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202014874


2758 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 50 / 6 d'octubre de 2020 

agrada, sota criteris tècnics i no polítics, em pot confirmar si té
la situació sota control per tenir els ciutadans de les Illes
Balears més segurs? Sí o no? 

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Efectivament a mi m’agrada que se
gestionen las emergencias con criterios técnicos y creía que a
usted también, porque así me lo dijo en su primera
interpelación.

Efectivamente el trabajo es apostar por los criterios
técnicos, tenemos en cuenta el informe que preparó el (...), y
otros muchos más porque desde 2017 hasta ahora han sucedido
nuevas emergencias y hemos ido aprendiendo, y con un nuevo
requisito también que es importante, en el que este govern y el
anterior apostaron firmemente, que es la coordinación entre
todas las administraciones públicas en la situación de
emergencias.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

I.6) Pregunta RGE núm. 14875/20, presentada per la
diputada Sra. Maria Assumpció Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a partides econòmiques
específiques per a Menorca Reserva de la Biosfera. 

Sisena pregunta, RGE núm. 14875/20, relativa a partides
econòmiques específiques per a Menorca Reserva de la
Biosfera, que formula la diputada Sra. Maria Assumpció Pons
i Fullana, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra.
Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
el Sr. Conseller Marc Pons i la presidenta del Consell de
Menorca, la Sra. Mora, van anunciar dia 13 de maig de l’any
passat una llei de Reserva de la Biosfera amb un finançament
superior a 5 milions d’euros anuals a càrrec del Govern balear. 

El Partit Popular denuncia el retard d’aquesta llei, i demana
al Govern de la Sra. Armengol per què ha incomplert aquest
compromís amb Menorca. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. 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. Sra.
Pons, crec que la formulació de la seva pregunta no correspon
amb la que va entrar. En tot cas jo li diré que aquest govern,
com du fent al llarg dels darrers anys, manté i mantindrà el
compromís amb l’illa de Menorca i amb la seva figura com a
Reserva de la Biosfera.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Mir, una vegada més fan anuncis
que incompleixen. “El PSOE propone una ley de reserva con
5 millones al año”, martes 14 de mayo del 19. Com denuncia
el nostre president, el Sr. Company, el govern Armengol
promet molt però compleix molt poc.

Després d’un any i cinc mesos aquesta futura llei és un
avantprojecte en el Consell de Menorca i encara no ha tingut
entrada en el Parlament. L’origen d’aquesta iniciativa és del
Partit Popular, el març del 19 el Ple d’aquesta cambra va
aprovar per unanimitat la proposició de la Sra. Sugrañes per
redactar la Llei de Reserva de Biosfera. El seu objectiu era i és
que Menorca ha de rebre fons addicionals de la nostra
comunitat, que compensin l’esforç dels menorquins per protegir
la nostra illa. El PSOE va dir que ha de ser una llei finalista,
amb una dotació anual de 5 milions d’euros, destinada a:
primer, retorn de talent local emigrat, augmentar la
connectivitat aèria, polítiques no previstes en el finançament
ordinari del consell insular i, finalment, oportunitats per
diversificar l’economia menorquina. De tot açò no han fet res,
com sempre, Sr. Conseller, grans titulars, però zero fets, zero.

5 milions d’euros és la quantitat que rep Eivissa per la Llei
de capitalitat i és la mateixa que ha de rebre Menorca, via Llei
de Reserva de Biosfera. Però en els pressuposts d’enguany la
Sra. Armengol i el Sr. Marc Pons no van incloure els 5 milions
d’euros que van anunciar, no els hi van incloure. Una vegada
més se’n riuen dels menorquins amb grans objectius, objectius
que són falses promeses, vostès prediquen allò que no creuen.
I com que ningú no sap quan estarà aprovada aquesta llei, per
una sola vegada...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons, el seu temps s’ha acabat.
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(Alguns aplaudiments)

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Pons, aquest govern li
agradi o no li agradi, és el primer govern que manté un
compromís ferm i tàcit amb Menorca i amb la seva Reserva de
la Biosfera, un compromís que, de fet, queda reflectit en els
pressuposts generals de la comunitat autònoma des de l’any
2017 i un compromís que es mantendrà fins, com bé vostè deia,
que s’aprovi la Llei de la Reserva de la Biosfera. 

I des de l’àrea mediambiental, Sra. Pons, aquest compromís
d’inversió no sols s’atribueix a aquesta subvenció, sinó que,
miri, fa poques setmanes vaig poder ser a l’illa de Menorca a
visitar alguna de les obres que suposen inversió i que s’estan
executant actualment: la substitució parcial de la xarxa de
sanejament a Ciutadella Sud, amb una inversió de 122.000
euros; les obres a la dessaladora de Ciutadella, amb una
inversió de 396.000 euros; la gestió de la depuradora d’Addaia,
un cop haver estat aquesta recepcionada per part del ministeri,
que suposarà una inversió de 824.000 euros anuals per part de
la Conselleria de Medi Ambient i Territori; o una subvenció
directa a l’Ajuntament de Maó per esbucar 3 xalets fora
d’ordenació a la urbanització Shangri-La. I, com li deia, això
sols per part de la Conselleria de Medi Ambient i Territori,
sense tenir en compte òbviament tota la inversió que aquest
govern està destinant a l’illa de Menorca.

Em xoca la seva pregunta, Sra. Pons, em xoca certament, ja
que el PP quan vostès governaven, no és que no pressupostàs,
és que ni tan sols va executar ni un sol euro a l’illa de Menorca
sota aquest concepte, Sra. Pons. 

Per tant, novament -i li he de dir novament-, benvinguda la
seva preocupació envers les polítiques territorials i ambientals
en aquesta comunitat autònoma, perquè aquesta preocupació
sols la tenen quan són a l’oposició. Li he de recordar, perquè
vostès tenen la memòria molt curta, que quan vostès
governaven no fa tants d’anys, no és que no invertissin cap euro
en polítiques ambientals, és que la seva única obsessió era
destruir la política ambiental i de conservació d’aquesta
comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Continua la remor de veus)

Per favor senyors diputats! Senyors diputats, podem
continuar?

I.7) Pregunta RGE núm. 14877/20, presentada per la
diputada Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a millora de la connectivitat
aèria de Menorca. 

Setena pregunta, RGE núm. 14877/20, relativa a millora de
la connectivitat aèria de Menorca, que formula la diputada Sra.
María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente, buenos días señoras y señores
diputados. La conectividad aérea en Menorca es un reto difícil,
lo sabemos, pero con la pandemia mucho más y Menorca vive
situaciones de precariedad que la perjudican gravemente a nivel
social y económico, y necesitamos respuestas. Estamos de
acuerdo en que los problemas de la conectividad vienen de
antes de la pandemia, efectivamente. 

Recordemos los más recientes, los reiterados retrasos en la
licitación de la OSP Menorca-Madrid del año pasado,
incrementos en las tarifas en Navidades de más de un 20% que
se sigue repitiendo, de hecho en julio pasado 900 euros para ir
a Barcelona. A día de hoy Air Europa reduce frecuencias con
Mallorca. Tenemos condiciones precarias en la OSP interislas.
Y el único vuelo a Madrid que queda para octubre, obliga a
hacer noche y precio por las nubes.

Desde el Grupo Popular venimos presentando iniciativas
para combatir esta precariedad, que lamentablemente no se ha
tenido en cuenta. Además hace tres meses le preguntamos
también por escrito al Sr. Pons, sobre el control de precios
máximos que anunció y todavía no tenemos respuesta.

Por tanto, ¿qué medidas tiene previstas el Govern para
mejorar la conectividad de Menorca?

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Cabrera. Fa sis mesos ara que
treballàvem a contrarellotge per tancar ports i aeroports. En
aquests moments durant tots aquests mesos, molts països han
recomanat als seus ciutadans no sortir del seu territori. És a
partir d’aquesta realitat que hem de poder analitzar quina és la
situació i sent conscients d’açò mirem les dades si volem ser
rigorosos i ens adonarem que Menorca, dins tota la diversitat
que hi ha, ha estat de les destinacions que més bon
comportament ha tingut. 

El mes de juliol de tots els aeroports d’Espanya, el que
millor va aguantar després de Tenerife va ser el de Menorca. El
mes de agost de tots els aeroports d’Espanya, dels 10 primers
en passatgers, el que més bon comportament va tenir va ser el
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de Menorca, després de Canàries únicament. En transport
marítim, si ens ho miram, veurem com en aquest mes d’agost
el port de Ciutadella va davallar únicament un 11%, els
mateixos passatgers que hi va haver el 2017, que ja per si
mateix va ser un molt bon any. 

I vostè em demana per la connectivitat que tindrem aquest
hivern, no podem anar més enfora perquè l’evolució és diària.
Amb les companyies en aquests moments, entre 25 d’octubre
i 27 de març, amb Palma mantindrem la mateixa connectivitat
a nivell nacional que vam tenir a l’hivern de l’any passat quan
no hi havia pandèmia, amb Palma, amb Madrid, amb
Barcelona, amb Bilbao, amb València; mantindrem les
mateixes freqüències a totes aquestes ciutats, amb l’excepció
únicament de Palma que sí que redueix alguna freqüència. 

I a nivell de connectivitat internacional, només tenim un sol
vol amb Londres, únicament era amb Londres que operava i en
aquests moments la bona situació epidemiològica ens permet
plantejar un corredor segur. Ho va fer la setmana passada el
conseller Negueruela amb el secretari d’Estat, hi ha el
compromís clar d’operar aquesta connexió i s’està treballant de
manera decidida. 

Per tant, hi ha aquí devora una adversitat molt complicada,
però mentre tant el que està clar és que les bones condicions de
Menorca permeten plantar cara a aquesta adversitat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente. ¿Quiere decir que tenemos que estar
contentos en Menorca? Pregúntele a los empresarios y a los
residentes a ver si están contentos de todo lo que han pasado
este año, Sr. Conseller. La realidad es que ustedes y el
Gobierno de la Sra. Armengol son grandes profesionales en la
venta de humo y en la puesta en escena, pero al final las
soluciones reales, cero. La realidad es que con ustedes ni
Baleares ha sido destino seguro y por supuesto no han sido
capaces de defender la mejor posición sanitaria de Menorca y
haber establecido corredores por islas desde hace ya meses, no
hace cuatro días cuando ya es demasiado tarde y lo sabe que es
demasiado tarde.

Insisto, ¿para cuándo esos controles en puertos y
aeropuertos, los test en destino o las PCR en origen, que sí que
hubieran dado buen resultado? Algo tendrá que ver con todo
esto, Sr. Conseller. Pero es que además con ustedes llegó la
amenaza al 75% de descuento de residente, que es un logro del
Partido Popular...

(Alguns aplaudiments)

Por cierto, Sr. Conseller, ¿ha llamado ya al Sr. Ábalos para
ver si a poner el residente al final del proceso de compra como

prometieron, junto con la Sra. Armengol, en una fantástica foto,
precisamente para controlar esos precios que no son capaces de
controlar? ¿Y qué hay de las 29 rutas europeas con Menorca
del Comité de Rutas de octubre liderado por usted? Y no le
pido las 29 rutas evidentemente porque tengo cabeza y además
hay el COVID, pero es que no ha sido capaz de mantener eso
que decía usted, la única ruta internacional que teníamos con
Reino Unido, que era con Easy Jet. El consejo es responsable,
pero ustedes también son responsables. Ni una ha sido capaz de
mantener y ahora no me venga con el tema del corredor seguro.

Por tanto, Sr. Conseller, necesitamos soluciones, porque
entre que el Sr. Negueruela nos deja sin turistas y con más paro
que nunca y usted que nos deja con pocos aviones, la verdad es
que la cosa pinta muy negra. Sr. Pons, las...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Cabrera, el seu temps ha acabat. 

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sra. Cabrera. Té la paraula el conseller de
Mobilitat. 

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

He escoltat amb atenció com llegia la contrarèplica, Sra.
Cabrera, i veig que no ens ha escoltat. Veig que no ens ha
escoltat. 

(Alguns aplaudiments)

En aquest mateix hivern mantenim tota la connectivitat a
nivell nacional, tota, ens queda únicament Londres, l’única a
nivell internacional. I hi ha un plantejament de corredor segur. 

Vostè em demanava per la connectivitat i, amb la situació
més complicada que hem patit mai, amb la més complicada,
som capaços que Menorca tengui capacitat de resistència. I ho
està demostrant. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

(Alguns aplaudiments)

I.8) Pregunta RGE núm. 14878/20, presentada per la
diputada Sra. Virginia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a captura per part
d’embarcacions foranes.

Gràcies, Sr. Conseller. Vuitena pregunta RGE núm.
14878/20, relativa a captura per part d’embarcacions foranes,
que formula la diputada Sra. Virginia Marí i Rennesson, del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Marí.
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LA SRA. MARÍ I RENNESSON: 

Gràcies, Sr. President, bon dia senyors, diputats, diputades,
personal del parlament. 

Sra. De la Concha, a finales del pasado mes de agosto sale
una noticia -como bien conoce usted- de una posible pesca pues
bastante grande, de casi dos toneladas, de embarcaciones
pesqueras provenientes de Valencia y Castellón en aguas
interiores de Baleares, en el canal entre Mallorca y Menorca;
una especie que, como sabe usted, es muy apreciada tanto por
los profesionales como los recreativos.

¿Qué acciones ha llevado a cabo la Dirección General de
Pesca para aclarar estos hechos?

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Marí. Té la paraula la consellera
d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha
García-Mauriño): 

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sra. Marí. Como bien dice
usted, eso eran como suposiciones de lo que estaba pasando y
no eran dos toneladas, creo que eran más de ocho. O sea, era
una captura brutal. Pues sí, efectivamente.

Entonces, dice qué es lo que hemos hecho nosotros. Pues
hemos hecho lo que manda el protocolo, que es comprobar
dónde estaban esas embarcaciones, se comprobó que estaban
en aguas exteriores. Estaban en aguas exteriores. Y luego
también a ver si estaban pescando a la profundidad adecuada,
en los fondos marinos permitidos. 

Nosotros estamos elaborando un informe para enviar al
ministerio porque no estamos de acuerdo en que se permita la
pesca de la serviola -aunque sea en aguas exteriores, insisto,
que no son de nuestra competencia- en la época de
reproducción. Nos parece muy feo matar a las serviolas
enamoradas, nos parece muy fácil. Y nos parece muy fácil
porque la serviola es un animal solitario y que hace bandadas
en época de reproducción, en primavera y en verano. Si se
permite la pesca en esos momentos, efectivamente, se cogen
cantidades inusitadas de pescado, que va contra cómo
entendemos la pesca en Baleares. 

En Baleares tenemos unas reservas marinas pesqueras que,
precisamente, respetando los períodos naturales de los peces,
precisamente así, tenemos más pescado y, con menos esfuerzo,
nuestros pescadores obtienen el mismo o mejor resultado.

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. MARÍ I RENNESSON: 

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sra. De la Concha, por la
información. Espero que sigan ustedes estudiando e

investigando hasta el final porque estos hechos, como usted
bien sabe, no es la primera vez que ocurren en aguas interiores
de Baleares. 

La verdad es que es la primera vez que alguien me dice que
un pez está enamorado, me gusta. Yo sé que Nemo también era
muy bonito pero en esta situación lo veo un poco más...

(Alguns aplaudiments)

Este mismo año, como sabe usted misma, estas mismas
embarcaciones también fueron detectadas al sur de las Pitiusas,
es decir, no solo estuvieron en el canal si no que también
fueron detectadas en aguas interiores de las Pitiusas. 

Han estado pescando con completa impunidad, de ahí que
la Federación de Cofradías y la asociación de pesca recreativa
responsable les pidan a ustedes explicación de estos hechos.

Esta es una de las especies, la círvia o serviola o verderol,
más apreciadas tanto por los recreativos como los
profesionales, es curioso que aquí hagamos un esfuerzo para
poder mantener y cumplir una veda que se ha puesto de cara a
proteger su sostenibilidad, veda, que ya le digo que se debería
ampliar mínimo hasta el mes de octubre para que no se
capturara de cara a la restauración de tal manera que se acaba
con ella, y lo grave es que todas estas embarcaciones de fuera,
foráneas, no respetan nuestras vedas. ¡Eso es lo grave! ¡Ese es
su trabajo! Hacer que todas estas embarcaciones cumplan la
veda y respeten nuestras vedas porque, además, el ministerio ya
amplió y puso esta veda también en su momento en aguas
exteriores, justamente, para proteger a la círvia y al verderol de
lo que había pasado.

Nuestros pescadores están haciendo mucho esfuerzo para
poder mantener este tipo de pesca. Y lo que debe hacer usted
es controlar estas embarcaciones de manera que no accedan de
manera impune a nuestros caladeros porque, además, usted
sabe perfectamente que una de las maneras de hacerlo es
apagando la AIS, es decir, el sistema de localización vía
satélite. ¡Por el simple hecho de haber apagado esto, ya es
denunciable! Creo que ahí se debería intervenir y de manera
efectiva con el ministerio que es el que les puede ayudar a
trabajar en ello. 

Tome medidas serias, se lo pido por favor, porque
últimamente vienen muchas embarcaciones...

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Marí, el seu temps ha finalitzat. Gràcies, Sra.
Marí, té la paraula la Sra. Consellera. 

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha
García-Mauriño): 

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, como sabe, nos tomamos
muy, muy en serio la defensa doblemente del sector de la pesca
-nuestros pescadores- y también de los fondos marinos. De
hecho, durante esta pandemia, las medidas que se han tomado,
conjuntamente con ellos, conjuntamente con el sector,
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escuchándoles, han tenido un gran resultado: solamente una
barca ha tenido que acogerse al ERTE, le digo por ejemplo. 

Y, luego, en cuanto a lo que me pide de tomar más medidas,
pues mire, por ejemplo, en enero del 19 se modificó el artículo
23 de la Ley 6/2013, de pesca, para que las embarcaciones de
modalidad de cerco, que no estén incluidas en el censo balear,
que vengan de otro sitio, tengan que navegar a una cierta
velocidad, a una velocidad que no les permite echar las redes.

Esa norma, precisamente, fue lo que facilitó localizar a esa
barca en las inmediaciones...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT: 

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

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.9) Pregunta RGE núm. 14879/20, presentada per la
diputada Sra. María Tania Marí Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reducció de les llistes
d’espera. 

Novena pregunta, RGE núm. 14879/20, relativa a reducció
de les llistes d’espera que formula la diputada Sra. María Tania
Marí Marí, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra.
Marí. 

LA SRA. MARÍ I MARÍ: 

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, fa unes setmanes
afirmava que l’objectiu prioritari del seu govern és la lluita
contra la pandèmia, i entenem que hagin de centrar molts dels
esforços a gestionar aquesta crisi, però desgraciadament hi ha
moltes altres malalties que no poden esperar: pacients amb
patologies que es poden veure agreujades per no tenir un
diagnòstic, per no poder ser tractades a temps a causa del
bloqueig que pateixen les llistes d’espera d’especialistes
quirúrgiques i, ara també, d’atenció primària. 

Té algun pla per reduir les llistes d’espera a Balears i
especialment a l’Hospital Can Misses?

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. Gràcies, Sra. Diputada, per entendre que
ara, efectivament, la lluita principal és contra la pandèmia, i
tots els esforços han d’anar dedicats en aquest sentit. Li
agraeixo seriosament, no li ho dic com a crítica. 

Però també la reducció de les llistes d’espera és una
prioritat per a aquest govern, i així ho hem demostrat des de
l’any 2015. Les llistes d’espera no són una xifra, no són una
dada estàtica, són dinàmiques, es mouen al llarg del temps i,
com vostè sap perfectament, amb una situació com la que estam
vivint en aquests moments, evidentment augmenten i poden
augmentar i la capacitat de resolució no és la mateixa. 

Tot i això, crec que hem de pensar també que l’any 2015
vivien 70.000 persones manco en aquesta comunitat autònoma,
les llistes d’espera estaven molt pitjor, i què li vull dir? Idò que
durant aquest temps hem estat capaços de millorar-les, hem
estat capaços de prendre decisions, d’incrementar l’activitat
extraordinària, d’incrementar la concertació amb les privades,
i estic segura que serem capaços de millorar-les, reactivar el
decret de garantia de demora i disminuir les llistes d’espera. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. MARÍ I MARÍ: 

Sra. Consellera, pot repetir que han contractat 2.000
professionals, però la realitat és que molts dels usuaris esperen
més de 15 dies a ser atesos pel seu metge de família. Pot repetir
que han potenciat la consulta telemàtica i telefònica. I, miri, en
això, té tota la raó, perquè a dia d’avui, per telèfon, és l’única
manera de poder contactar amb un metge. Patim una deficient
gestió sense atenció presencial als centres de salut.

Afirmava fa unes setmanes que treballen per tenir una
demora raonable de les llistes d’espera, i com que tenen el
costum de comparar-se amb altres comunitats autònomes,
compararem. Mes d’agost d’aquest any, la demora mitjana per
ser operat a Madrid és de 63 dies, a Balears de 108 i a Eivissa
de 217. Però no es pensin que les dades eren millors abans de
l’arribada del coronavirus perquè el febrer la demora mitjana
per a una operació era de 47 dies a Madrid enfront els 78 a
Balears i els 110 a Eivissa.

Sra. Gómez, no parli de la legislatura del Partit Popular si
no vol perdre la poca credibilitat que li queda perquè fa cinc
anys que governa i no ha planificat, no ha ordenat ni ha
gestionat els recursos humans per fer més eficient el sistema.
Ha deteriorat les condicions laborals, ha ofert contractes
precaris, ha rebutjat mesures de fidelització i ha imposat torns
de feina, mobilitzacions forçoses, té metgesses i infermeres
embarassades sense garantir la seva protecció i seguretat
incomplint la Llei de prevenció de riscos laborals.

Sra. Consellera, ha gestionat la crisi COVID en perjudici
d’una atenció sanitària de qualitat i el més de greu de tot, ho ha
fet restringit l’accés a la sanitat pública de tots els ciutadans de
Balears. La seva gestió ha fracassat a tots els nivells sanitaris.

Gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Tant de bo quan governen tenguessin
els mateixos criteris. Miri, sap com milloren les llistes
d’espera? Invertint més any rere any en sanitat pública, cosa
que fa aquest govern. Incrementant el nombre de metges
especialistes, sí, ha incrementat de manera molt significativa;
i els metges en formació també darrerament. Destinant un
percentatge superior de pressupost a atenció primària perquè
puguin ser més eficients i molt més metges i moltes més
infermeres a atenció primària.

Sap com milloren també? Possibilitant l’atenció
extraordinària, la facilitaven vostès?, hi creuen, en l’atenció
extraordinària?, perquè quan governen no hi creuen. Concertant
amb els hospitals sense ànim de lucre o amb les privades també
milloren les llistes d’espera, hi creuen vostès?, em pareix que
no, perquè quan governen tampoc no ho fan. 

Tampoc no sé si creuen en el Decret de garantia de demora
perquè quan governen el deroguen; aquest govern l’ha tornat a
posar en marxa i tornarà a estar en vigor per poder respectar
aquests temps per als ciutadans. Creuen en el defensor de
l’usuari?, perquè quan governen també deroguen la figura del
defensor de l’usuari, i aquest govern acaba de nomenar una
excel·lent metgessa. 

Per tant, Sra. Diputada, li dic moltes vegades, fets i no
paraules. Aquest govern quan governa demostra que l’importen
les persones, les llistes d’espera i que és capaç de millorar-les.
Vostès encara ho tenen per demostrar.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.10) Pregunta RGE núm. 14881/20, presentada pel
diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a harmonització d’imposts per part del
Govern del Sr. Sánchez.

Desena pregunta, RGE núm. 14881/20, relativa a
harmonització d’impostos per part del Govern del Sr. Sánchez,
que formula el diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Senyors i senyores diputats. Sra.
Consellera, bon dia. Sra. Consellera, considera convenient per
als ciutadans de Balears que el govern del Sr. Sánchez

harmonitzi imposts com, per exemple, el de successions i
donacions?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Bon dia, Sr. Costa. Crec que aquesta
mateixa pregunta me la va fer vostè fa un any, gairebé un any,
i li donaré la mateixa resposta, és pensam un sistema fiscal just
i redistributiu amb criteris de progressivitat i defensam, quant
a aquesta comunitat autònoma, capacitat normativa i
corresponsabilitat fiscal, capacitat fiscal en la reforma del
sistema de finançament per a aquelles comunitats que així ho
vulguin. 

També sabem tots que és cert que hi ha comunitats
autònomes que redueixen els impostos fins eliminar-los quan la
suficiència no dóna per fer això i perjudica la suficiència del
conjunt del sistema públic que ara és més important que mai,
sobretot quan sabem que l’impacte de la pandèmia serà
asimètric i que afectarà més a les famílies més vulnerables i
amb menys recursos. Més que mai defensarem la suficiència
del sistema públic.

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COSTA I COSTA:

Sra. Consellera, des de fa ja bastant de temps la ministra
Montero té prevista una substancial brutal pujada d’imposts.
No ens estranya, perquè les pujades d’imposts ideològiques són
l’ADN de l’esquerra, i just està esperant que se li aprovin uns
pressuposts, algú li aprovi els pressupostos en aquesta matèria
per pujar els imposts.

Certament vostès són autèntics especialistes en la política
d’eufemismes i en l’engany. Ens diuen, pagaran els rics; i dos
dies després anuncien una pujada d’imposts a l’IVA
concretament que, com tothom sap, paguen molt els rics,
paguen molt els rics...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... les pujades les rendes mitjanes i baixes. 

Ens anuncien que harmonitzaran els impostos autonòmics,
i tothom sap que rere l’eufemisme de l’harmonització s’amaga
una pujada d’imposts, concretament a l’impost sobre
successions i donacions.
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Sra. Consellera, comparteix el criteri d’harmonització, és a
dir, de la pujada d’imposts a les herències de pares a fills als
ciutadans d’aquestes illes? Sí o no? No ens vengui amb
històries de redistribució i no sé què. Li deman si a aquesta
pujada d’imposts vostè li dóna suport, sí o no?

Sra. Consellera, acceptarà que la ministra Montero pugi
l’impost sobre les herències als ciutadans de les Illes Balears o
hi farà front, s’hi oposarà, i per tant defensarà els interessos
dels ciutadans de les Illes Balears, sí o no, Sra. Consellera?
Repetesc, no em vengui amb històries, contesti les preguntes
que li fem des de l’oposició.

Miri, al Partit Popular ho tenim ben clar a això, oposició
frontal que vostès i/o la Sra. Montero pugin l’impost de les
herències de pares a fills en aquestes illes.

(Alguns aplaudiments)

Volem que continuï estant la tributació a l’1%, Sra.
Consellera, l’1%, de pares a fills. Els pactes successoris, Sra.
Consellera, també. 

Sra. Consellera, defensi els interessos dels ciutadans de les
Illes Balears, no permetin  ni aprovin pujades d’imposts i facin
el favor de deixar d’acotar el cap davant el Sr. Sánchez.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Costa, el seu partit és especialista
a fer promeses de rebaixes fiscals quan és a l’oposició i pujar
els imposts quan governa.

(Alguns aplaudiments)

Quan vostè governava amb el Sr. Bauzá varen pujar gairebé
tots els imposts i varen eliminar totes les deduccions i
bonificacions. El Sr. Rajoy...

(Remor de veus)

... va fer la pujada més important d’impostos d’aquest país.

Jo li diré els fets. Què ha fet el Govern d’Espanya en el
Consell de Política Fiscal i Financera d’ahir? La suspensió dels
límits de deute, de dèficit i de regla de despesa. Què significa
això? Posar en moviment més recursos per fer front a la
pandèmia, perquè sortir d’aquesta crisi econòmica provocada
per la pandèmia sanitària sense les condicions de desigualtat de
la qual vàrem sortir quan governava el Partit Popular. Aquest
és l’ADN de l’esquerra, intentar enfortir els serveis públics
fonamentals que s’han revelat fonamentals en la gestió de la
pandèmia sanitària i per sostenir les rendes de les famílies i les

rendes de les empreses. Aprofitar tot el que es pugui, tots els
recursos, els recursos que tenen els ajuntaments, els recursos
que tenen les comunitats autònomes i més que mai sortir tots
junts i plegats d’aquestes circumstàncies actuals.

El Partit Popular pretén...

(Se sent unes veus de fons)

... ha quedat desorientat i ara ataca qüestions que va vostè
anunciar fa un any i encara no s’han produït. Jo li cont els fets,
les decisions que s’han pres que van en pro de la prosperitat
d’aquest país.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.11) Pregunta RGE núm. 14884/20, presentada pel
diputat Sr. Sergio Rodríguez i Farré, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a 155 a la
sanitat balear.

Onzena pregunta, RGE núm. 14884/20, relativa a 155 a la
sanitat balear, que formula el diputat Sr. Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la
paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Consellera, ¿qué opina sobre
que el ministro Illa haya aplicado un 155 de facto a la sanidad
balear y a la del conjunto de las comunidades autónomas,
tomando el control de todas las ciudades de más de 100.000
habitantes, incluida Palma?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Té la paraula la consellera de Salut
i Consum.

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

Gràcies, Sr. President. Gracias, Sr. Diputado. Por lo menos
nos arranca una sonrisa, pero la seva pregunta parteix d’una
afirmació falsa, com sap; no estic ni sorpresa ni desconcertada,
perquè realment el seu grup parlamentari cada dimarts ens té
avesats a utilitzar uns arguments com a mínim que estan
totalment fora de la realitat. El que sí resulta curiós és com és
capaç vostè de relacionar el 155 amb una sèrie de mesures que
pren el Govern d’Espanya precisament per poder disminuir la
incidència de la pandèmia a una sèrie de territoris on realment
és necessari prendre aquestes mesures, em sorprèn.

Esperaré la seva rèplica, a veure si som capaç de contestar
la pregunta. Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Verá, Sra. Consellera, yo le hacía esta pregunta para poner
en evidencia sus mentiras. La primera de todas, la que nos
contaron de la necesidad del estado de alarma para confinar a
los españoles; no era necesario, una orden ministerial ha
bastado para confinar a más de 4 millones de personas.

El otro día en esta sede parlamentaria el Sr. Company
preguntó a la presidenta sobre las dificultades que había en las
UCI; la Sra. Presidenta llamó mentiroso al Sr. Company; al día
siguiente la prensa demostró que la que mentía era ella. 

Y es que mienten ustedes todos los días: mienten con el
número de muertos, más de 50.000; mienten cuando aseguró
que nuestra sanidad estaba preparada para la segunda ola, y han
convertido las residencias de ancianos en otros campos de la
muerte. Mienten sobre la fecha en la que sabía cuál era la
gravedad del virus que se nos venía encima; once veces les
avisó el Consejo de Seguridad Nacional de la que se venía
encima, y volvieron a mentir. Mienten sobre el comité de
expertos, ese comité que se debe reunir mediantes espiritistas
porque es un comité fantasma. Mienten sobre el uso de
mascarillas; nos decían que la población no tenía que llevar
mascarillas, ahora resulta que hay que llevarlas hasta en las
islas desiertas. Mienten, nos mintió sobre dónde se habían
confinado los más de 200 inmigrantes que habían llegado a
estas islas; no eran dependencias policiales, era en la Estación
marítima y de ahí han pasado a hoteles como el de 5 estrellas
del Palma Bay. Mienten una y otra vez sobre la imposibilidad
que nos dijeron de hacer PCR en origen, cuando lo están
haciendo países como Italia y cuando en nuestro país lo van
hacer las Canarias.  Mienten una y otra vez.

¿Y por qué miente?, porque usted no tiene miedo al virus,
ni tiene miedo a la ruina económica; usted tiene miedo a la
verdad, porque la verdad es la que les sacará de donde están
sentados. Eso es a lo que ustedes le tienen verdadero pánico, a
la verdad, y han convertido este gobierno en un circo. Se les
han muerto los leones y sólo quedan los payasos.

Gracias, Sr. Presidente.

(Remor de veus i algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Té la paraula la consellera de Salut.

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

Gràcies, Sr. President. Su réplica no incita a ninguna
respuesta demasiado..., en fin. 

Yo creo que está usted un poco desorientado. No estamos
en Madrid, Sr. Rodríguez, estamos en Baleares, estamos en
Baleares, y este gobierno ha tomado muchas medidas; ha
tomado medidas en la ciudad de Palma que han permitido
reducir la incidencia acumulada a la mitad, que han permitido
reducir la tasa de positividad a la mitad, gracias a la
ejemplaridad de muchos de los ciudadanos. Lo querrá
reconocer o no, pero esta es la realidad.

Los datos, Sr. Rodríguez, no los manejo yo, le puedo
asegurar que hay muchos técnicos, muchos profesionales,
muchos médicos, muchas enfermeras, muchos sanitarios
pasando esos datos. Ya está bien, o sea, nosotros no
falsificamos ningún dato, nosotros ofrecemos los datos que
tenemos, ofrecemos los datos que tenemos. 

Y ningún apego al puesto, ¿eh?, ni creo que el mío sea muy
envidiable en estos momentos. Yo lo que le puedo decir es que
la experiencia...

(Remor de veus)

... la experiencia que hemos tenido durante esta segunda ola
está siendo bastante positiva: 25 resoluciones, 2 acuerdos de
Consejo de Gobierno, para establecer una medidas que están
funcionando.

¿Por qué les sabe mal que estén funcionando? ¿Por qué les
sabe mal... por qué les sabe mal que en Baleares la incidencia
acumulada esté bajando? ¿Por qué les sabe mal que la tasa de
positividad esté bajando? ¿Por qué les sabe mal que el número
de ingresos hospitalarios baje? ¿Por qué les sabe mal que en las
residencias, Sr. Rodríguez, ha disminuido el 60% de pacientes
activos, de personas activas en las residencias? Y estamos
trabajando muy duro para dar ese apoyo.

Por lo tanto dejen de mentir, dejen de engañar y dedíquense
a lo que sepan hacer.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

I.12) Pregunta RGE núm. 14994/20, presentada per la
diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a les dramàtiques xifres
d’atur i destrucció d’ocupació a les Illes Balears.

Dotzena pregunta, RGE núm. 14994/20, en substitució de
la RGE núm. 14871/20, relativa a les dramàtiques xifres d’atur
i destrucció d’ocupació a les Illes Balears, que formula la
diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente. Sr. Negueruela, Baleares vuelve a
liderar por cuarto mes consecutivo el paro en España; en trece
comunidades autónomas, en cambio, ha bajado el desempleo.
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Mire, 77.112 personas sin trabajo, en eso se traducen las cifras,
91% más que el año pasado en estas fechas.

Sr. Conseller, ¿qué medidas y políticas va a impulsar su
govern para parar esta destrucción de empleo y poder contratar
nuevamente?

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 usted sabe que las
comunidades donde están subiendo son las comunidades más
industrializadas de España; por tanto cuando venga aquí yo
también pediría cierta rigurosidad en ver la base económica de
cada una de las comunidades autónomas y cómo se está
comportando. Si segmentase esas mismas comunidades
autónomas a las que usted dice que han mejorado, en cambio
en la parte turística vería que no es así, porque el turismo ha
caído en toda España. Por tanto si segmentase los datos vería
que el turismo cae en toda España. Lo que mejora las cifras son
comunidades autónomas más industrializadas, como puede ser
Navarra, que ya lleva tres meses comenzando una recuperación
más rápida; u otras comunidades que van en la misma dirección
como pueden ser Euskadi o Cantabria.

Pero en todo caso sí que le diré que este govern está
trabajando, ustedes mismos han firmado un plan de
reactivación, por tanto trabajamos conjuntamente en esas
medidas para poder mejorar nuestra salida económica. Creo
que es positivo que trabajemos de la mano y que sigan
aportando y que sigan sumando, porque para eso firmaron ese
plan de reactivación. Y también lo que hemos hecho es pedir al
Estado que en este momento clave se hiciese una protección
especial para nuestros trabajadores y nuestras empresas, que las
empresas y trabajadores de estas islas han suscrito en un
acuerdo social. Creo que la pregunta que iba a hacerme hoy,
que ha substituido, ponía en valor ese acuerdo social subscrito
en nuestras islas entre empresarios y trabajadores para esa
especial protección que ahora mismo da cierta seguridad
fundamentalmente a los fijos discontinuos y a las empresas.

Por cierto, no le he escuchado de nuevo decir que Canarias
consigue una cosa y nosotros otra ahora que nosotros desde
luego hemos conseguido una protección para el conjunto de
nuestro tejido productivo. Ojalá se alegrase de esos datos. 

La situación de nuestro empleo por supuesto que es
dramática. Presentaremos el plan de protección para políticas
activas de empleo lo antes posible, una vez sabemos
exactamente la protección que va a dar el Estado, habiendo
además obtenido 23 millones de euros la semana pasada para
poder mejorar la formación de nuestros trabajadores y
trabajadoras, como usted sabe.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sr. Conseller, mire, me preocupa que usted baja los brazos
y yo le digo que Baleares no está condenada a tener los peores
datos del empleo. Usted lo justifica siempre por el turismo.

Mire, ¿usted cree que esto era salir más fuerte, como el
eslogan de su propaganda?, ¿sin empleo salimos más fuerte,
conseller? Y además usted ampara, como siempre, y hecha
balones fuera, Madrid, Madrid, Madrid, pero es que usted lo
sabe bien, el responsable de impulsar políticas activas y de
crear empleo en Baleares es usted, conseller.

Y por supuesto que pactamos y apoyamos este plan de
reactivación, pero usted prometió ya en junio, me contestó a mi
pregunta y me dijo que estaban trabajando en un plan para
reactivar el mercado laboral, y es 6 de octubre; se lo pedimos
en el mes de junio. Y además, conseller, usted también me
contestó en el mes de junio que ningún gobierno es el
responsable de la creación o de que se destruya el empleo; pues
su compañero el Sr. Simancas el pasado viernes bien que
celebraba y bien que se ponía las medallas de que el paro en
España había disminuido con un 44% de desempleo juvenil que
tenemos. 

Y también le he oído decir, conseller, que usted cree que el
Decreto 8/2020, al que no ha mencionado, claro, porque ayer
supimos que las reformas hoteleras caen un 31%, dígame el
Decreto 8/2020 no ha ayudado, Impulse, impulse estas políticas
activas y estaremos a su lado, conseller. Urge dar certidumbre
y seguridad jurídica a las empresas, a las PYME, a los
comercios, ellos son clave para generar y crear empleo, ponga
en marcha nuevas políticas activas de empleo segmentando
sectores, los jóvenes y los mayores de 45 años, que son los que
verdaderamente nos preocupan.

Y apueste por la colaboración público-privada, se lo pide la
CAEB y se lo pide la patronal, conseller.

Y me hablaba de diversificar y de que las comunidades
autónomas donde tienen diversificada e industrializada su
economía, pero si es que ustedes, y el bipartidismo, llevan años
sin hacer la...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Guasp, el seu temps ha finalitzat.

Moltes 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. No sé que ha dicho de alusiones del
bipartidismo, has ciertos bipartidismos más democráticos que
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nuevas formas de gobierno, que nuevos partidos, pero, bueno,
en todo caso, yo creo que eso es un tema que cada uno puede
estudiar cómo ha funcionado en cada uno de los casos.

Nosotros seguiremos trabajando conjuntamente, con ustedes
y con las organizaciones empresariales y sindicales que signan
cada acuerdo en esta comunidad autónoma, que han vuelto a
firmar, que han vuelto a demostrar que todo lo que usted dice,
cuando vienen a las mesas, trabajamos con ellos; vienen aquí
y hacen unas declaraciones que no son las que se corresponden
con lo que se firma, con lo que se trabaja y con lo que estamos
intentando realizar para sacar a estas islas de la situación en la
que se encuentran.

Y, por supuesto, hemos mantenido el empleo, los ERTE lo
que están permitiendo es la protección del empleo para que
cuando podamos arrancar en nuestro sector principal el empleo
siga existiendo, y eso desde luego es un trabajo conjunto de
este gobierno y del gobierno de España, que usted debería
celebrar.

Seguramente, además,...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.13) Pregunta RGE núm. 14864/20, presentada per la
diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a informe INUNBAL Llevant Mallorca 2018.

Tretze pregunta, RGE núm. 14864/20, relativa a informe
INUNBAL Llevant Mallorca 2018, que formula la diputada
Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears. Té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, bon dia. Avui em sabia greu que aquesta pregunta
estava repetida, però li pregaria que, la hi tornaré formular, que
vostè afini una mica més el tir, una mica més la resposta,
perquè sap que hi ha 35.000 persones que fa dos anys varen
veure’s afectades per una torrentada dels municipis, per no
deixar-me’n cap, de Sant Llorenç, Artà, Son Servera, Manacor
i Capdepera, 35.000 persones, 232 quilòmetres quadrats de
municipis que varen veure com es perdia l’esperança, la vida,
la il·lusió i tot allò pel que havien treballat durant tants d’anys
per poder-ho tenir.

Així que li ho torn demanar: què és el que ha canviat
d’aquest Pla INUNBAL que s’havia de modificar, que hi havia
d’haver un abans i un després, segons deia aquell informe
tècnica, i que seguim patint des de l’any 2005. Tenim
especialistes en incendis? Sí. No tenim especialistes en
inundacions.

Què és el que ha canviat? I no em digui que s’estan ara
combinant els dos plans, perquè no en tenim prou, divendres
farà dos anys.

Gràcies, consellera.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. 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, Sra. Pons. Bueno, no es un
problema de que se repita la pregunta porque, si me permite,
enseguida he contestado temas que se han llevado a cabo estos
dos años. Como usted dice, ahora hace casi dos años que
perdieron la vida trece persones, desgraciadamente, y, a partir
de ese momento, se hizo un informe que contiene 26 medidas
o recomendaciones para mejorar.

Le puedo decir que muchas de ellas están implementadas y
en marcha.

Además de la información que he explicado al diputado
anterior, le explicaré lo que se ha hecho desde que se produjo
la tragedia. El Gobierno anterior y este gobierno ha trabajado
fundamentalmente en tres ejes: el primero de ellos, en la mejora
de las comunicaciones; en la mejora de la coordinación y en la
mejora de los avances científicos y técnicos para poder
adelantarnos con mayor precisión a dónde se van a producir los
acontecimientos y poder alertar a la población con la mayor
rapidez que pueda ser.

En cuanto a las comunicaciones, se ha hecho un esfuerzo
muy importante en el geoposicionamiento y ahora tenemos una
herramienta que nos permite determinar cuando se produce una
emergencia dónde están en tiempo real todos los intervinientes.
Hace prácticamente un mes, se puso en marcha la estación de
Can Picafort y, por desgracia, hace dos viernes, el conseller
Mir y yo tuvimos la oportunidad de utilizar la estación, porque
hubo un incendio en S’Albufera, y permitió, precisamente, las
mejoras en la red TretraIB y en la central de Can Picafort que
los técnicos tuvieran el geoposicionamiento de los bomberos
del IBANAT, del Consell de Mallorca, de la Guardia Civil y de
los técnicos de Emergencias.

También se ha invertido en la red TetraIB, en estaciones de
antena en móviles precisamente para evitar también lo que
sucedió hace dos años y que haya zonas que no tuvieran
cobertura.

Estamos ultimando también una licitación para disponer de
herramientas hidrometeorológicas, que creo que son
fundamentales para poder conocer con más antelación en donde
se van a producir los desastres meteorológicos que,
evidentemente, el cambio climático nos trae al día de hoy.

También usted ha hecho referencia a los temas de
formación, y creo que son muy importantes la formación que
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están llevando a cabo, precisamente la Escuela Nacional de
Protección Civil llevó a cabo las últimas semanas, y en ella
participaron nuestros técnicos y también los técnicos de
muchos ayuntamientos, en una formación de la gestión de
riesgos por inundaciones que se han producido en las últimas
semanas.

Y, por último, también estamos, de la mano de los
ayuntamientos, ayudándoles a la elaboración de los (...), como
sabe también usted se aprobó una ley actualizada que, entre
otras cosas, lleva esta riesgo de inundaciones en aquellos
municipios que tienen que realizarlo.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, tal vegada la
pregunta l’hauria de fer directament a què passaria si aquesta
tempesta perfecta que va passar, no em vull equivocar amb les
dades, de 70 metres cúbics per segon a les set de l’horabaixa a
513 metres cúbics a les set i quart, i una aigua que va arribar a
una velocitat de 50 quilòmetres per hora, si això tornàs passar,
si tornaríem o podríem seguir igual o estar igual. Aquesta seria
la gran pregunta i què és el que els podria dir als veïnats
d’aquests municipis.

Nosaltres ahir vàrem demanar als nostres companys d’El Pi
de Sant Llorenç: i què feu quan plou? I ens varen dir talment
això: miram al cel, resam un parenostre i tres avemaries perquè
això no torni passar. Així és que aquesta seria la resposta que
jo voldria que em donàs.

Què sé que estan feina? Sí. Què estam vivint una situació
excepcional? Sí, però anirem a les coses concretes, aquest
informe final d’aquestes inundacions del Llevant afirmava que
s’havia de crear un ens públic, tipus agència, que fos
responsable de tot el cicle d’emergències de les Illes Balears.
Aquesta agència vostè no l’ha nomenada. La sala de l’112
havia de tenir 24 hores d’un analista tècnic de dades que tractàs
la informació ràpidament per prendre decisions immediates en
cas que passàs una cosa així, aquest tècnic crec que tampoc no
hi és. I, a més a més, s’havien d’integrar els diferents centres de
convocatòria en un únic sistema.

A més, coses que no s’han posat: mesuradors dels cabals
dels torrents, que se’ls ha demanat, no sé si vostè ho ha dit,
però jo no he entès que havia dit que això hi era; és a dir que
puja el cabal, hi ha uns sensors que avisen i, per tant, la situació
i la reacció és més ràpida i clara.

I una cosa més, en tema d’ajudes, els afectats, al Govern de
les Illes varen respondre ràpid, però és cert també que no
sabem res de les ajudes al lloguer, per exemple, que es varen
prometre, i el Govern central...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

Té la paraula la consellera d’Administracions Públiques.

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

Gràcies, president. En los quince meses que llevamos de
legislatura se ha activado el METEOBAL más de 400 veces,
más de 115 veces el INUNBAL, el INFOBAL, perdón, una vez
el INUNBAL, y está activado desde que terminó el estado de
alarma el PLATERBAL, el PLATERBAL en coordinación con
la Conselleria de Salut, el INFOBAL en coordinación co la
Conselleria de Medio Ambiente, por lo tanto, el esfuerzo que
estamos haciendo en coordinación, toda vez que es interesante
avanzar en el camino de la agencia, es importante y lo estamos
manteniendo desde el minutos uno, con una conselleria con
otra, con una administración con otra, con Delegación del
Govern, y con el resto de...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

I.14) Pregunta RGE núm. 14865/20, presentada pel
diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a adopció de
mesures extraordinàries en relació amb el comerç.

Catorzena pregunta, RGE núm. 14865/20, relativa a
adopció de mesures extraordinàries en relació amb el comerç,
que formula el diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears. Té la paraula
el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. El petit i
mitjà comerç de les Illes Balears ja fa molts d’anys que té una
tendència negativa, que té moltíssimes dificultats; ha perdut
quota de mercat de manera dràstica els darrers anys; els darrers
quatre anys han tancat més de 700 comerços a les Illes Balears.
Aquesta és una tendència general que no estava associada a la
COVID, el que passa és que amb la COVID aquesta tendència
s’ha accentuat, s’ha exacerbat, el comerç es troba en caiguda
lliure, tenim la major caiguda de tot l’Estat, és evident que
calen mesures molt dràstiques i molt radicals, ens hem de
fermar les sabates ben fermades.

I fins ara no hem vist aquesta voluntat del Govern, bones
paraules però molts pocs fets, la tendència no es capgira, la
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tendència es manté i s’accentua. Per tant, li demanam al
Govern: pensa adoptar mesures extraordinàries per capgirar
aquesta situació del petit i mitjà comerç de les Illes Balears?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Melià, per preocupar-se
per un dels sectors econòmics fonamentals de la nostra
comunitat autònoma, no és que el Govern pensi començar a
prendre mesures extraordinàries, sinó que n’hem preses durant
tot aquest temps de l’estat d’alarma, de la desescalada i seguim
en aquest temps de la COVID.

Vostè feia referència abans a un tema estructural del petit
comerç de la nostra comunitat autònoma, vostè sap el
compromís d’aquest govern amb la defensa de la petita i
mitjana empresa i del petit comerç, en concreció, i per això va
venir la Llei de comerç pactada; per això el diàleg sempre amb
el sector; per això la moratòria de grans superfícies; i tantes
altres línies d’ajudes que s’han anat donant suport.

En el temps que ens ha tocat viure d’aquesta pandèmia
sanitària, que esdevé en una crisi econòmica i que afecta molt
directament un sector econòmic que també va lligat al turisme
a la nostra comunitat autònoma, sense cap mena de dubte, jo li
deia: hem pres mesures extraordinàries, l’acord dels ERTO de
la setmana és una mesura extraordinària per protegir
treballadors i empreses, també del petit comerç i amb una lluita
important dels agents socials d’aquesta comunitat autònoma;
totes les ajudes d’avals a través de l’ISBA són una ajuda
directa al petit comerç; i totes les ajudes que es fan des de la
conselleria a través de la direcció general en temes de cel obert,
en temes de compromisos de digitalització, de formació i tantes
línies que s’han dut endavant durant aquests mesos i se seguiran
duent endavant per part del Govern de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. És evident que el petit i mitjà
comerç ha de guanyar presència on line, és evident que tenen
dret a rebre ajudes de liquiditat, com la resta de sectors
econòmics que tenen dificultats, sigui ICIO, sigui IVA, sigui
ISBA, perdó, sigui el tema dels ERTO, és evident que el petit
i mitjà comerç no ha de renunciar a aquestes ajudes, siguin les
dels autònoms.

Ara bé, el gran repte és que hi hagi consum, és que la seva
activitat funcioni, i això passa per incentivar el consum
exterior, els turistes, però sobretot també passa pel consum

interior, i de la seva resposta no deduesc que hi hagi cap
mesura nova i extraordinària perquè això es produeixi. Perquè
tenim un gran repte, que és la campanya de Nadal; si la
campanya de Nadal no funciona en el petit i mitjà comerç,
molts d’empresaris, molts de negocis no podran superar aquesta
situació. Per tant, necessitam que s’hi impliquin i que posin
noves mesures: bons de compra, el tema de les rebaixes,
campanya de Nadal, pàrquing gratuït, totes aquestes mesures
són imprescindibles perquè el petit i mitjà comerç pugui
suportar aquesta situació. I no la sent parlar de cap d’aquestes
mesures.

Si no aconseguim atreure clients al petit i mitjà comerç no
superarem la situació. Li demanam un compromís explícit i
molt clar de noves mesures i no de continuar amb el que han
vengut fent fins ara. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Melià. A veure,
nosaltres treballam des de l’acord i del diàleg amb el sector, la
setmana passada, precisament el dijous, vaig estar amb el
vicepresident, Juan Pedro Yllanes, i amb el director general,
Miquel Pinyol, amb les patronals de comerç de totes les Illes i,
precisament, vàrem establir totes les mesures que són
necessàries. I, per cert, li he de dir, Sr. Melià, que estam
absolutament d’acord amb la feina que fa el Govern en temes
de comerç, sabent que vivim un moment complex i difícil.

Estam d’acord amb el plantejament dels centres comercials
a cel obert, com vostè coneix perfectament, ja s’ha signat amb
Artà; s’han signat amb Eivissa; amb Formentera, amb Inca,
amb Manacor i Santa Eulària des Riu seran els següents, estam
en negociacions amb Palma, amb Sant Antoni de Portmany i el
Consell de Menorca. Això és suficient? No, no és suficient, per
això vàrem establir mesures per tot el que fa referència a salvar
la campanya de Nadal.

I vostè em diu algunes mesures que són de caràcter local,
Sr. Melià, i que li agraesc molt bé que em posi damunt la taula,
però que són algunes mesures que han de prendre diferents
ajuntaments. Nosaltres al que ens hem compromès com a
govern és a seguir traient les línies de digitalització, d’ajuda a
la formació, de millora del petit comerç, de suport a tota la
protecció de les petites i mitjanes empreses a través dels
ERTO, de la protecció dels treballadors i de les empreses, i
totes aquelles mesures que siguin necessàries, des de l’acord i
des del diàleg amb el sector empresarial i des de l’acord i des
del diàleg també amb les institucions locals que tenen alguna
competència molt directa sobre el comerç.

I sens dubte, venen moments complicats, i sens dubte
haurem d’afinar molt amb les propostes que puguem fer. I les
que venguin de part de vostè també seran benvingudes.

moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.15) Pregunta RGE núm. 14870/20, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a balanç de la situació de l’epidèmia.

Quinzena pregunta, RGE núm. 14870/20, relativa a balanç
de la situació de l’epidèmia, 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. La situació de la pandèmia, des del punt de
vista epidemiològic, evidentment, cada dia canvia i crec que
podem dir que, en relació amb la resta de comunitats
autònomes, la situació de les Illes Balears és relativament
positiva, evidentment, sense que això amagui, doncs, la
tragèdia que evidentment vivim.

I també, dintre de les nostres illes, doncs també tenim
situacions epidemiològiques molt diferents. Crec que la
Conselleria de Salut, especialment, ha fet una bona feina en
adaptar les mesures a les diferents realitats de cadascuna de les
illes i fins i tot dels diferents municipis i, fins i tot, de
determinats barris i de determinats carrers, i crec que aquesta
feina és positiva, Sra. Presidenta, perquè és evident que la
prioritat número u, evidentment, és l’aspecte sanitari, l’aspecte
epidemiològic, però és evident que les restriccions doncs també
tenen un cost, tenen un cost sobretot pel que fa a la qualitat de
vida dels ciutadans i també, evidentment, des del punt de vista
econòmic.

Atesa aquesta diversitat de situacions de la pandèmia als
diferents llocs de les illes, cap on creu que pot avançar la
flexibilització d’algunes d’aquestes mesures les quals crec que
serien molt ben rebudes per la ciutadania?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells, per aquesta
pregunta la qual, a més, em dóna oportunitat de fer una sèrie de
reflexions que crec que són importants.

Com vostè deia, des de la Conselleria de Salut i tot el
Govern hem tengut molt clar que havíem d’adaptar les mesures
a la realitat de la pandèmia de cada un dels indrets, jo sempre
he defensat que Espanya no és Madrid i que, per tant, les
mesures s’havien d’adaptar a cada territori i, per tant, tenc molt
clar que les Illes Balears també han de funcionar de la mateixa

manera i dins cada illa també amb les mateixes circumstàncies,
per això s’han pres mesures, com vostè deia, específiques a
diferents barriades de Palma o a diferents, en aquests moments,
a tota la ciutat de Vila, però vàrem començar amb una mesura
inicial a segons quins perímetres o a Sant Antoni de Portmany,
per intentar fer front per no haver de prendre restriccions que
vagin més per sobre de les necessitats.

Ara bé, hem de ser conscients d’una cosa, que encara no
estam bé i que, per tant, hem de ser molt prudents a l’hora de
poder flexibilitzar segons quines mesures. Em permetran la
referència, si a 12 de setembre la mitjana d’incidència
acumulada de les Illes Balears de 14 dies era de 356, certament
ara, a 4 d’octubre, és de 146, menys de la meitat. Per tant, vol
dir que hem avançat per bon camí; vol dir que les restriccions
i les resolucions que s’han pres funcionen i que la gent ha
complert i, per tant, ha estat rigorosa amb el compromís de la
protecció pròpia.

És veritat que si miram illa per illa, a Menorca ens trobam
a 24,25; a Mallorca, a 131; a Eivissa a 260; a Formentera, 99,
per tant, hi ha una diferència que és evident entre cada una de
les Illes, per això també s’han flexibilitzat les resolucions a
cada una de les Illes.

Si miram la taxa de positivitat de les PCR, que és l’altre
indicador important que tenim, en aquests moments ens trobam
amb una mitjana a les Illes Balears de 4,02.

Jo he de recordar que el que ens marca la Unió Europea és
que la recomanació és trobar-se per sota de 3 i l’OMS ens diu
per sota de 5; ens trobam amb la recomanació de l’OMS quant
a taxa de positivitat, però el que ens marca la Unió Europea
quant a incidència acumulada de 14 dies és per sota de 60, la
mitjana de Balears -repetesc- és 146. Per tant, encara ens
trobam lluny de la mitjana de 60, això vol dir que hem de
seguir prenent la mesura de la consciència i del rigor entre tots
els ciutadans i ciutadanes.

I és veritat que la línia del Govern seguirà essent adaptar les
mesures a la situació de la pandèmia, crec que no ho podem fer
d’altra manera i crec que és el que és just de cara als ciutadans
i ciutadanes. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Té raó, Sra. Presidenta, ni Espanya
és Madrid ni les Illes Balears són Palma, i, precisament, he
volgut reconèixer aquest esforç que ha fet el Govern d’adaptar-
se a les diferents situacions. Però sempre hi ha un efecte
Madrid i sempre hi ha un efecte Palma, i jo al que la convido,
compartint absolutament el seu principi que el primer és la
situació epidemiològica i la situació sanitària, és a poder
continuar fent aquesta feina d’estudi micro per poder
flexibilitzar, allà on sigui possible i sense risc sanitari, que no
pesi l’efecte Palma o, diguem-ne, l’efecte Eivissa o l’efecte
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Madrid, o sigui que no ens pesin massa els llocs on,
malauradament, l’epidèmia es troba més descontrolada per
poder flexibilitzar les mesures en aquells llocs on fins i tot als
nostres territoris, doncs la situació de Menorca, la situació de
Formentera, en gran part, evidentment, és obvi que la situació
de la insularitat ens ajuda.

Jo concretament vull fer èmfasi en dos sectors, que és el
sector de l’esport i el sector de la cultura, són dos sectors que
han patit molt, Sra. Presidenta, han patit molt; hi ha
professionals de la cultura que no han pogut fer feina des del
mes de març, no han pogut fer res. Simplement, així com s’ha
flexibilitzat l’accés a les residències de gent gran, mesura
positiva a Menorca, en aquest cas, que es pensi també en el
sector de la cultura, en el sector de l’esport allà on sigui
possible mirar d’avançar en aquesta flexibilització perquè crec
que és un sector professional que ho mereix.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. En aquesta línia seguirem treballant
i a més totes les mesures les pactam i les coordinam amb els
consells insulars com vostè sap i també amb la FELIB i amb
l’Ajuntament de Palma.

Li vull dir que a Menorca ja es varen (...) algunes mesures,
com que l’evolució de Menorca segueix essent molt positiva.
En aquesta resolució d’aquest dissabte intentarem flexibilitzar
algunes altres mesures, en el tema d’esport i de cultura ja s’han
fet algunes qüestions que han avançat, hi ha algunes qüestions
que hi ha dues demandes importants, les dels pares infantils i la
dels clubs de gent major que també són persones vulnerables
que necessiten compartir moments amb altres. 

Mirarem també d’estudiar la possiblitat d’anar avançant en
alguna flexibilització a l’illa de...

(Se sent el timbre de tall del micròfon i alguns
aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.16) Pregunta RGE núm. 14883/20, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a adoctrinament als centres
educatius de Balears. 

Setzena pregunta RGE núm. 14883/20, relativa a
adoctrinament als centres educatius de Balears, 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, solo le voy a citar
algunos de los últimos casos de adoctrinamiento que han tenido
repercusión mediática nacional, la mayoría en los últimos seis
meses.

17 de febrero, grabación de una profesora del instituto
Emili Darder de Palma a sus alumnos de doce años que dice:
“VOX es un partido machista, xenófobo y homófobo”; libro de
Lengua y Literatura Catalana de primero de bachillerato,
editorial Casals: “El catalán es la única lengua europea sin
estado propio que consigue significarse en Twitter, Baleares
forma parte de los países catalanes”; encuesta a los alumnos del
instituto Pau Casasnoves de Inca en Mallorca, entre las
diferentes opciones para indicar lugar de nacimiento consta:
“países de lengua catalana, si has nacido en los países catalanes
indica el municipio, si has nacido en España indica la
comunidad autónoma”.

17 de septiembre, un profesor del instituto San Agustín de
Ibiza denuncia al equipo directivo del centro y dice este
profesor: “Me exigían hablar en catalán con profesores,
alumnos y padres. Me dijeron: el catalán está por encima de tus
derechos individuales”.

28 de septiembre, cartel de la organización separatista ANC
colgado en el mismo instituto de Ibiza, este mismo, que pone
“hacia la independencia”.

Sra. Armengol, con todas estas pruebas solo de los últimos
meses, porque no tengo tiempo, necesitaría por lo menos dos
horas para decirle el listado completo, ¿niega usted la
existencia de adoctrinamiento pancatalanista en los centros
educativos de Baleares?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Campos, efectivament
a les Illes Balears no hi ha adoctrinament, Sr. Campos, i si
vostè o el seu grup tenen algun problema, alguna qüestió que
vegin que han de denunciar, no hi ha cap problema, recorrin a
Inspecció Educativa que és un cos funcionarial fantàstic, que
funciona perfectament bé o vagin a Fiscalia. Li he de dir que ni
Inspecció Educativa ni Fiscalia no han trobat cap mena d’indici
en cap de les qüestions que vostè planteja.

Sí que vull recordar una cosa que em pareix important en
aquests moments: ahir era el dia dels docents, tenim una
comunitat educativa absolutament compromesa amb l’educació
i amb la protecció dels nostres infants i els vull donar
l’enhorabona per la magnífica labor que estan fent a les nostres
aules. 

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:

Es que usted al igual que el consejero de Educación y que
el inspector jefe de Educación niegan la evidencia, los
documentos, los testimonios, incluso de los propios afectados,
y lo niegan porque ustedes, como nacionalistas que son,
defienden la educación como el método idóneo para la
ingeniera social, para adoctrinar en el pancatalanismo como le
acabo de demostrar y esto es así gracias al Partido Socialista y
también al Partido Popular que cuando ha gobernado ha
legislado para que este adoctrinamiento haya sido posible.

Ustedes utilizan la inmersión obligatoria en catalán como
instrumento para adoctrinar incumpliendo la ley y sentencias
judiciales hasta tres del Tribunal Constitucional y otras tres del
Supremo prohíben esta imposición lingüística.

Mire, Sra. Armengol, nosotros acabaremos con esta
dictadura catalanista en Baleares pero hasta que este momento
llegue escúcheme bien: los ciudadanos de Baleares no somos
catalanes, no hablamos catalán, hablamos mallorquín,
menorquín, ibicenco y formenterencs...

(Remor de veus)

... junto al español, del que estamos muy orgullosos también,
que también es nuestra lengua y que compartimos con más de
500 millones de personas en el mundo.

Y desde VOX, fíjese, aunque seamos los únicos,
seguiremos defendiendo un modelo educativo sin
adoctrinamiento político y en libertad.

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. A veure, Sr. Campos, no sé com ho
he de definir jo, a això. Vostè defensa allò típic d’uns
antisistema, perquè no creu en cap normativa ni... ni... ni en les
normatives que existeixen ni en la forma de funcionar d’una
democràcia, li ho he de dir, no respecta ni les lleis que ens
emparen a nosaltres en la presa de decisions ni respecta...

(Alguns aplaudiments)

... la forma de fer quan una llei no li agrada.

Sr. Campos, si vostè ha de denunciar alguna cosa ha d’anar
pels conductes oficials, faci-ho, i resulta que no té èxit perquè
resulta que el que denuncia són disbarats perquè no existeix, Sr.
Campos.

Què existeix en aquesta comunitat autònoma? Estam en una
situació que estam millorant l’educació a les nostres illes, que
cada any les xifres van a millor quant als paràmetres 
pedagògics dels nostres alumnes i això és important. Això és el
que li hauria de preocupar quant a l’educació. Estam millorant
sens dubte els paràmetres educatius a la nostra comunitat
autònoma. Estam millorant en infraestructures educatives, sí, i
això és important perquè garanteix més estabilitat tant en la
forma de fer feina del professorat com dels alumnes. Ahir
mateix estàvem amb el conseller i inauguràvem una escola a Sa
Pobla o l’altre dia a Sant Josep de Sa Talaia i això és el que
s’està avançant.

S’han millorat les condicions laborals dels nostres
professors i professores i en aquest moment d’enorme dificultat
d’una pandèmia sanitària com la de la COVID tenim una
comunitat educativa, i sobretot d’una forma molt especial als
docents d’aquesta terra que s’estan deixant la pell, cosa que no
fa vostè, en benefici dels ciutadans d’aquestes illes, Sr.
Campos; que estan fent una feinada per garantir un curs el més
normal possible per protegir-los de la malaltia i per ajudar-los
a aprendre i ensenyar d’una forma absolutament correcta.

Per tant, la meva total admiració a la comunitat docent
d’aquesta comunitat autònoma. Li ho puc dir més fort, però no
més clar.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.17) Pregunta RGE núm. 14872/20, presentada pel
diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures previstes per
alleujar la pressió fiscal davant la dramàtica situació
econòmica derivada de la pandèmia. 

Dissetena pregunta, RGE núm. 14872/20, relativa a mesures
previstes per alleujar la pressió fiscal davant la dramàtica
situació econòmica derivada de la pandèmia, que formula el
diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Diputades i diputats, bon dia, Alemanya
i Itàlia ja han anunciat baixades d’impostos. A Espanya, segons
diu la premsa, “los presupuestos de 2021 no tendrán la
prometida bajada fiscal a las PYME” que a les Illes Balears es
tradueix a les classes mitjanes.

Sra. Presidenta, davant la dramàtica situació econòmica
derivada de la crisi de la pandèmia, quines mesures
d’alleujament fiscal té previstes des del Govern?

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Pérez-Ribas, per la seva
pregunta. Vostè sap perfectament bé el que hem fet i en què
estam treballant de cara al futur perquè vostè és signant del
Pacte de reactivació econòmica, per tant, sap les mesures
econòmiques que s’hi dibuixen i que, per tant, són les que
durem al proper pressupost per a l’any 2021.

Sap vostè que hem ajornat sense interessos els deutes
tributaris. Sap vostè que es va ampliar en un mes addicional el
termini de presentar les declaracions de liquidacions de
l’impost de transmissió patrimonial i d’actes jurídics
documentats, es va aprovar l’exempció de les taxes portuàries
als ports de les llles Balears, cosa que no ha passat a molts
d’altres territoris. 

També es va facilitar la tramitació telemàtica del
procediment tributari davant l’Agència Tributària de les Illes
Balears. Es va suprimir el pagament a compte de l’ITS i el que
és més important: hem aconseguit el manteniment de
moltíssimes empreses i de moltíssims llocs de treballadors a
través de l’ampliació dels ERTO al sector turístic i de la
possibilitat dels ERTO del rebrot també fins a dia 31 de gener,
que crec que és una gran notícia per a la nostra comunitat
autònoma.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sra. Armengol, les Illes lideren els indicadors econòmics
negatius, amb creixement d’atur, amb dissolució d’empreses,
amb baixada del PIB, amb treballadors adherits a ERTO, a
efectes fiscals no es pot fer com si no passés res.

L’impuls a l’activitat econòmica, l’impuls a la nova
economia, al nou turisme en tota la seva... cadena de valors, a
tota la nova indústria residencial, a la nova innovació, tots
aquests estímuls necessiten ajudes fiscals.

I no parlem d’eliminar impostos, parlem de rebaixar la
pressió fiscal o en tot cas de no incrementar-la, perquè, Sra.
Armengol, vostè té dues opcions: o pujar impostos i taxes o fer
com estan fent altres presidents d’altres comunitats autònomes,
rebaixar la pressió fiscal o com a mínim no apujar-la. És clar
que és més fàcil apujar impostos i taxes, però des del Grup
Parlamentari Ciutadans li insistim, cerqui finançament d’altres
bandes, de fons europeus, o de col·laboració publicoprivada. 

Ja la setmana passada ja li vaig demanar al Sr. Negueruela
que presenti projectes per ajustar-se a fons europeus atractius
i consensuats, perquè així puguem tenir el percentatge de les
ajudes que rebrà Espanya. En aquest cas serien 1.600 milions
dels mecanismes de recuperació i resiliència i 350 milions del
programa (...). I utilitzi la col·laboració publicoprivada, per
construir habitatge social, per a innovació, per a la transició
energètica.

I és cert, vostè ha dit i nosaltres li hem donat suport i en
alguna d’aquestes mesures fins i tot les hem proposat nosaltres,
ajornament d’impostos, que realment l’ajornament és pan para
hoy y hambre para mañana, però bé ja és una solució.
Exempció de taxes de ports, bé realment és poca cosa. ITS, per
favor, per a la temporada que ve suspengui’l perquè realment
afecta la nostra competitivitat. Les empreses necessiten
liquiditat i les empreses necessiten ajuda...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pérez-Ribas, el seu temps s’ha finalitzat. Té la
paraula la presidenta del Govern.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. A veure, si
fem una mirada, un recorregut una mica més llarg, des que
governam en aquesta comunitat autònoma fa cinc anys el pacte
de progrés a les Illes Balears, no s’ha apujat cap impost a
classes mitjanes i a classes treballadores, tot el contrari, Sr.
Pérez-Ribas, això va passar quan governava el Partit Popular
en aquesta terra, com recorda perfectament tothom.

Quant al moment de la pandèmia, una crisi econòmica
derivada d’una crisi sanitària, efectivament s’han pres mesures
de suport immediat a allò que era el manteniment de les
empreses, que era el necessari i amb això crec que vostès hi
estaven absolutament d’acord, a intentar salvar i que poguessin
aguantar les empreses vives, i això s’aconsegueix amb la gran
protecció dels ERTO, he de repetir una vegada més que des de
l’estat d’alarma efectivament, la comunitat autònoma de les
Illes Balears ho hem dit sempre, som molt dependents del
sector serveis i dels turistes. Per tant, seríem la comunitat
autònoma que econòmicament baixaria més, ho hem dit
sempre, no ho hem amagat mai. 

Des d’aquest moment han arribat 782 milions d’euros per
protegir empreses i treballadors a les Illes Balears, això també
crec que s’ha de dir perquè és així, a través de la figura dels
ERTO que haurem de seguir emprant, almanco fins a 31 de
gener i intentarem fer feina per poder reactivar l’economia el
més ràpid possible, com estam fent de forma publicoprivada
amb el sector privat i el sector públic, com vostè sap, en
aquesta comunitat autònoma. 

S’han protegit a empreses a través de les ajudes a autònoms
i a través de les línies ISBA. Es donen ajudes i subvencions
directes per mantenir aquestes empreses i per mantenir-les
vives. Ara, Sr. Pérez-Ribas, és incongruent dir que hem de
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posar més metges, que hem de posar més professors, que hem
de tenir més despesa sanitària, de mobilitat, de tot tipus i que a
més hem d’abaixar els ingressos. Això absolutament no
existeix, perquè seria fer un miracle i això en aquesta terra no
passa.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.18) Pregunta RGE núm. 14882/20, presentada pel
diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a resultats del suposat Pla
de reactivació.

Divuitena pregunta, RGE núm. 14882/20, relativa a
resultats del suposat Pla de reactivació, 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, fa sis mesos
que està en vigor el Decret Llei 8/2020, de suposada
reactivació econòmica. Hem pogut veure que des del mes de
maig vostè va muntar un decorat dient que aquell famós decret
llei generaria 3.000 milions d’euros d’inversió i 35.000 llocs de
feina. Però després de sis mesos hem vist que tot allò era
mentida, ja ha caigut aquell decorat perquè no ha servit per res
aquell decret llei fins ara, almanco per a res de bo. Per molt que
el seu conseller estrella o estrellat, ho vulgui disfressar. Som la
comunitat autònoma amb major increment de l’atur de tota la
Unió Europea i hem perdut 13.250 afiliats en aquest darrer
mes.

Per tant, davant aquestes dades que són incontestables i
dramàtiques per a moltes persones, vostè creu que està
funcionant el seu Pla de reactivació?

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. El Pacte de reactivació econòmica a
les Illes Balears surt des del diàleg, des del compromís de les
institucions i els partits polítics que han volgut sumar en un
moment de dificultats a atendre la població de la millor manera
possible. Desgraciadament el seu partit, Sr. Company, no ha
volgut sumar per comprometre’s amb els ciutadans d’aquesta
terra. No ens estranya perquè és allò que ha passat
històricament a les Illes Balears i així els va!

Sr. Company, el Pacte de reactivació econòmica són
mesures a curt, mesures a mig i mesures a llarg, i significa, una

part important que vostè hauria de conèixer: la protecció de les
empreses i dels nostres treballadors, l’acord de la setmana
passada va en la línia que hem defensat des del Govern de les
Illes Balears, que han defensat les institucions d’aquesta
comunitat autònoma i que han defensat els agents socials i
econòmics; protecció de treballadors i d’empreses fins que
sigui necessari, aquest era el compromís del Govern d’Espanya
i s’ha assolit en el pacte de la setmana passada. 

I les altres potes fonamentals del Pacte de reactivació
econòmica, que supòs que vostè coincidirà amb mi, és que si no
hi ha seguretat sanitària no podem fer reactivació econòmica i
les xifres sanitàries, Sr. Company, estan millorant.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies. Miri, Sra. Armengol, la realitat és caparruda
i som els pitjors de tota la Unió Europea en dades
econòmiques. Com vostè diu, el coronavirus és universal,
afecta tothom, però aquí a Balears econòmicament afecta mot
més que a qualsevol altre lloc. No em digui que no, ens ha
crescut un 90% l’atur i això és quatre vegades més quasi que a
Canàries. Ah i vostè no en té la culpa de tot això, no és ver? La
segona comunitat autònoma és Catalunya, que li ha crescut un
28% i a vostè li ha crescut un 90% l’atur. És que no hi ha ni
una sola dada ni estadística econòmica en negatiu que vostè no
estigui liderant. I el conseller Negueruela surt i diu que les
mesures recollides en el pacte de la reactivació “han
amortiguado” la caiguda de l’atur i resulta que tenim 37.000
persones més sense feina que l’any passat.

Sra. Armengol, vostès varen fer tres o quatre escenaris
varen calcular, i estan en el pitjor dels escenaris, en el pitjor
que havien calculat vostès. De què han servit aquestes mesures?
Com ho han esmorteït? Per tant, jo diria que vaja uns
amortidors que té el Sr. Negueruela, vostè va sense amortidors
i ha foradat des de fa molts de quilòmetres i no se n’ha adonat
i segueix donant gas a la moto, com va fer l’any 2008 i tots
sabem com va acabar aquella festa, Sra. Armengol.

Miri, sap què passa realment avui? Llegeixi el Diario de
Mallorca: “Padres de familia en ERTE abocados a pedir
comida a ONG”. Aquesta és la realitat, Sra. Armengol,...

(Alguns aplaudiments)

Això és el que passa avui aquí a la nostra comunitat
autònoma. I mentre moltes persones i famílies fan cua per tenir
alguna cosa per menjar, vostè i el seu conseller estrellat toquen
el violí. I això no pot ser!

Amb vostès ni salut, ni turisme, ni economia, Sra.
Armengol, amb el seu govern llistes d’atur col·lapsades i també
UCI col·lapsades i pobresa. Sra. Armengol, és ben hora que
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faci canvis dins aquest govern seu que està col·lapsat i
desbordat. És ben hora que faci canvis i és ben hora també que
posi en marxa d’una vegades per totes unes mesures
contundents i efectives per sortir d’aquesta crisi, si no, en
sortirem, però ja veurem com. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. A veure, Sr. Company, com pot
venir aquí amb aquest discurs, almanco això ho hauria de saber,
nosaltres som una comunitat autònoma que viu molt lligada a
l’economia del turisme i dels serveis. Sap què ha passat amb
una pandèmia a nivell internacional sanitària? Que la gent perd
confiança, i confiança i seguretat és l’únic que pot garantir el
turisme no aquí, a tot el món, que ha abaixat més d’un 70%, Sr.
Company, aquesta és la realitat, la vulgui veure o no la vulgui
veure, però com a mínim això ho hauria d’entendre després de
tants d’anys que du dedicant-se a la política, Sr. Company.

I òbviament que aquesta comunitat autònoma tendrà pitjors
xifres econòmiques que altres que poden tenir altres sectors
econòmics que estiren. Per això nosaltres des de l’esquerra
sempre hem dit que s’ha de diversificar economia, que també
s’ha de fer feina amb altres sectors i això és el que s’està fent,
igual que s’està fent... jo els veig molt nerviosos, posin-se
tranquils... Igual que s’està fent podent millorar tota l’activitat
turística per poder reactivar la nostra economia.

Sr. Company, no em compari amb Canàries, allà ara és la
seva temporada alta teòricament i nosaltres és la nostra
temporada baixa. És que ja és..., en fi, Sr. Company, és una
cosa absolutament ridícula.

Miri, nosaltres efectivament, tenim un Pacte de reactivació
econòmica amb mesures concretes sobre el present, el mig i el
llarg termini a la nostra comunitat autònoma, pactat amb agents
socials, pactat amb institucions i, per tant, amb partits polítics
que no vénen aquí a llegir el diari cada dimarts, sinó que vénen
a fer propostes, Sr. Company, que és allò que jo li deman des
de fa estona a vostès, des de fa estona a vostès.

(Alguns aplaudiments)

Hem pres mesures de protecció de les empreses i els
treballadors. Si no fos per la figura dels ERTO, Sr. Company,
la situació seria molt pitjor, que és com quan varen governar
vostès, que varen anar per la figura dels ERO, dels
acomiadaments ràpids i que la gent va patir moltíssimes
desigualtats. I que és evident que hi ha desigualtats, sí. I que és
evident que hi ha gent que ho passa malament, sí. Per això el
Govern fa mesures extraordinàries en temes socials, cosa que
no fan en els territoris on vostès governen, Sr. Company, en
aquest moment a altres comunitats autònomes.

(Alguns aplaudiments)

Aquesta és la realitat. I basta de mentides amb el tema
sanitari, hauria de reconèixer que la segona corba s’està
tombant, que hi ha millors dades sanitàries gràcies a la
magnífica feina dels professionals sanitaris i basta de dir que
les UCI estan col·lapsades, Sr. Company. Avui, avui per UCI
ocupació de COVID és del 20,6%, per ocupació de COVID, i
a planta un 7,6%. Ha reduït moltíssim des de la darrera xifra

Per tant, Sr. Company, almanco reconegui la magnífica
feina que està fent la gent que fa feina, que no és vostè. Moltes
gràcies.

(Alguns aplaudiments)

II. Interpel·lació RGE núm. 3746/20, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment dels
acords parlamentaris en relació amb les ajudes per pal·liar
els efectes de la tempesta “Glòria” i coordinació amb altres
administracions per canalitzar aquestes ajudes.

EL SR. PRESIDENT:

Acabat el primer punt, passam al segon punt de l’ordre del
dia que correspon al debat de la Interpel·lació RGE núm.
3746/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment
dels acords parlamentaris en relació amb les ajudes per pal·liar
els efectes de la tempesta “Glòria” i coordinació amb altres
administracions per canalitzar aquestes ajudes. Per començar,
intervenció del Grup Parlamentari Popular, té la paraula el Sr.
Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Castro, divendres es
compleix el segon aniversari de la terrible i devastadora
tempesta que va patir especialment el municipi de Sant Llorenç.
Vull en nom del Partit Popular que les meves primeres paraules
siguin de reconeixement i afecte als familiars de les tretze
víctimes mortals així com les tres a conseqüència de la borrasca
“Glòria” del mes de gener. Vull agrair també a tots els efectius
dels diferents cossos d’emergència i seguretat que varen
participar els dies que vàrem patir la borrasca “Glòria”a les
nostres illes.

Sra. Consellera, com ha pogut comprovar, els fenòmens
meteorològics adversos i els seus efectes destructius no cessen
deixant unes profundes empremtes a les nostres illes, no tan
sols amb pèrdues de vides humanes, que lamentablement sumen
16 entre Sant Llorenç i la borrasca “Glòria” i amb una persona
desapareguda fins a la data. 

A part de les pèrdues humanes cal sumar també les greus
destrosses dels béns privats i públics. Només en els darrers dos
anys les Illes han patit quatre episodis greus de tempestes,
recordam: l’octubre de 2018, els caps de fibló de Menorca que
varen deixar a Menorca 56 hores sense llum, la DANA de
setembre de 2019, la borrasca “Glòria” i el cap de fibló que va
afectar la part forana de Mallorca aquest setembre deixant
milers d’arbres i ocasionant multitud de desperfectes als
diferents municipis de la part forana.
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La pandèmia de la COVID no ha de servir al Govern de la
presidenta Armengol i del president Sánchez d’excusa o
d’impediment per deixar de donar resposta als temes pendents,
compromesos i necessaris, gairebé tots ells abans de l’arribada
de la pandèmia, per recuperar totes aquelles zones
damnificades que constitueixen un greu perill molt més gran si
tornen a replicar noves tempestes o s’originen incendis.

Per tant, la recuperació de les zones afectades i el pagament
de les ajudes pendents als particulars i a empreses també és
molt urgent. Ens pot dir les ajudes pendents a rebre a dia
d’avui? Creu importantíssim que ens informin en detall què
s’ha fet? Línies d’ajuts habilitades com es va fer a Sant
Llorenç, quanties pagades en forma efectiva, data de pagament,
ajudes pendents, ajudes denegades. Pensa fer-ho, Sra. Castro?

Travessem uns mesos molt difícils, convulsos i incerts que
se’ns dubte ens fan ser prudents. Al mateix temps hem de
seguir avançant mirant cap endavant dins les responsabilitats
amb agilitat i capacitat de previsió, prenent les mesures
ajustades al servei de l’interès general dels ciutadans d’aquestes
illes.

El tràgic episodi d’octubre de l’any 2018 a Sant Llorenç va
fer que la maquinària administrativa s’engreixés pel que fa a
donar una resposta de línies d’ajudes necessàries per als
ciutadans així com avançar en la recuperació de la zona zero. 

Per cert, dimecres passat el batlle de Sant Llorenç
denunciava públicament que encara no estaven arreglades
algunes zones afectades del costat de la riera a causa d’uns
problemes amb el projecte del Consell de Mallorca. Una mostra
més de la manca d’efectivitat i d’interès en la seva gestió i en
el seguiment que hauria de prioritzar les seves responsabilitats,
el que no és comprensible dos anys després del tràgic succés és
que en aquest municipi no estigui tramitat ni resolt el Pla
INUNBAL.

Crec que vostè és conscient que si tornés a repetir-se aquest
episodi de fortes pluges, de manca d’aquestes obligacions,
agreujaria la feina als equips d’emergència i augmentaria el
perill per a ells així com per als ciutadans. Per ventura no li
preocupa? Està al corrent d’aquest tema, Sra. Consellera? No
creu que no es perden més dies?

La borrasca “Glòria” ens va deixar un tràgic balanç amb
una pèrdua de tres vides humanes i una persona desapareguda,
trenta municipis afectats entre Mallorca, Menorca i Eivissa i els
danys materials que ascendien a 16 milions d’euros. La
proximitat de la temporada turística feia urgent no perdre un sol
dia en les feines de recuperació de les zones afectades, i amb
l’aparició de la pandèmia més que mai els ciutadans necessiten
els ajuts públics per recuperar els negocis, empreses i zones
afectades per anar recuperant la normalitat en la mesura del
possible.

La Sra. Armengol va anunciar el 20 de gener que demanaria
a l’executiu central que declarés zones afectades greument per
emergència de protecció civil com a zona catastròfica, perquè
d’aquesta manera ajuntaments, consells, govern i particulars
puguin acollir-se als ajuts del Govern central i així poder

reparar els desperfectes causats pel temporal. Tot segueix igual,
tothom està pendent de les ajudes promeses del Sr. Sánchez.

Li posaré aquí un exemple d’aquí uns moments. El nostre
president, el Sr. Company, el 23 de gener va demanar celeritat
al Govern d’Espanya en la gestió de les ajudes per compensar
els danys de la borrasca “Glòria”. Com sempre tarden i no
arriben. Li vull recordar una vegada més, en nom del Partit
Popular, Sra. Castro, que a dia d’avui hi ha veïns que estan
esperant les ajudes promeses. 

En una clara maniobra propagandística el Sr. Pedro Sánchez
a la seva visita anuncià que s’activarien immediatament els
mecanismes per concedir ajuts d’urgència als damnificats,
esperaven al primer Consell de Ministres, per impulsar les
ajudes a particulars, a empreses i a administracions afectades.
Sap qui ha avançat els diners de la majoria de les obres? Com
sempre, els ajuntaments. L’Ajuntament de Manacor, com un
simple exemple, per reparar els passejos marítims de Cales de
Mallorca, Coves Blanques així com la reparació de la bomba
de la seva depuradora va haver de fer una modificació
pressupostària de 825.000 euros. Per tant, no parlam de
quantitats insignificants. 

També he de reconèixer que en aquesta ocasió Costes ha
actuat ràpid, no del gust de tothom, però ha actuat ràpid. A
algunes zones com a aquesta que li mostraré a la foto de Cala
Salada de Sant Antoni a l’hora com estava just passada la
tempesta, això és com ho estan deixant en aquest moment. Si
vostè creu que amb aquestes reparacions els ciutadans i les
administracions ens poden conformar, doncs, estam ben
arreglats! 

Sra. Consellera, coneix el Sr. Fernández, el batlle socialista
de Capdepera? Li cit textualment les seves declaracions de dia
19 de febrer: “només en el nostre municipi hem valorat en 4
milions d’euros els danys causats, que és el que han deixat per
a tot Balears. Ja es pot veure la intencionalitat del Govern,
estam molt decebuts d’aquesta inversió que demostra molt poca
sensibilitat amb les zones turístiques, ara bé, sí que volen
cobrar l’IVA”. 

Pensen insistir en sol·licitar més recursos econòmics a
Madrid? La veritable preocupació sobretot de Llevant és que
no es vol assumir la regeneració de totes les platges que van
quedar destrossades a la borrasca. La Sra. Delegada del
Govern, la Sra. Calvo, va proposar als alcaldes dues opcions:
o reparar el passeig marítim i, en aquest cas, la reparació seria
assumida pel Govern central, o demanar una concessió
administrativa per 30 anys i la reparació hauria d’anar a càrrec
dels seus pressuposts municipals. Açò fa pudor de xantatge. 

Cap de les dues solucions no va ser ben acollida pels
afectats. Ens pot aclarir en quina situació es troba?

És cert que el conseller Mir no aprova la recuperació
d’algunes platges en zones afectades? Al Ple de dia 11 de
febrer, el Partit Popular va presentar una PNL amb dos punts,
amb la voluntat clara de cercar i trobar consens parlamentari.
En el primer punt, el Govern va presentar una esmena que
acceptaven amb la finalitat d’agilitar al màxim els tràmits per
prestar les ajudes promeses del president Sánchez. A dia
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d’avui, encara esperam. Al segon punt, sol·licitava que l’Estat
agilités les ajudes recollides en el Reial decret llei 11/2019. Els
dos punts van ser aprovats per unanimitat, tot i que a la realitat
tan sols s’han materialitzat alguns treballs per la part de costes
que he comentat fa uns moments. 

I de les ajudes econòmiques compromeses, no n’ha arribat
un cèntim. En el Ple de 25 de febrer, vostè em va respondre
novament amb una sessió de control de govern autonòmic, es
van fer aquesta pregunta, de temes, d’àmbits, d’una altra
administració com és la central, fa menys d’un mes, un
company seu. 

A dia d’avui, segueix pensant que vostè no té cap tipus de
responsabilitat, no ha d’intervenir o no ha d’exigir que els
doblers compromesos i tots els que puguem incrementar per a
aquesta recuperació, és tasca seva. L’alcalde Rafel Fernández
va manifestar la seva indignació per la poca vergonya que ha
tingut el Govern quan ha valorat els danys en tan sols 4,5
milions d’euros. Ens tractava com a una província de segona.
Vostè què en pensa? És justa la valoració feta pel Sr. Sánchez?

Amb aquesta actitud, l’alcalde de Capdepera exerceix la
seva autoritat i responsabilitat, la seva prioritat que no és més
que els seus vesins i que, les empreses puguin recuperar el seu
patrimoni i rebre, en temps i forma, les ajudes promeses. 

Els ciutadans de les Illes Balears es mereixen un govern
responsable, que actuï de forma diligent i eficaç davant els
fenòmens meteorològics adversos. Però, sobretot, es mereixen
polítics que vetllin per la seva seguretat i benestar, planificant,
desenvolupant i implantant estratègies i instruments de
prevenció i resposta primerenca, evitant pèrdues humanes i
materials. 

L’experiència ens diu que amb aquest govern és molt
important fer un seguiment dels seus anuncis, ja que entre
aquests i els que realment passen a la realitat hi solen haver
unes substancials diferències, i tenim molts d’exemples, una
cosa és el que fa l’anunci i, una altra cosa, són els fets. 

Moltes gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Muchas gracias, Sr. Camps. Tiene la palabra la
representante del Govern, la consellera d’Administracions
Públiques i Modernització. 

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

Gràcies, vicepresidenta. Bon dia a tothom. Comienzo
también mi intervención también lamentando las víctimas,
como ha hecho el diputado del Partido Popular. 

Retomamos esta interpelación que tuvo que,
lamentablemente, quedar aplazada por el estado de alarma,
porque creo que era un tema que probablemente íbamos a
debatir en marzo cuando nos llegó la pandemia de la COVID.

Y creo que es necesario y que es positivo que hablemos de
emergencias, y no solamente cada vez que se produce un hecho
y a posteriori, sino que también tenemos que prever las
circunstancias anteriormente. Por eso, a pesar del tono de su
interpelación, le agradezco la interpelación porque creo que es
una oportunidad para hablar de un tema que creo que nos
importa. Pero me gustaría también que recordáramos que la
Constitución establece un marco y establece unas competencias
para las comunidades autónomas, otras para el Estado y otras
para los municipios, y creo que todos los diputados de este
Parlamento deben conocer cuáles son las competencias de cada
uno. 

También, y como usted hacía referencia a la tempestad
Gloria, aunque luego ha hecho también referencia a otros
acontecimientos que han sucedido los últimos años
relacionados con el cambio climático, en la tempestad “Gloria”
tuvimos que lamentar -desgraciadamente- la muerte de cuatro
personas que perdieron la vida en nuestra comunidad y también
en otra parte del Estado, por lo tanto, también creo que hemos
de mostrar nuestras condolencias. 

Entrando ya en el tema de su interpelación, me gustaría
decirle, en primer lugar, que usted me hace referencia a si me
parece adecuado o no lo que el gobierno central, las promesas
que el presidente Sánchez ha llevado a cabo. Usted me está
pidiendo explicaciones y yo le diré, para su información, puesto
que no es ámbito de esta comunidad autónoma, pero sí que le
voy a dar la información que la ministra Ribera, la ministra
Teresa Ribera compareció en el Congreso de los Diputados, a
petición propia, el pasado 19 de febrero para hablar,
precisamente, sobre este tema. El tema era informar de las
líneas generales de la política de su departamento y para
informar sobre la evaluación del impacto en España de la
borrasca “Gloria”, así como de las actuaciones previstas al
respecto. 

Lo que sí que le puedo decir es que, desde el ámbito de la
comunidad autónoma, se hizo un esfuerzo muy importante en
aquellos días. Durante los tres días que duró el temporal
“Gloria” en nuestra comunidad autónoma se gestionaron 440
incidentes desde el servicio de Emergencias, 112, aunque no he
oído sentir en su interpelación nada respecto a este asunto. 

Por parte de lo que es competencia nuestra sí que
reclamamos con la máxima celeridad al gobierno central todas
las ayudas previstas en la Ley de protección civil. Lo hicimos
tres días después de que se produjera la tempestad “Gloria”. Y
fue el propio Consell de Govern el que aprobó -tres días
después- esta petición al gobierno central. 

En aquel momento ustedes vinieron a este Parlamento, a
decirnos que habíamos de instar a la Unión Europea. Cosa que,
nuevamente, escapa a nuestras competencias porque es el
gobierno central el que solicita a la Unión Europea, pero es que
-además- el gobierno central ya lo había hecho y ya había
reclamado esta cantidad de dinero a la Unión Europea, y la

 



2778 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 50 / 6 d'octubre de 2020 

Comisión Europea movilizó fondos precisamente por importe
de 5,7 millones de euros, para ayudar a España a paliar los
desastres del efecto DANA. 

Hace usted un discurso un poco difícil, en algunas
ocasiones, y me cuesta seguirlo, seguramente es culpa mía,
pero a veces habla de competencias del Estado, otras veces
habla de competencias del municipio, otras veces habla de la
competencia del Consell de Mallorca, unas veces me dice que
no hay ayudas, luego me dice que las ayudas son insuficientes.
Seguramente es culpa mía que no le he entendido bien. 

El gobierno estatal, el gobierno central, comunicó -referente
a “Gloria”- ayudas por valor de 4,4 millones de euros, de un
total de 19 en todo el estado. Pero eso refería, precisamente, a
las obras que se han empezado a llevar a cabo por parte de
Demarcación de Costas y usted mismo, en su interpelación, ha
reconocido que había funcionado correctamente. 

Pero parece que usted había preparado la interpelación en
el mes de marzo, y no ha leído que esto recientemente se ha
publicado en el BOE, el Real Decreto 778, del 25 de agosto, en
el que se lanzan ayudas específicas para el “Gloria”.
Evidentemente, hubo una demora y un parón, desde enero hasta
agosto, y se vivió aquí en España -aunque usted igual no se ha
dado cuenta- un estado de alarma. 

Las ayudas son posibles gracias al Real Decreto 11/2019,
por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños
causados por temporales y otras situaciones catastróficas. Esta
norma, del gobierno central, deja abierta la puerta a los
incidentes que se puedan producir porque, como usted ha hecho
referencia, ha habido distintos acontecimientos derivados de los
fenómenos meteorológicos adversos porque, evidentemente y
aunque algunos lo nieguen, el cambio climático afecta a la
realidad de nuestras islas. 

En este Real Decreto-ley se han ampliado las situaciones
catastróficas producidas entre el 1 de abril del 2019 y el 31 de
marzo del 2020. Usted ha hecho un glosario de días que
tuvimos desastres naturales y me sorprende pero aprovecho
para decirle que se ha olvidado de mencionar el cap de fibló de
Sant Antoni de Portmany, y me sorprende porque el batle de
Sant Antoni estaba muy preocupado y ahora ya le puede
trasladar que, efectivamente, el Gobierno central ha protegido,
con las ayudas con el Real Decreto, los daños producidos en
aquel momento, en octubre del año pasado. 

La coordinación interadministrativa está siendo muy fluida
y efectiva. Parece que a usted esto no le parece reseñable en
una interpelación sobre emergencias. Se han llevado a cabo
distintas acciones desde el área del Govern, desde
Emergencias, pero también desde la Conselleria de Medio
Ambiente, desde la Conselleria de Agricultura, desde la
Conselleria de Turismo; también en reunión con el gobierno
central y con los consells y con los distintos ayuntamientos.
Sinceramente creo que, cuando hablemos de emergencias, de
verdad me ha sorprendido que usted abandone el discurso de la
responsabilidad y de la apuesta por los criterios técnicos.

Si le parece, salimos del Congreso de los Diputados, porque
si usted quiere interpelar al presidente Sánchez, tienen

diputados en su partido para interpelar al presidente del
gobierno central, y nos situamos nuevamente en el Parlamento
balear que creo que es para lo que estamos aquí.

Venimos de cuatro años de trabajo -casi cinco años- de
trabajo intenso, invirtiendo en prevención y en gestión de
catástrofes para anticiparlos. Nuestra hoja de ruta es clara y se
la expliqué a ustedes en mi primera comparecencia en el
Parlamento. Apostamos por una línea de mejora continua. De
manera resumida: máxima coordinación, pues es la garantía del
éxito, con toda la prudencia que implica esta palabra al hablar
de emergencias, pues el riesgo cero no existe. Pero una mejor
coordinación y planificación desde luego nos hará afrontarlo en
mejores condiciones. En segundo lugar, aprovechar la
tecnología existente y comprometerla al servicio de las
emergencias: red IOT, TetraIB, (...), etc. Y respaldado, en
tercer lugar, siempre en el conocimiento técnico y científico
con grupos especializados y autorización de los planes y
trabajos en equipo con la UIB.

Ya para acabar, si me lo permiten, hay un tema de raíz del
que no les he escuchado hablar cuando hablamos de
emergencias provocadas por fenómenos meteorológicos, y
estoy refiriéndome al cambio climático. No sé si es un tema
tabú para su partido, para el Partido Popular; no sé si usted
piensa lo mismo que la Sra. Ayuso, que lo niego, o que algunos
de sus compañeros de la ultraderecha. La borrasca Gloria nos
indica que estamos ante un fenómeno extremo, poco habitual
en nuestras latitudes, que sin embargo sólo el año pasado se ha
producido en nuestro país en siete ocasiones.  Por tanto no es
una cosa aislada sino que se trata de fenómenos que nos
acompañarán lamentablemente cada vez con mayor intensidad
y frecuencia. Gloria ha batido récords en las mediciones
meteorológicas, como por ejemplo en la boya de Maó o en la
isla Dragonera, donde se registraron olas de casi 15 metros de
altura. 

El paso de las DANA del año pasado y la borrasca Gloria
ponen de manifiesto la vulnerabilidad de nuestro litoral ante
fenómenos extremos, lo que debía hacernos intensificar
medidas de lucha contra la erosión y la adaptación a los efectos
del cambio climático. Es por lo que más allá de la respuesta de
emergencia y de la reparación de daños es inaplazable
fortalecer nuestra capacidad de anticipación ante los riesgos
físicos que genera el cambio climático. Hace falta apoyo
político para luchar contra el cambio climático, un debate que
algunos niegan, y en cambio para nosotros, para este govern, es
esencial. Hablar hoy de grandes emergencias por fenómenos
meteorológicos debe ir de la mano de combatir el cambio
climático.

Mientras tanto, sin obviar este debate de fondo, por parte de
esta administración, eso seguro, estamos hoy mejor preparados
para abordar las emergencias, y también que fue un govern
progresista, el govern anterior, el primero en plantar cara i
frenar el cambio climático. Permítanme leerles sólo un
fragmento de lo que dice nuestra ley de cambio climático,
aprobada en este mismo parlamento, una ley pionera y muy
positiva. Ahora que ustedes, sin embargo, el Partido Popular de
Baleares, no dieron apoyo porque consideraron que era una ley
de gestos, una ley impositiva, prohibitiva y discriminatoria.
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“Las Islas Baleares, por el hecho insular, son especialmente
vulnerables al cambio climático; en buena parte lo son porque
se prevé que el incremento medio de temperatura en el
archipiélago será superior a la media global. Los principales
factores climáticos que se prevén que afecten al archipiélago
son el incremento de la temperatura media, la disminución de
la precipitación media y el aumento de (...) extremos, como
olas de calor o lluvias intensas. Estos factores crean un nivel de
riesgo ante el cambio climático alto para los sectores del agua,
el territorio, el turismo y la salud, y un riesgo significativo para
el medio natural, la energía y el sector primario.” 

Dentro de este marco climático, de la transición ecológica,
nos encontrarán aquellos que quieran hablar de emergencias y
de cómo prepararnos mejor para reducir riesgos ante
situaciones adversas. Usted en su interpelación ha hecho
referencia a los distintos acontecimientos del cambio climático.
Bienvenido que se sume usted a la lucha contra el cambio
climático.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Consellera. Corresponde ahora el
turno de réplica del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la
palabra el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Sra. Castro, la semana
pasada, como suele ser habitual en usted, utilizando el segundo
turno en la contestación de las preguntas, hizo dos afirmaciones
cuando yo ya no tenía opción de réplica, e hizo dos
comentarios que faltaron a la verdad, y yo le decía que estaba
mintiendo. Uno era el número de policías cuando yo entré en
el Ayuntamiento de Es Castell, usted dijo que entré con 15 y
salí con 10 y se equivocó; yo entré con 19 y salí con 16, y usted
se alegraba de que el gobierno de izquierdas hacía un buen
trabajo. ¿Sabe cuántos policías hay a día de hoy en Es Castell,
16 meses más tarde?, 13. Por tanto, menos 3.

(Alguns aplaudiments)

También mintió con la RDT, cuando usted dijo que a día de
hoy el Ayuntamiento de Es Castell podía disponer de una
reclasificación de los puestos de trabajo. ¿Sabe quién contrató
a la empresa para esta exigencia de las administraciones?, un
servidor.

(Més aplaudiments)

¿Sabe quién hizo todo el trabajo y lo dejó sobre la mesa en
el único y último punto, que había que acordar euro por punto?
Un servidor. ¿Sabe quién lleva 16 meses en Es Castell y no ha
sido capaz de acordar con la mesa de negociación?, el equipo
de gobierno de izquierdas del Ayuntamiento de Es Castell. Por
tanto cuando haga otra afirmación de mi persona por favor que
sea verídica y no que sea falsa.

En cuanto a la interpelación de hoy, soy consciente de que
estamos en el Parlamento balear, que tenemos nuestras
competencias y limitaciones, y lo único que le exijo, lo único
que le sugiero es que inste a las administraciones superiores,
sea el Gobierno central, sea la Unión Europea, a través de este
parlamento, para acompañar a nuestros diputados, a nuestros
eurodiputados para poder conseguir lo mejor para nuestros
ciudadanos de las Islas.

En cuanto a la noticia que nos ha dado de este Boletín
Oficial del Estado donde anunciaban unas mejores cantidades,
unas mejores ayudas para el tema de la borrasca Gloria, ha sido
incapaz de nombrar la cantidad de euros que van a poder
disponer los ayuntamientos o los ciudadanos que sufrieron con
la borrasca Gloria. 

El cambio climático, somos conscientes que estamos en un
cambio importante y hay que tomar medidas y ser previsores en
cuanto a estos temas. 

También en relación a las emergencias me parece mentira
que usted lleva ya 16 meses, hay una ley del fuego que su
antecesora, la Sra. Cladera, tenía que ser el súmmum, el no va
más; tenía que aprobarla en la legislatura pasada. A día de hoy
no me consta que hayan hecho ninguna reunión específica para
esta ley del fuego, que iría perfectamente poder disponerla para
poder integrarla, incorporarla a esta actualización del plan de
emergencia INUNBAL.

En cuanto a los recursos, como bien le he dicho en mi
primera intervención, ayuntamientos que tienen una vez más
que asumir los trabajos de reparación, como ha anunciado el de
Manacor; o el Ayuntamiento de Sant Lluís, que tuvo que
desembolsar 50.000 euros; o el de Son Servera, con más de
100.000 euros. Por tanto estos trabajos es importante que
ustedes insistan, mejoren los 4,5 millones a que se habían
comprometido, y hagan frente a sus obligaciones. 

Queda claro que usted es una alumna aventajada del
conseller Negueruela en falta de trasparencia, en dar las culpas
a la oposición, entre otras cosas. 

Por tanto, Sra. Castro, lo que le pido, lo que solicitamos
desde el Partido Popular, es que trabaje de forma decidida en
poder atraer las máximas ayudas, subvenciones a estos
damnificados por los diferentes episodios de emergencias, haya
nombrado o no haya nombrado a Ibiza, yo me refiero en
general; si tengo que contabilizar a lo mejor estaríamos citando
las ayudas pendientes que hay en todos estos años de borrascas,
caps de fibló, etc., y lo único que le exigimos desde el Partido
Popular es que defiendan los intereses de los ciudadanos de las
Islas Baleares y que dejen de dar la culpa a la oposición.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Camps. Corresponde ahora la contrarréplica de
la consellera de Administraciones Públicas y Modernización.
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LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ (Isabel Castro i
Fernández):

Gràcies, vicepresidenta. Sr. Camps, espero que no le
importe a usted que haga uso de mi contrarréplica porque no
podrá contestarme porque así lo dicta el Reglamento del
Parlamento, y seguramente el martes que viene vendrá a
replicarme que por qué le he contestado esto.

Usted me ha explicado aquí una cuestión, ha dedicado de
sus 5 minutos prácticamente 3 a defender su labor como alcalde
de Es Castell. Yo no sé cómo fue su...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., ah, su honorabilidad, perdón. Yo lo que le digo es que los
ciudadanos de Es Castell decidieron cambiar su gestión por un
gobierno progresista. Por algo será.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Digo yo, digo yo. Digo yo que los ciudadanos de Es Castell
algo saben cuando votan.

(Més remor de veus)

Mire, no se presentó pero el Partido Popular presentaría
otro candidato, digo yo...

(Continua la remor de veus)

Había otro candidato del Partido Popular que se presentó,
¿no? Pero...

¿Entonces por qué hay un gobierno progresista en Es
Castell?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Porque hay una cosa que se llama democracia. Si suma los
votos pues se elige el gobierno, pero bueno, si lo quiere
usted..., primero vamos a ver si usted comprende las
competencias del Estado y de las comunidades autónomas y
luego entramos en lecciones de democracia.

(Continua la remor de veus i se sent una veu de fons
inintel·ligible)

Mire... Yo estoy centrada en administraciones públicas y en
cinco minutos que ha intervenido el Sr. Camps no ha
mencionado el término “Gloria” en ningún momento. Yo...

(Remor de veus)

¿Pero qué intervencionismo...? Bueno, ¿se pueden relajar
y me dejan contestar, por favor? Le estoy diciendo, le he
explicado qué acciones ha llevado a cabo el Govern balear en
relación con Gloria, que era la pregunta. Usted me reclama que
(...) Gobierno central y la Unión Europea. Le he dicho que se
ha hecho, le he explicado el real decreto, le he explicado los
consejos de gobierno, le he explicado todas las medidas que se

han llevado a cabo. Usted sigue sin entender que es el Gobierno
central el que tiene que dar estas ayudas, y que el Gobierno
central además lo ha hecho, y a usted aun le sigue pareciendo
insuficiente.

Yo creo que usted tenía prevista una interpelación, y como
no le ha cuadrado bien al final ha acabado hablándome de lo
que usted hacía cuando era alcalde. 

Mire, usted tiene un problema siempre que me pregunta, és
que no distingue qué competencias son de unos y otros, porque
usted cree que cuando uno pertenece a un partido político ya da
igual, ya de igual quien tenga competencias; aquí ha hablado
del Consell de Mallorca, ha hablado del Gobierno central, ha
hablado de la Unión Europea. Mire, cada uno tiene unas
competencias, y la labor de este govern es coordinarse en la
gestión de las emergencias, y así se está haciendo. 

Ya le explicado también en (...) de control que los 16 meses
que llevamos de legislatura se ha activado más de 400 veces el
METEOBAL, 115 veces el INFOBAL, una vez el INUNBAL,
y el PLATERBAL está activado desde el día siguiente del
estado de alarma para evitar el riesgo de pandemia del
coronavirus.

Esta es la responsabilidad de este govern y es lo que está
haciendo, y usted no ha dedicado ni una sola palabra a esta
colaboración y a esta coordinación, ¿y sabe por qué?, porque
está funcionando.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Abans de passar al tercer punt de
l’ordre del dia, aturarem deu minuts el plenari per orejar la Sala
de Plens.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Bon dia senyores i senyores diputats. Reprenem el plenari. 

III. Moció RGE núm. 14807/20, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a reconstrucció econòmica de les Illes
Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm.
9476/20.

Tot seguit passam al tercer punt de l’ordre del dia que
consisteix en el debat i la votació de la Moció RGE núm.
14807/20 del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reconstrucció
econòmica de les Illes Balears, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 9476/20.

Començam el debat amb la intervenció del Grup
Parlamentari Mixt, té la paraula el Sr. Castells.
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom altra
vegada. Bé, presentaré breument el contingut d’aquesta moció
subsegüent a la interpel·lació que vam fer fa uns dies sobre
reconstrucció econòmica. Com recordaran, l’objecte d’aquesta
moció bàsicament va en la línia del que en diríem el moment
després, és a dir, fins ara el Govern està adoptant tot un seguit
de mesures necessàries, imprescindibles per aturar el cop, però
nosaltres el que diem és si no som capaços en el moment
després de crear empreses i aprofitar les oportunitats
econòmiques de diversos sectors, entre ells per exemple
l’energètic, el tractament pal·liatiu no serà suficient. Per tant,
hem de fer aquest pas endavant.

Per tant, aquesta és una moció bàsicament, més que de
política econòmica, de política empresarial, dirigida a
instruments que afavoreixin la creació de noves empreses,
perquè evidentment si no hi ha empreses, no hi ha ocupació.

La resumiré evidentment, no ho faré punt per punt, però la
dividiré en quatre grans blocs. 

El primer punt parla d’ordenar i racionalitzar l’estructura
d’entitats i serveis dedicats al suport a les empreses. Jo crec que
en aquests moments hi ha una certa dispersió, no se sap ben bé
què fa l’IDI, no se sap ben bé què fa la Fundació BIT, algunes
de les coses se superposen. Nosaltres ja havíem proposat en
alguns pressuposts que el Govern pensés en reordenar aquests
actius. Nosaltres aquí quan parlem d’un nou ens, evidentment
ho hem dit sempre, que desapareguin els altres. És a dir, el que
és clar és que el resultat ha de ser menys ens i el que diem és
aprofitar els recursos que hi ha per poder donar un suport
integral a les empreses més solvent i més sòlid del que es dóna
ara.

El segon paquet, que és el que podríem dir que és el que va
dirigit al talent, adreçat al talent, són quatre punts: els 2, 3, 4 i
5. Bàsicament són diferents mesures dirigides a fidelitzar o fer
venir a les Illes Balears persones amb talent que puguin dur a
les illes el seu projecte. No entraré en el detall perquè vostès ho
poden llegir i vull també poder tenir temps en aquesta primera
intervenció per referir-me a les esmenes que s’han presentat.

El punt 6 i el punt 7 que van dirigits al sector energètic,
bàsicament van dirigits a demanar concrecions al Govern, amb
unes accions que nosaltres compartim i hi donam suport, que
estan en el Pacte de reactivació econòmica, però que
precisament nosaltres la crítica que fem és que no hi havia una
fixació d’objectius i una fixació de calendari. Crec que hem
d’aprofitar la gran oportunitat precisament que hi estigui al
capdavant un conseller perfectament sensibilitzat amb aquest
tema i que per això, Sr. Yllanes, estem perfectament en sintonia
en poder aprofitar la que se’ns dubte ha de ser una oportunitat
de negoci en aquestes illes, que és la implantació de les
energies renovables per poder-la socialitzar i que hi participin
inversions privats. L’únic que demanem és que d'això se'n faci
un calendari, que estiguin dins uns objectius clarament
identificats, per tal que puguem fer la nostra feina de control al
Govern del compliment de les seves pròpies actuacions.

I per últim una mesura dirigida al sector agrari, per tal que
sigui una plataforma d’intermediació digital, que permeti que
aquests productes disposin d’un mercat global, un mercat
global perquè són productes d’altíssima qualitat, són productes
únics, són productes que només es produeixen aquí i el que
hem d’aconseguir és que aquests productes tinguin un mercat
que vagi molt més enllà evidentment del mercat local.

Quant a les esmenes presentades, quatre el Grup Socialista
i em sembla que també quatre el Grup Popular. Primer de tot
vull agrair evidentment aquestes contribucions. Dir que
respecte de la primera que ha presentat el Grup Socialista, la
15024, proposem una transacció, una transacció de manera que,
sense deixar d’esmentar el fons de capital risc, afegim si vostè
vol, Sra. Truyols, “entre d’altres instruments financers adients”.
És a dir, que mantindríem el text original, “el Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a crear un fons
de capital risc, entre d’altres instruments financers adients, per
finançar la creació d’empreses en sectors estratègics de
l’economia de les Illes Balears”.

Pel que fa a la següent esmena, la 15025, no l’admetríem
perquè difumina massa i dilueix massa la proposta que fem.
Nosaltres la proposta que fem és molt clara, joves qualificats
volem que puguin treballar en empreses, per què?, perquè
creiem que és més fàcil que aquesta col·laboració amb una
empresa privada es tradueixi en una inserció en el mercat
laboral d’una forma permanent. Aquesta és la mesura que
volem. Per tant, en aquest punt les “dilucions” no ens satisfan
per a la finalitat que perseguim en aquest punt.

Respecte de la següent, 15026, també li proposo una
transacció, he repartit un paper, però vostè precisament no hi
era, perquè és relativament simple. Seria acceptar el redactat de
l’esmena que ha presentat el Grup Socialista i el Grup Unides
Podem, 15026, però eliminar-hi una frase, de la manera que la
segona frase del text quedés de la següent manera:
“l’administració competent avaluarà la viabilitat dels projectes
presentats amb la col·laboració d’experts, en funció de la
matèria objecte del projecte”. És a dir, acceptaríem el redactat
de l’esmena que ens ha fet el Grup Socialista i Unides Podem,
però llevant-hi “podent recórrer si n’és el cas”, perquè nosaltres
creiem que sempre hi ha d’haver una avaluació independent,
l’administració ha de liderar, l’administració és el marc en el
que es produeix aquesta avaluació, però sempre s’ha de produir
aquesta avaluació independent.

Sr. President, vostè em permet potser allargar-me dos
minuts i després a la segona intervenció seré més breu? Ho dic
per poder acabar de comentar les esmenes i així és feina que
avancem.

EL SR. PRESIDENT:

Ja ho tendrem en compte.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies. Respecte de l’esmena 15027 que han
presentat el Grup Socialista i Unides Podem, l’acceptaria
perquè crec que tenen tota la raó, és a dir, el Govern el que ha
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de fer és donar suport, no ha de liderar ell mateix aquest
projecte.

I pel que fa a les esmenes del Grup Popular, bé, he repartit
no sé si a tots els grups les transaccions, les tres transaccions
que els propòs. Per tant, ara no m’hi allargaria, són
transaccions a l’esmena 15041, 15042 i 15043. Bé, van
dirigides a comptabilitzar el neguit i l’interès que el Grup
Popular demostra en aquestes esmenes amb l’orientació general
i amb la voluntat de la nostra moció. 

Per tant, qued a l’espera de les seves intervencions perquè
em diguin si accepten aquestes transaccions.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Intervencions per defensar les
esmenes RGE núm. 15024, 15025, 15026 i 15027/20,
presentades conjuntament pels Grups Parlamentaris Socialista
i Unides Podemos. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Debatem avui aquesta moció sobre la reconstrucció econòmica
de les Illes Balears, derivada de la interpel·lació de fa quinze
dies, quan el Sr. Castells defensava no només l’aplicació de
mesures immediates per fer front a la crisi econòmica, sinó
també i sobretot, com ell mateix manifestava, la implementació
de mecanismes a llarg termini per reconstruir tot el que hagi
pogut tirar per terra aquesta pandèmia.

Un grapat de fets importants han ocorregut des de la
interpel·lació. Per una banda, la pròrroga dels ERTO fins al 31
de gener de 2021, amb l’objectiu de salvaguardar l’ocupació i
el teixit empresarial. I, per altra, la suspensió de les regles
d’estabilitat fiscal per a aquest any i el següent, suspensió que
dóna solució al segrest dels romanents de les entitats locals
protagonitzat pel ministre Montoro i executat pel Sr. Bauzá i el
seu director de Pressuposts, Sr. Costa.

Ambdues mesures anunciades pel Govern d’Espanya
suposen 750 milions d’euros per a les Illes Balears derivat de
la pròrroga dels ERTO i 851 milions d’euros dirigits a les
entitats locals derivats de l’alliberament dels romanents, un
total de 1.600 milions d’euros que repercutiran de forma
positiva i sense cap tipus de dubte a la recuperació del múscul
de l’activitat econòmica a curt i mitjà termini.

Però també he de recordar que en aquests quinze dies el
GOIB ha aprovat la convocatòria d’ajudes a la
internacionalització de les empreses balears, ajudes
emmarcades dins els objectius de desenvolupament sostenible,
treball digne i creixement econòmic i indústria i innovació
d’infraestructures, i que se sumen a la resta d’ajudes atorgades
a les empreses i als autònoms tant a nivell autonòmic com a
nivell local.

En aquest sentit cal valorar positivament les ajudes de les
entitats locals a les petites i mitjanes empreses com és el cas de
Calvià que dedica 2 milions d’euros a les seves empreses,
Manacor amb 385.000 euros i Inca amb 300.000 euros.

A més, avui mateix ens aixecàvem amb la notícia que el
Govern d’Espanya mantindrà el nivell de recursos via sistema
de finançament per a les Illes Balears tot i això... en una
situació de dràstica disminució de la recaptació, així la bestreta
del sistema de finançament se situa per a 2021 en 2.079 milions
d’euros i la liquidació del sistema de 2019 a percebre el 2021
en 807,4 milions d’euros. També fem una valoració positiva de
la decisió d’aixecar per primera vegada el límit  de dèficit,
deute i regla de despesa per a 2020 i 2021.

Com sempre, per molt que s’entestin alguns a posar pals a
les rodes i mantenir el contrari el Govern d’esquerra té com a
absoluta prioritat controlar i superar la pandèmia i atendre les
necessitats socials i econòmiques provocades per la COVID i
el seu impacte en famílies i empreses.

Sr. Castells, aquestes iniciatives demostren de nou el
compromís del Govern d’Espanya i el Govern de les Illes
Balears amb el teixit productiu, amb els treballadors, amb les
famílies i amb les entitats locals i que el Govern ha fet, fa i farà
el que faci falta per a una reconstrucció econòmica que
contribueixi no només a la internacionalització de les nostres
empreses, sinó també a l’adaptació a les noves tecnologies i al
suport dels processos d’innovació.

I això és el que recull el Pla per a la reactivació i la
diversificació econòmica de les Illes Balears, 131 mesures per
contrarestar els efectes negatius de la pandèmia des dels
vessants sanitari, educatiu, social, econòmic, mediambiental,
d’impuls de la cultura i de foment de la igualtat perquè el pla
que vostè no ha volgut signar, Sr. Castells, és això i molt més.

Molt més és el que pretén el Pacte per a la reactivació i la
diversificació econòmica i social de les Illes Balears perquè
l’objectiu prioritari és el retorn al camí del creixement i la
redistribució de la riquesa i per això també contempla mesures
-com deia- de sostenibilitat ambiental, de lluita contra la
desigualtat, d’activació de sectors tradicionals i d’impuls de
nous sectors lligats al coneixement per crear activitat i
ocupació.

Som conscients també de la importància d’una política
activa de creació i d’atracció d’empreses estratègiques a les
Illes Balears, i és per això que és necessari actuar amb
l’establiment d’instruments financers que financiïn projectes
d’aquest tipus, sigui mitjançant la creació d’un fons capital risc
o altres fórmules adients per canalitzar les iniciatives
contemplades al pla de reactivació.

La visió ha de ser molt més àmplia per no perdre cap
oportunitat de negoci. És per això que no podem donar suport
al punt 1 de la moció.

Ja he fet referència que el pla inclou també mesures per
fomentar l’autoocupació i foment de l’emprenedoria i no cal
recórrer a empreses externes per desenvolupar tasques que pot

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202015024
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202015025
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202015026
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202015027


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 50 / 6 d'octubre de 2020 2783

dur a terme la mateixa administració. Apostam també pel teletreball.

I bé, he de dir que hem presentat esmenes als punts 2, 3, 4
i 8 de la moció que esperam que vostè accepti; a la resta de
punts 5, 6 i 7 votarem a favor. 

Sr. Castells, l’important -i esperam que vostè... ens doni la
mà- és sumar voluntats. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

 Gràcies, Sra. Truyols. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula el Sr. López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidente. En este debate creo que hay algo en lo
que coincidimos todos y es la necesidad de impulsar nuestra
economía e incluso me atrevería a decir que todos coincidimos
también en que hay que reconstruirla, como es evidente, entre
diversificar nuestra economía para que no sea tan dependiente
de forma directa o indirecta del turismo y así tener una
economía más estable y menos vulnerable a los problemas
globales que en muchas ocasiones no van a depender de
nosotros y eso nos perjudica por completo la estabilidad.

Nuestra economía, además es que no puede depender de ese
azar, de si ocurre algo como lo que ha pasado con la COVID o
cualquier otra cuestión que pueda alterar la normalidad de los
países que nos rodean y que acostumbran a visitarnos cada año.

En lo que seguramente no vamos a coincidir tanto entre los
diferentes grupos es en cómo debería de ser esa diversificación
de nuestro modelo productivo y hacia dónde encaminarnos.

Nosotros creemos que la sostenibilidad y el respeto al
medio ambiente y a la vida deben de marcar ese rumbo, como
se suele llamar una economía verde, que además es coincidente
con aquellos sectores que se quieren impulsar desde la Unión
Europea. 

Estamos hablando de transición energética hacia energías
renovables que en este aspecto, además, desde Unidas Podemos
nos lo tomamos muy en serio, es muy importante no solo en el
corto plazo ya que puede generar miles de empleos, también es
muy importante en este contexto porque de forma directa se
puede conseguir socializar la energía, lo que es su producción,
y conseguir directamente que la factura de la luz se vea
rebajada en miles de familias y a su vez, además, encaminarnos
hacia un modelo más sostenible y más respetuoso con nuestro
medio ambiente.

Aquí ya le puedo adelantar al grupo que propone la moción
que en los puntos 6 y 7 votaremos a favor sin ningún tipo de
objeción, que además ya viene incluido en el pacto de
reactivación lleno de medidas encaminadas a fomentar el uso
de energías renovables y todo lo que sea ampliar y detallar nos
va a parecer siempre el camino correcto.

Otro de los puntos que se impulsan de la Unión Europea es
la digitalización industrial o lo que se refiere a encaminarnos
hacia una industria 4.0. Debe ser además una transición en la
que nadie se tiene que quedar atrás y en ese sentido los
diferentes gobiernos que tengan competencias en la materia
deberían de ayudar y coordinar hacia ese camino, sobre todo a
nuestra industria emblemática tradicional, no solo por abrirle
la puerta al mercado internacional de una forma realmente
competitiva, también para actualizar y revitalizar estos sectores
industriales que actualmente lo tienen muy difícil para competir
en estas condiciones.

En general digitalizar nuestra industria puede servir para
abrir la puerta a herramientas que utilicen las nuevas
tecnologías de forma más productiva y así nuestro tejido
empresarial podrá fortalecerse.

En este sentido, en el punto 8, sobre la creación de una
plataforma digital que impulse la venta de nuestro producto
local, sí que querría decir que hemos presentado una enmienda
para dejar claro que el Govern debe apoyar, debe acompañar,
pero que es el sector quien realmente tiene que liderarlo porque
si no, si no hay esa colaboración entre la parte pública y
privada y además ese consenso en la parte privada, que es muy
necesario para que ese tipo plataforma funcione, lo que ocurrirá
es que no tendrá el apoyo necesario y no será una herramienta
útil. Por eso hemos presentado esa enmienda que además ya ha
dicho que la aceptará, por lo cual votaremos a favor.

Sí que querría mencionar también otra de las cuestiones que
quiere impulsar la Unión Europa que es el impulso de
industrias digitales, que no tiene nada que ver con digitalizar la
industria. 

Mi generación además es una generación que ha vivido con
muchas comodidades, más comodidades que sus padres, pero
que a pesar de eso nuestro futuro se dibuja de una forma muy
incierta y muy inestable y de eso se trata ahora mismo, como ha
dicho el proponente de la moción, de dibujar el futuro, un
futuro estable que marque una hoja de ruta para pensar en un
futuro de Baleares, de su sociedad y su economía para que haya
más certezas y no tantas incertidumbres.

El otro día, por ejemplo, asistimos varios diputados al inicio
del curso de la UIB. En dicho acto las palabras big data e
inteligencia artificial se repitieron una y otra vez como futuro,
como apuesta de futuro, pero resulta una cosa muy curiosa: en
la UIB no puedes estudiar un grado específico de Ciencia de
Datos, cosa que en la universidad on line de Cataluña, sí. Si
queremos expertos preparados en campos de big data e
inteligencia artificial lo lógico sería que lo impulsásemos desde
aquí y no esperar a que se formen fuera, después nos pasa lo
que nos pasa y es que en la retención y captación de talentos,
en lo que se refiere a industrias digitales que no tengan que ver
con el turismo de forma directa o indirecta, nos cuesta
muchísimo encontrarlos. 

Podría hablar también de un campo muy desconocido que
es el de la computación cuántica, donde ahora mismo se está
definiendo su programación, una programación muy distinta a
la programación estándar y es ahora que se están definiendo a
los futuros programadores que van a enseñar a los
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programadores que vengan, no sé si queremos tomarnos en
serio, y estar en la cabeza del impulso tecnológico de la
economía digital o queremos que se nos pase este tren también,
que ya digo, en menos de una década será muy necesario.

He citado algunos ejemplos de la industria digital de futuro,
pero es que la industria digital actualmente es la que genera
más beneficios a las empresas, tanto a las pequeñas como a las
grandes, de hecho, también es la que oferta empleos de calidad
y mejor remunerados. Y a lo mejor aquí hay algunos grupos
que se conforman con la economía de siempre, basada en el
turismo y poquito más, pero creo que nuestra obligación es
encontrar otros caminos que hagan crecer nuestra economía y
hacernos más resistentes a cualquier contratiempo que pueda
surgir, y no depender tanto únicamente de un modelo,
básicamente porque es lo más sensato.

Desde Europa nos han marcado un camino, y creo que es el
momento oportuno, o como hemos dicho más de una vez, si
diversificar nuestro modelo económico era antes una necesidad
ahora ya es una obligación.

En los puntos que no he mencionado, sí que decir que en el
punto 1 nuestro voto será contrario, creemos que ahora mismo
un punto donde podría suponer la creación de un nuevo ente
sería completamente contraproducente y, en este sentido, será
contrario.

Por resumirlo, que veo que me estoy extendiendo
demasiado, en los 2, 3, 4 y 8 hemos presentado enmiendas que,
si son aceptadas, votaremos a favor; en los puntos 5, 6 y 7
votaremos directamente que sí.

Y sí que quería comentar una pequeña cosa de las
enmiendas presentadas por el Partido Popular, y ya acabo,
presidente, yo comprendo que nos pueda gustar la existencia
del Instituto Balear de Energía, sobre todo, supongo, que por
la parte de que este instituto pueda a ponerse a comercializar
energía, yo lo comprendo; lo que no entiendo es que también
se ponga en duda a la Oficina de Prevención y Lucha contra la
Corrupción, un partido que, por sentencia judicial, ha sido
salpicado por la corrupción...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. López...

(Remor de veus)

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

..., y aquí, en Baleares, -acabo, ya, diez segundos-, que aquí en
Baleares ha estado vinculado a pagos en B, que aquí en
Baleares ha tenido muchas corruptelas, precisamente vosotros
sois los que más tendríais que ensalzar esa oficina. Ahora bien,
yo no diré las estrategias, yo creo que esto es simplemente una
mala estrategia, típica de esta oficina y que no es fruto de que
se (...)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. López, acabi, per favor.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

... (...) otra cosa y, si no, una mala estrategia.

Ya está, muchas gracias, y perdonad por extenderme.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. López. Intervenció per defensar les esmenes
RGE núm. 15039, 15040, 15041, 15042 i 15043/20, pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, president, bon dia a tots, diputades i diputats.
L’epidèmia del coronavirus ha dut conseqüències sanitàries
greus i també té com a conseqüència, tan greu com les
anteriors, una crisi econòmica que afectarà les persones, les
famílies i les empreses; afecta ja les persones, les famílies i les
empreses. A tals efectes, els partits no hem deixat de presentar
iniciatives, una mostra és la moció que presenta el Sr. Castells
de MÉS per Menorca, i s’agraeix, Sr. Castells, i li he de dir,
d’entrada, que nosaltres votarem a favor, o almenys no votarem
en contra de la majoria de punts que conté la seva iniciativa.

Però també li he de dir que molts d’aquests podria haver-los
presentat o segurament alguns d’aquests ja els va presentar en
temps de bonança, són iniciatives guapes, que sonen bé, que
queden bé, que són votables, que són votables fins i tot la
majoria per la major part dels diputats d’aquest parlament, i
que es poden dur a terme sobretot quan hi ha calma i
creixement. Tampoc no desentonen ara, encara, que, pel títol de
la iniciativa, reconstrucció econòmica, i li dic amb tots els
respectes, poden ser més aviat innòcues.

Diputades i diputats, necessitam molt més, amb màrqueting,
amb fotos i amb posades en escena, com ens té acostumats el
Govern de les Illes Balears, no sortirem d’aquesta crisi. El
Partit Popular és el partit que ha tret aquesta comunitat
autònoma i el país de totes les crisis heretades de governs de
l’esquerra, i si volem frenar la desacceleració, si volem que hi
hagi menys atur, si volem que les empreses no tanquin, les
nostres propostes mereixen ser estudiades, votades i
implementades, han servit sempre.

Sr. Castells, com li deia, poques coses li votarem en contra,
fins i tot amb les esmenes que li presenten Podemos i el PSOE,
encara que descafeïnin tots els punts, però també fem propostes
en forma d’esmenes i li demanam que les acceptin i les votin a
favor.

Primera, si de veres volen que la nostra comunitat s’enlairi
econòmicament comencin pels autònoms i les petites empreses.
La línia d’ajudes per a autònoms que va treure el Govern no va
abastar per a res, va quedar col·lapsada als deu minuts, és un
dels ridículs més espantosos de la conselleria del Sr.
Negueruela, i això que ja n’ha fets un parell de grossos de
ridículs; el Sr. Negueruela va demanar disculpes, però encara
no ho ha solucionat, augmentin la línia d’ajudes directes i a
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fons perdut a 200 milions, perquè de veres puguin arribar a tots
els autònoms i tenguin liquiditat.

Segon, el règim especial de les Illes Balears, un altra
venuda de fum de la Sra. Armengol. Què és un règim especial
sense una part fiscal? Un règim especial sense una part fiscal és
una de les motos sense benzina que ven aquest govern, un
engany als ciutadans. Per tant, Sr. Castells, li demanam que
accepti aquesta esmena perquè puguin arribar els doblers
necessaris que es mereixen les Illes Balears.

Imposts, tercera esmena. No hem sentit cap vegada la
presidenta o la consellera d’Hisenda que faci comptes no apujar
els imposts. La nostra proposta, Sr. Castells, és instar el Govern
de la comunitat a reduir la càrrega tributària a les empreses per
garantir la seva continuïtat i a les famílies, perquè puguin
mantenir el seu poder adquisitiu i fomentar el consum. Quan
s’abaixen els imposts es genera més economia, les famílies
consumeixen més, les empreses poden contractar més
treballadors i al final l’administració acaba ingressant més
doblers per destinar, per exemple, a polítiques per a autònoms
de les quals parlàvem abans.

Quart, i en aquest sentit ens va bé la transacció a la nostra
esmena que vostè proposta, Sr. Castells, simplificació
administrativa. Molts de projectes d’inversió que suposarien
milions d’euros i també creació de llocs de feina es troben
enquistats dins l’administració de les Illes Balears, és
necessària un poc de simplificació administrativa, escurçar els
terminis i que aquests projectes, molts d’iniciativa privada, es
puguin posar en marxa.

I la darrera esmena, Sr. Castells, per ventura aquesta és
l’única que li trastoca la seva moció, però, aprofitant un dels
seus punts, crec que s’ha de dir: l’administració no havia de
crear ni en bonança tants d’organismes, instituts, oficines,
secretaries, direccions generals, etc., només per col·locar quatre
compinches i compromisos polítics; ara és un bon moment, ara
és un bon moment, suprimeixin tots aquests organismes i
dediquin els doblers que ens costen a generar economia.

Jo li he explicat, Sr. Castells, ara es troba a les seves mans,
deixi’ns de filosofia i facem que el Govern gasti i inverteixi els
doblers de tots en fer créixer l’economia, és la millor política
social; comencin a invertir els doblers per tenir la gent
ocupada.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sagreras. En torn de fixació de
posicions, pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el
Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Gràcies, Sr. Castells, per presentar
aquesta moció que vostè ha anomenat de reconstrucció
econòmica, i també, des del nostre grup parlamentari li agraïm

el seu discurs, on ha dit que si no hi ha empreses no hi ha
ocupació, això és un símptoma que realment estam tots els
grups parlamentaris interessats a cercar solucions a l’actual
crisi econòmica.

Bé, presenta una moció amb diferents punts que són
receptes del seu grup parlamentari, bé, del Grup Mixt, però de
MÉS per Menorca, i que, és una curiositat, però em sorprèn
que parli de reconstrucció, quan, precisament, MÉS per
Menorca no és un partit que parli molt de construcció, sinó
normalment de mantenir el que està construït, però de construir
més normalment no es posiciona a favor. A nosaltres ens
agrada més parlar de recuperació econòmica, d’impuls de
l’activitat econòmica, que justament és el títol de la llei que es
va aprovar la setmana passada i que realment veiem que no ha
servit per impulsar la nostra activitat econòmica.

En la situació que ens trobem ara, i esperem que la
pandèmia es controli el més aviat possible, partim de la base
que l’administració, el Govern balear disposarà de pocs
recursos, això és evident, i, per tant, per impulsar l’activitat
econòmica es necessiten, segons el nostre grup parlamentari,
primer normes clares, normes clares que no paralitzin l’impuls
de l’activitat econòmica; normes consensuades amb els sectors,
evidentment, i que acompleixin els paràmetres de sostenibilitat,
d’eficiència energètica, que ja tots els sectors productius s’hi
adapten, per tant, aquestes normes clares han d’estar
consensuades. I aquestes normes han de donar seguretat
jurídica, que és una de les principals reivindicacions del nostre
grup parlamentari, una seguretat jurídica que es tradueixi en
agilitat administrativa. Perquè si no ens trobem, i ja s’ha
comentat per altres portaveus, en processos de gestió de
qualsevol tramitació que fan desincentivar l’activitat
econòmica.

I parlem d’incentius també, de cara a l’impuls de l’activitat
econòmica necessitarem incentius fiscals, ja ho he parlat abans
amb la meva pregunta de control parlamentari, i són bàsics, no
podem obviar que els empresaris, els emprenedors necessitaran
estímuls fiscals per invertir en millorar el seu negoci, fins i tot
per mantenir-lo. Aquí hi entra bàsicament la col·laboració
publicoprivada, una col·laboració publicoprivada en què
nosaltres insistim molt que s’ha de donar en els sectors
productius, en els sectors que ja entren dins els eixos del Pla de
reactivació, com és el de la construcció, com és el de la
innovació, com és el tema de les energies renovables.

I finalment, aprofitar les ajudes dels fons europeus, aprofitar
aquestes ajudes i implantar-les, i ja s’havia dit aquí també, en
impulsar l’economia digital a les Illes Balears, una economia
digital que principalment el que requereix és talent, i perquè
vengui talent a les nostres Illes o perquè mantinguem,
retinguem el talent que tenim, també es necessiten mesures i
algunes fiscals.

De tota aquesta sèrie de necessitats que nosaltres
considerem que són necessàries per impulsar l’activitat
econòmica, evidentment han d’estar aliniades amb els objectius
de desenvolupament sostenible que ha marcat l’ONU.

I què no necessiten les nostres illes, com a mesures
d’impuls? Ni l’intervencionisme, ni engreixar l’administració.
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I en aquesta moció trobem algunes mesures que plantegen
engreixar l’administració en crear nous ens i també proposen
un increment de l’intervencionisme, sobretot en el tema
d’energies.

Per tant, aquí ja vegem, en el punt 1, faré un resum, proposa
vostè la creació d’un altre ens, un altre; és ver que aquí ha dit
que significaria tancar-ne d’altres, però això no ho posa a la
moció.

Amb el punt 2 podríem estar d’acord, però és important que
el Govern creï noves empreses, aquest govern ajudi a crear
noves empreses però no per col·locar els seus, i que,
principalment, el que necessitam aquí, a les Illes Balears, és
que es mantinguin les empreses que tenim.

Amb el punt 3, igual, que les empreses contractin talent i
tenguin ajudes. D’acord.

Amb el punt 4, també d’acord. Em sorprèn que es proposi
una avaluació independent i professional quan en altres punts
es parla d’intervencionisme i d’endogàmia, però bé, ja està bé.

I amb el punt 5, perfecte, que vengui tothom que vulgui,
evidentment, sense posar barreres lingüístiques.

Amb el punt 6, compromisos de reducció d’emissions de
CO2 i energies renovables que s’han d’acomplir, i això el Sr.
Yllanes ho sap el primer de tots, tenim uns compromisos que
hem d’acomplir i el que necessitem és, imperiosament, que es
creïn noves fonts d’energies renovables, i això significa
incentivar de manera socialitzada, com preveu aquí, però també
de manera privada, que es pugui escollir. El que no pot ser és
que les instal·lacions es paguin amb recursos públics...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pérez-Ribas, hauria d’anar acabant.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

... quan es podrien licitar i obtenir energia més econòmica.

Sobre l’Institut Balear de l’Energia, doncs, evidentment, no
estam d’acord que funcioni, considerem que és una despesa
supèrflua.

I del punt 8, evidentment, em sembla que ja acceptarà
l’esmena d’altres grups parlamentaris on diu que el Govern no
ha de crear cap web, sinó que el que ha de fer és suportar les
que hi hagin o d’altres presentades per diferents clústers, que
realment són els que realment han de gestionar les vendes en
informàtica i les vendes a l’exterior.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president, bon dia, diputades i diputats. Bé, ja li
han lloat tots els grups la seva moció, no seré menys, també ho
farem; creiem que són un seguit de propostes plantejades des
de la bona voluntat, però també des del coneixement de les
necessitats tant dels col·lectius com de l’economia de les illes,
parla de microempreses i de PIME, parla de joves, parla
d’atreure emprenedors, de matèria gris, d’energies alternatives,
de digitalització del comerç, la indústria i l’artesania del país.
Per això veiem bé pràcticament totes les propostes, no totes,
però pràcticament totes les propostes presentades.

També veiem positives tant algunes de les esmenes
presentades com les seves propostes de transacció, per això
creiem que sortirà una bona moció des de la voluntat de
transaccionar i d’arribar a acords que vostè ha plantejat i ha
manifestat aquí dalt.

Passem a la moció, passem a veure punt per punt, bé, quan
vostè parla, en el primer punt, per exemple, quan el llegia, per
a coneixement de causa, he vist que es referia clarament a una
de les empreses públiques que té el Govern, en aquest cas a
l’IDI, vostè parla d’internacionalització, servei integral
d’acompanyament, suport a processos d’innovació, totes
aquestes coses són les que ja fa aquesta empesa pública. El
darrer punt, tenir presència física i prestar servei de forma
descentralitzada a les quatre illes i a les principals ciutats de
l’arxipèlag, altres moments s’ha resolt amb acords amb els
consells insulars, per tant, per ventura seria el moment que fes
això el Govern, l’empresa que li pertoca. Però, com que ja
existeix aquest ens, en principi a aquest punt no li votarem a
favor.

El segon punt, el tema del capital risc, tot i que no només
existeix el capital risc, i vostè ho ha transaccionat i ho ha
plantejat com a una transacció al punt, per això precisament li
votarem a favor, perquè l’ha transaccionat.

En el cas dels joves, totes i tots som conscients que serà,
com a totes les crisis, el col·lectiu que pagarà els plats romputs
d’aquesta pandèmia, i això és molt injust. Precisament, per
justícia, hem de cercar la manera que, sigui així com sigui, la
joventut no vegi encara més precaritzada la seva incorporació
al mercat laboral, que si tenen una bona iniciativa empresarial
la puguin emprendre. En definitiva, que, després d’anys de
formació no vegin aturada la seva vida per aquesta crisi. Per
això, com que ho veiem, els grups del Govern enregistrarem un
dia d’aquests una proposició no de llei per tal de posar en
marxa un seguit d’accions que van encaminades en aquest
sentit a la incorporació al mercat laboral de la gent jove, sense
haver de passar per la precarització per mor d’una crisi.

En el punt cinquè, fa anys que parlam del nostre país com
un lloc fantàstic per viure, ara que moltes famílies en el món
han de fer teletreball que millor que viure a un lloc on la major
part de l’any fa bon temps i és molt agradable de viure-hi,
massa vegades som nosaltres mateixos que no valoram com
s’està de bé al nostre país.

Al sisè i setè punt també coincidim, si ens plantejam
estratègicament dur a terme qualsevol actuació, d’entrada
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correspon que facem un calendari i ens marquem objectius
clars, sobretot aquests objectius han de ser assolibles. Si volem
complir aquests objectius necessitam un institut balear de
l’energia que estigui ben dotat en tots els aspectes.

I al punt vuitè ja he dit que acceptava l’esmena que li han
fet perquè no sigui el Govern sinó que sigui conjuntament amb
l’empresa privada. Per tant, també li votarem a favor.

També votarem a favor la transacció de l’esmena del PP,
del punt afegit, el votarem a favor, la transacció que vostè ha
plantejat. 

Com he dit, esperam que aquesta moció surti endavant, el
màxim de punts possibles, i que entre tots a aquesta casa facem
un esforç de consens, facem una feina de consens per bé de
l’economia que al cap i a la fi és el bé, si va encaminada així
com vostè la planteja, de tots els ciutadans de les Illes Balears.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO.

Gracias, presidente. Hoy el Sr. Castells nos trae una moción
titulada “reconstrucción de la actividad económica”. Presupone
el Sr. Castells que la actividad económica de Baleares ya está
destruida, de ahí que haya que reconstruirla. De hecho, eso es
exactamente lo que ha estado buscando el Gobierno de
Baleares y de España desde que empezó la pandemia,
negándose a adoptar las medidas que habrían evitado el
desastre económico que vivimos con una caída de PIB balear
de más del 40%.

No ha parado este gobierno autonómico de escenificar
supuestas actuaciones para impulsar, para reactivar la economía
que no sirven para nada. Primero con su flamante pacto para la
reactivación y la diversificación económica y social, que es
humo, que no reactiva nada, que es insuficiente y del que por
supuesto VOX no participa. 

Después con su decreto de impulso de la actividad
económica y simplificación administrativa, que debería
llamarse de desaceleración económica y arbitrariedad
administrativa. Un decreto que tampoco ha servido para nada,
que contiene medidas incluso contrarias al desarrollo
económico, como prohibir nuevas licencias de alquiler
vacacional en Palma o que beneficie solo a unos pocos con una
perversa restricción de la libre competencia que en buena parte
de su regulación cabe incluso plantearse su
inconstitucionalidad.

Y, por si fuera poco, este parlamento, que tuvo la ocasión
de corregir el texto hizo todo lo contrario, lo ratificó en todos
los aspectos lesivos para la economía de estas islas. Por no
hablar del Decreto 9/2020, que restringe todavía más las

posibilidades de explotación urbanística en suelo rústico, algo
totalmente improcedente en los tiempos que corren y que sólo
contenta a los cuatro activistas del GOB a los que había que
compensar después del regalo a los hoteleros, contenido en el
Decreto 8, donde a ellos sí se les permite ampliar sus zonas
comunes, incluso tratándose de construcciones inadecuadas o
fuera de ordenación.

Lo que está pasando aquí es que lejos de reactivar la
economía se está aprovechando esta crisis para beneficiar a
unos cuantos. No he conseguido aún escuchar ni una palabra,
ni un argumento por parte de los grupos de la izquierda que
justifique ninguna de las medidas que se han adoptado hasta
ahora y que explique de qué manera se van a plasmar en
mejoras reales para la economía de Baleares.

Que las medidas adoptadas hasta ahora son ineficaces es un
hecho que ha quedado demostrado por todos los indicadores
económicos. No pasan ustedes de la subvención y el subsidio.
En eso consisten las medidas que este gobierno pone en marcha
en avanzar hacia una sociedad subsidiada y dependiente del
sector público para su subsistencia.

Nosotros hemos presentado multitud de propuestas que son
sistemáticamente rechazadas y los meses van pasando y no hay
forma de que este gobierno reaccione. 

A principios del mes de marzo VOX-Baleares presentó un
plan realista y efectivo para la reactivación económica, porque
ya sabíamos que entraríamos de forma contundente..., perdón,
que entraríamos en una recesión sin precedentes si no
actuábamos de forma contundente contra los efectos que el
parón económico provocado por el gobierno de Sánchez e
Iglesias tendría en Baleares.

Se requería un gran acuerdo entre todas las fuerzas
políticas, económicas y sociales, pero la Sra. Armengol prefirió
optar por la solución del decreto ley, un decreto ley que cuenta
con la oposición frontal de comerciantes, arquitectos, personal
sanitario, guías turísticos y cualquiera que comprenda las
consecuencias negativas que tendrá para el desarrollo
económico y social de Baleares.

Nosotros hemos presentado más de cien propuestas para
salvar la economías balear, ninguna ha sido atendida.
Propusimos la creación de una comisión parlamentaria no
permanente con la participación de los agentes sociales,
expertos y sociedad civil; la respuesta fue los decretos ley de la
Sra. Armengol que no contentan a nadie e incluso el veto de
esta cámara a que compareciesen personas expertas cuando ese
decreto se transformó en ley, forzando la Mesa a que el debate
de esas comparecencias en la Comisión de Economía se
produjese después de aprobada esa ley Frankenstein, que sigue
a pies juntillas las barbaridades contempladas en el decreto de
la Sra. Armengol. Y con la excusa de que la ley ya se había
aprobado, los grupos de izquierdas han rechazado ni siquiera
oír a los expertos y representantes de la sociedad civil afectados
por la aberración jurídica que se aprobó aquí hace dos semanas. 

El objetivo absolutamente prioritario de este gobierno
autonómico debería ser el mantenimiento del tejido empresarial
y productivo junto con el refuerzo del sistema sanitario, pero
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las medidas adoptadas hasta ahora no van dirigidas a mantener
la actividad de autónomos y empresas sino al sostenimiento de
la propia administración pública, sin tener en cuenta que tanto
nuestro sistema sanitario como el de protección social es
sostenido por los impuestos que pagan las empresas, los
autónomos, los asalariados y los consumidores, y que la
preservación de nuestra capacidad productiva es la única
garantía de atender las necesidades de las capas más
vulnerables de la sociedad; por tanto, es la política más social,
pero que si nos pasamos de impuestos los sectores productivos
acabaran muriendo por la asfixia económica que están
soportando. 

Ni una sola medida se ha adoptado hasta ahora tendente al
alivio de la presión fiscal sobre empresas, autónomos y
ciudadanía en general que les facilite su supervivencia, sino
todo lo contrario, se centra en engordar aún más al sector
público a costa de la sobrecarga fiscal que supone una estocada
final a nuestro tejido productivo.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ribas, hauria d’anar acabant.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Ni una sola medida para avanzar en el régimen especial
para Baleares, ahora más justificado que nunca, más bien al
contrario, nos enteramos en este parlamento a través del Sr.
Yllanes que este gobierno autonómico considera que no es el
momento adecuado para avanzar en el REB. Si no es ahora,
¿cuándo lo es?

Sr. Castells, las medidas que nos trae hoy son también
insuficientes porque no contemplan la medida fundamental para
poder llevar a cabo la reactivación económica, que es la
elaboración de un presupuesto de base cero por parte de la
comunidad autónoma con una revisión completa del gasto
público, porque la absoluta prioridad desde hace ya meses
debería ser salvar el tejido empresarial y productivo. 

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ribas, acabi, per favor.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Ésa es la única formula -ya termino, presidente-, es la única
fórmula para que la comunidad autónoma deje de ser un lastre
para los ciudadanos de Baleares y pueda realmente centrar
todos sus esfuerzos en salvar de la ruina a los empresarios y a
los trabajadores de estas islas.

Gracias, presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyors i senyores diputats.
Sr. Castells, vagi per endavant el suport total, clar, explícit,
afirmatiu a totes les seves propostes per part del nostre grup
parlamentari. 

No compartim aquesta visió que la seva moció sigui
intervencionista, en absolut, pensam el contrari. Li parlaré d’un
detall que alguns consideraran doiut, però vostè quan ha sortit
aquí ha explicat la seva moció, com és lògic, i vostè té una
posició política peculiar, perquè és veritat que no forma part
del Govern, però en un cert sentit forma part de la majoria, i
qui li ha aplaudit la seva intervenció? Només la diputada del
seu partit, la resta de partits que conformen el Govern no han
aplaudit la seva intervenció, i dirà, bé, això no té importància.
No, jo crec que té molta importància perquè crec que en el fons
la seva moció és una esmena al Govern, en el fons la seva
moció és una esmena a les polítiques del Govern, i li ho
intentaré explicar, perquè per exemple el punt 1, que els partits
del Govern votaran negativament, al final és un pla d’eficiència
en un determinat sector, que és el del suport a les empreses i a
la internacionalització, però és un pla d’eficiència, perquè vostè
està denunciant que hi ha duplicitats de diversos òrgans amb
una mateixa funció, i això és una crítica al Govern.

Però després la seva proposta és d’innovació. Vostè
incideix molt en la innovació i intenta donar-hi una empenta, i
intenta posar damunt la taula mesures valentes, com és el tema
d’aquest fons de capital risc. I això què vol dir en la nostra
opinió?, vol dir que no està satisfeta amb la política
d’innovació que s’ha fet durant aquests anys per part del
Govern de les Illes Balears, que, almanco nosaltres, i ens veiem
reflectits en la seva proposta, que ha estat modesta, que ha estat
poc engrescadora, que no s’ha aprofitat el temps de bonança i
de pujada pressupostària per realment reorientar aquesta
diversificació econòmica que alguns reclamen, que no m’ha
quedat clara la intervenció de Podem, si tots estam d’acord amb
la diversificació econòmica i després ens ha dit que els que
volen l’economia sempre, no m’ha quedat clar perquè ha estat
incoherent aquest argument, però, bé, en tot cas vostès fan una
crítica explícita i clara al fet que no s’ha aprofitat per anar més
enllà en innovació. I nosaltres hi estam d’acord i per això li
donarem suport.

I el mateix li puc dir de l’economia verda, perquè vostès
diuen “bé, d’acord, tenim un institut d’Energia, però què fa
aquest institut d’Energia?”, i nosaltres vàrem votar a favor de
la creació de l’Institut d’Energia. En algunes funcions no
estàvem d’acord, però, clar, tampoc no podem partir de la base
que l’energia és un sector liberalitzat, perquè això és un absurd,
si té els preus absolutament intervenguts, és un sector molt
intervengut per l’administració pública. És que a Espanya s’ha
donat la paradoxa i una situació prou kafkiana, que és que en
teoria liberalitzen les elèctriques, Endesa, que després compra
una empresa pública italiana; és a dir, aquí molt de sector privat
però al final cau en el domini d’una empresa pública d’un altre
país. Això, diguem, no és una liberalització molt estàndard, per
dir-ho de qualque manera.

I finalment, clar, la seva moció és un suport al producte
balear, perquè el darrer punt és una clara aposta pel producte
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balear. Per tant nosaltres ens veiem bastant en sintonia amb
aquesta moció, i pensam que està ben orientada a un determinat
àmbit, tampoc no vol ser una resolució de tots els problemes
econòmics de les Illes Balears, evidentment això seria inviable
per a una moció, però, bé, pensam que el que vostè vol fer, que
és anar un poc més enllà del moment puntual de crisi que tenim
amb la COVID i aixecar un poc els llums i mirar més a mitjan
termini pensam que aquesta és una manera de caminar,
lògicament per avançar en el que nosaltres sempre hem
defensar, en la diversificació econòmica, la qual cosa no vol dir
anar en contra del turisme ni estar en contra del turisme com a
principal motor de generació de riquesa de les Illes Balears.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(Se sent el timbre de crida per a votació)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Ara correspon donar la paraula al grup
proposant, té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President, i moltes gràcies a tots els
portaveus pels seus comentaris i les seves contribucions. 

El que hem volgut fer amb aquesta moció és fer una sèrie de
propostes molt acotades, perquè evidentment això no és un
programa de govern, és una sèrie de mesures concretes, en la
línia d’instar el Govern a afavorir la creació d’empreses a
través d’una sèrie de mecanismes que afavoreixin el sorgiment
d’una determinada empresa, d’una determinada empresa
d’economia digital, unes empreses de base tecnològica, i per
això les mesures que proposem són molt clares; una és
racionalitzar..., per això deia que les mesures que proposem són
molt simples, és a dir, racionalitzar l’estructura de suport a la
creació d’empreses, crear un fons de capital risc, que els joves
qualificats puguin treballar a les empreses, que es puguin
establir a les Illes Balears emprenedors per desenvolupar el seu
projecte, que es puguin instal·lar a les Illes Balears
professionals qualificats que puguin viure a les Illes Balears i
fer teletreball; després tot el paquet d’apostar per les energies
renovables i l’economia verda, i per últim donar un suport
decidit a la difusió i a la venda global dels nostres productes
agrícoles.

Per tant aquestes són les mesures que nosaltres proposem.
Parlem de reconstrucció perquè el que creiem és que s’ha de
reconstruir el teixit d’empreses perquè ha quedat molt tocat per
aquesta crisi, i creien que cal reconstruir en aquesta línia, i per
això hem fet aquestes propostes.

Respecte de les esmenes que no he tingut temps de
comentar del Partit Popular, les del punt 7 sobre l’Institut
Balear de l’Energia, hi votarem en contra, perquè la finalitat de
la nostra moció, una mica en la línia del que deia el Sr. Melià,
és empènyer el Govern, però nosaltres no volem fer una moció
per fer una esmena a la totalitat del Govern perquè creiem que
això és una pèrdua de temps; el que venim és a demanar al

Govern que faci una sèrie de mesures en les quals creien. Igual
que el tema dels avals, la 15040; tampoc no l’acceptam perquè
nosaltres no venim aquí a posar una corda al coll al Govern,
venim a demanar-li coses que pot fer i que podem controlar que
faci, i creiem que aquesta és la feina d’oposició útil que
aspirem a fer des d’aquest petit grup polític.

Respecte de l’esmena 15041, sobre el règim fiscal, els he
proposat una transacció; entenc que no l’accepten i per tant no
els accepto l’esmena. Respecte del tema de reduir la càrrega
impositiva els he presentat una transacció; he entès que no
l’accepten, per tant tampoc no els acceptaré l’esmena. Respecte
de l’esmena 15043, d’afegir un nou punt, Llei de finestreta
única, entenc que sí que accepten la transacció i per tant sí que
accept aquesta esmena.

En resum, i per facilitar -ja que hi ha tantes esmenes- la
tasca dels lletrats i del president per ordenar la votació, entenc
que en el primer punt no s’han presentat esmenes. Em sap greu
que s’hagi mal interpretat, Sr. Pérez-Ribas; no vull crear un
organisme nou, en vull eliminar dos, i si cal que d’aquests en
surti un; o sigui, crec que el que tenim ara és massa dispers i no
funciona bé. Crec que amb el terme “racionalitzar l’estructura
d’entitats” ja s’entenia el que volia dir, potser no ha quedat
prou clar i evidentment la culpa només se’m pot imputar a mi
mateix.

Pel que fa al punt 2 els grups Socialista i Podem no han
acceptat la transacció que els ofert, per tant entenc que no hi ha
transacció i el punt es vota talment. Respecte del punt 3
tampoc..., bé, no he acceptat l’esmena, no hi ha transacció, per
tant es vota també talment. Respecte del punt 4 sí que hi ha una
transacció acceptada, una transacció a l’esmena 15026, per tant
demanaria que aquest punt es votés amb la transacció. Als
punts 5, 6 i 7 no hi ha esmenes i per tant es votarien talment. I
al punt 8 s’ha acceptat una transacció i per tant demanaria que
es votés amb aquesta transacció.

Per tant això és tot. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Abans de començar la votació, per aclarir els punts, al punt
número 2 he entès que qualque grup ja no acceptava la
transacció a l’esmena, per tant es votarà amb els termes
originals. En el punt 3 l’esmena 15025 no ha estat acceptada. 

En el punt número 4 he de demanar si qualque grup s’oposa
a la transacció que s’ha presentat sobre l’esmena 15026, del
punt número 4. Qualque grup s’hi oposa? No.

Els punts 5 i 6 no tenen esmenes.

I al punt 7 l’esmena no ha estat acceptada.

Al punt 8 s’accepta l’esmena 15027.

L’esmena 15040 del Partit Popular no s’accepta.

I després s’han presentat tres transaccions a tres esmenes
d’addició del Partit Popular: la primera és la 15041, qualque
grup parlamentari s’oposa a la transacció?

 



2790 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 50 / 6 d'octubre de 2020 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdoni, Sr. President, és que el grup esmenant no ha
acceptat la transacció i, per tant... jo no accept l’esmena, és
clar. Bé, doncs sí, jo mateix clar.

EL SR. PRESIDENT:

La 15042?

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

El mateix. Nosaltres no acceptam la transacció i, per tant,
supòs que no ens accepten l’esmena.

EL SR. PRESIDENT:

La 15043 tampoc?

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, aquesta sí que l’acceptam, en aquesta sí que acceptam la
transacció.

EL SR. PRESIDENT:

Qualque grup s’hi oposa? Idò passam a les votacions punt
per punt.

Passam a votar el punt número 1, amb la redacció original.
Passam a votar. Votam.

22 vots a favor, 29 en contra, 8 abstencions.

Ara passam a votar el punt número 2, també amb la
redacció original. Passam a votar. Votam.

30 vots a favor, 24 en contra, 3 abstencions.

Ara votam el punt número 3, la redacció original. Passam
a votar. Votam.

30 vots a favor, 29 no i cap abstenció.

(Petit aldarull)

Ara passam a votar el punt número 4, amb l’esmena 15026
i la transacció incorporada. Passam a votar. Votam.

59 vots a favor, cap en contra, cap abstenció.

Passam a votar el punt número 5. Passam a votar. Votam.

59 vots a favor, cap en contra, cap abstenció.

El punt número 6. Passam a votar. Votam.

51 vots a favor, cap en contra, 8 abstencions.

Ara passam a votar el punt número 7 amb la redacció
original. Passam a votar. Votam.

35 vots a favor, 24 en contra, cap abstenció.

Ara votam el punt número 8, amb l’esmena 15027
incorporada. Passam a votar. Votam.

59 vots a favor, cap en contra, cap abstenció.

I ara manca per votar l’esmena 15043 del Partit Popular
amb la transacció incorporada. Passam a votar. Votam.

59 sí, cap no, cap abstenció.

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 13729/20,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a reforç del sistema
educatiu.

Passam al quart punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i votació de les proposicions no de llei i, en primer lloc,
debatrem la Proposició no de llei RGE núm. 13729/20, dels
Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per
Mallorca, relativa a reforç del sistema educatiu.

Començam amb les intervencions dels grups parlamentaris
que han presentat la iniciativa. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Bé, avui venim aquí a
presentar una proposició no de llei per seguir parlant del
sistema educatiu. Nosaltres tenim molt clar que l’educació és
un dels pilars de les polítiques socials d’aquest govern i hem de
seguir endavant com a pilar d’un estat del benestar potent.

Així ho hem estat fent des d’un primer moment, jo crec que
per a tots queda molt clar que aquest govern des del moment
que va arribar a la conselleria, ha reforçat el sistema educatiu
d’una manera constant, d’una manera substancial. Ens vàrem
trobar una educació malmesa, afeblida socialment i
políticament per les polítiques de reducció i retallades de
serveis als pressuposts durant el període 2011-2015, i aquesta
educació es va utilitzar també curiosament com a eina
d’enfrontament i confrontament social. 

Ahir celebràvem el Dia Mundial del Docent i crec que és
important que avui tornem parlar de l’educació i de la feina del
docent com una feina importantíssima per mantenir un sistema
social igualitari i una societat que avança. El Govern ha fet una
aposta des d’un primer moment en la qualitat d’educació, això
ho veiem reflectit en l’augment constant del pressupost, s’ha
augmentat en els darrers cinc anys un 25% de pressupost. Això
ha permès augmentar no sols en 2.000 professors, sinó també
un aspecte molt important, que és convocar oposicions i donar
estabilitat a aquest professorat. Aquest factor ha incidit també
en la qualitat, perquè l’estabilitat del professorat repercuteix
directament en els projectes pedagògics i en la millora.

Hem de dir que tot aquest conjunt de polítiques que hem
tingut fins ara, ha anat a poc a poc tirant endavant, hi va haver
una aposta ferma per l’educació 0-3, hi va haver una aposta
ferma per a ajudes econòmiques per garantir l’equitat, i tot això
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ha anat fent que els darrers anys els resultats també hagin
millorat. Tenim un informe PISA, on ja el darrer informe PISA
ja diu que l’alumnat de les Illes Balears ha millorat en
competència matemàtica, ha millorat en competència científica
i fins i tot ha tingut majors taxes de titulació. Això vol dir que
anem endavant, però hem de seguir tirant endavant aquest
sistema educatiu i millorar en qualitat i en equitat.

Durant el curs 2018, 2019-2020 va arribar la COVID-19, va
arrabassar les nostres vides, va arrabassar els nostres sistemes,
i això va obligar a canviar i a replantejar-se moltes coses.
També ens ha obligat a replantejar altres elements de les
escletxes que ha generat la COVID perquè no marquessin totes
aquestes escletxes la nostra societat futura, escletxes que poden
ser tecnològiques, socials, econòmiques, culturals, educatives,
i fins i tot emocionals, i contra les quals en instituts i escoles de
les nostres illes s’ha lluitat perquè ningú no quedés enrere.

Des d’aquest faristol el Grup Parlamentari Socialista volem
fer arribar un reconeixement explícit als docents, que han fet
una feina incansable i constant per aconseguir que el 2019
acabés..., el curs 2019-2020 acabés d’una manera el millor
possible, i que l’inici 2020-2021 sigui segur i sigui el més
presencial possible. Ara bé, també hem de dir que per poder
seguir amb aquest sistema i poder intentar que l’educació
continuï al centre de les nostres polítiques, nosaltres hem
d’apostar per la seguretat a centres, hem de continuar
desenvolupant infraestructures, hem de reforçar polítiques de
personal, hem de continuar amb el procés de digitalització, hem
d’ampliar mesures de serveis complementaris, hem de millorar
consensos entre administracions; en definitiva, el que avui
portem aquí és una proposició no de llei que està centrada a
seguir reforçant aquesta qualitat, seguir cercant la millora de la
qualitat de tot el sistema, i per això demano a tots els grups que
tinguin alçada de mires i que aprofitin aquesta situació per
donar el suport al sistema en general.

Res més. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, presidente. La gestión... Cada día hay mayor
conciencia de la relación que existe entre economía y
educación como factores claves para el desarrollo de un país.
Nuestro sistema educativo responde perfectamente a las
características de nuestro sistema productivo: economía
especulativa basada en el ladrillo y el turismo, sistema de
valores alentado políticamente en el pelotazo, en fin... Las Islas
Baleares han tenido por demasiado tiempo la mirada puesta en
un sistema turístico que ya no trae beneficios a las personas
trabajadoras. 

Con voluntad política es posible todo, es posible casi todo,
y en el sistema educativo no ha habido nunca una especial
atención más que un interés partidista, que ha movido siempre

especial..., lo que sí que ha movido especial interés ha sido lo
material, los beneficios, el dinero, y lo demás, aquello que no
produce beneficios inmediatos sino que requiere la mirada
atenta del estado para procurar bienestar ha estado siempre
como algo un poquito accesorio, dependiendo del color político
incluso algo que estaba como estorbo.

Si hubiera habido voluntad política anterior a reforzar,
garantizar, dignificar el sistema educativo de Baleares
estaríamos hoy en día hablando de una sociedad del
conocimiento, y por lo tanto de una sociedad ampliamente
preparada para afrontar una crisis económica y social porque
dispondríamos de innovación, diversificación en sectores
económicos diversos, y además un sistema de valores basado
en la crítica, en la razón, en el conocimiento, en la cultura que
nos traería las herramientas más eficaces para afrontar con
resiliencia esta etapa social.

Los tiempos cambian, la realidad política se pluraliza, las
pandemias nos hacen replantearnos el sistema de valores, y
entonces se hace irrefutable que sí o sí es el Estado quien debe
cuidar y proteger a la gente; de lo contrario la situación se
tornaría insoportable para la mayor parte de las familias de este
país.

Respecto al punto 1, a nosotras nos pueden llamar muchas
cosas mediante el uso de la mentira y la manipulación política,
pueden tacharnos de lo que más nos demonice o lo que más les
guste a la derecha, pero lo que no podrán es poner en cuestión
que Unidas Podemos no está a favor de los recortes en los
servicios públicos, y más aun cuando hablamos de sanidad y de
educación. Seguimos alejados de la cifra que invierte la media
de países europeos; invierten un 6% de producto interior bruto
en educación. Si la educación siempre ha sido utilizada en
campañas electorales vestida de las mejores ropas en los
programas electorales, hay que dar efectividad a las palabras
con financiación.

Acerca del esfuerzo en las medidas de seguridad y la salud
es que no es sólo el esfuerzo, las quejas me han llegado sobre
órdenes contradictorias, cambios de procesos infinitos, a veces
poca claridad en las medidas, y comparto el malestar que
provoca la incertidumbre en las medidas que tienen que
llevarse a cabo desde las escuelas. La gestión eficaz de la
pandemia en el sector educativo debería tener también como
principio fundamental la claridad normativa, la buena
organización por parte de la conselleria y la comunicación
fluida y constante entre centros educativos y administraciones.

Respecto al punto 2, pues hablamos de una reivindicación
histórica que como socios de gobierno hemos repetido en
prácticamente todas las intervenciones: hacen falta colegios,
primero porque la población aumenta cada año; segundo
porque los espacios educativos necesitan acomodarse a las
exigencias de ratios, salubridad y también de oferta pública,
para que el derecho fundamental a la educación pueda
desplegar toda su eficacia y su esencia en favor del acceso fácil
y la igualdad de oportunidades. Seamos un gobierno que abre
escuelas públicas, no que las bloquea.

Respecto al punto 3 ahora es más que evidente y es
necesario además que las ratios sean bajas para evitar y frenar
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los contagios entre el alumnado. También es importante la
ampliación de personal especializado. Se trata de que se cubran
las necesidades de los niños y las niñas que necesitan un
cuidado especial; se trata de la tranquilidad de las familias, se
trata de la calidad humana y el compromiso con el sistema
educativo que pueda tener este gobierno.

Respecto al punto 4, la escuela pública, una escuela pública
fuerte es aquella que puede sostener fácilmente la protección y
la formación de alumnos y alumnas, y eso requiere analizar con
eficacia cuáles son las necesidades, las carencias, las fortalezas
de nuestro sistema educativo. Ha sido imposible planear que
nos íbamos a encontrar ante una situación de epidemia mundial,
pero nos ha traído un nuevo orden de manejarnos con las
instituciones y administraciones. La era on line ha tenido ahora
su mayor punto de despliegue, y la brecha digital es un
problema que crea desigualdades. Si esto se convierte en un
obstáculo insalvable hacia la educación entonces la pandemia
tendrá efectos secundarios más graves y mucho más duraderos
de lo previsto. Profesores y profesoras han tenido que adaptarse
en tiempo récord a las plataformas, la modalidad de enseñanza
on line, un nuevo paradigma cultural al que hay que facilitar la
adaptación, porque el tiempo cuando se trata de educación, de
la educación de toda una generación, ya está jugando en nuestra
contra.

Y por último, y acabo, es que la intervención de las
administraciones solventando estas desigualdades va a marcar
la diferencia entre un país que se hunde definitivamente en una
profunda crisis social, económica y educativa, o un estado que
estuvo para proteger de todas las desigualdades a sus
ciudadanos y a sus ciudadanas, que reflexionó en adelante
sobre el papel que tiene que ocupar la ayuda y la protección de
la población ante situaciones injustas que nos discriminan en
clases sociales bajas o muy bajas frente a las mismas de
siempre, ricas o muy ricas.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Diputades, diputats, abans de res, i ja
que parlam d’educació, volem felicitar els docents. Ahir va ser
el seu dia, el Dia mundial dels docents, dia ben merescut, ja que
els docents i les docents han estat històricament perseguits i
represaliats, i ho són encara a dia d’avui, desgraciadament, per
part d’aquelles ideologies que prediquen, practiquen i pretenen
imposar el pensament únic.

Passem a la proposició no de llei. Al cap i a la fi és, per una
banda, el reconeixement de la bona feina feta la passada
legislatura, que va consistir a recuperar la Conselleria
d’Educació que la vàrem trobar a la UVI, amb tot el que això
representa de feina, pressupost i recursos. 

Ara, que havíem aconseguit estabilitzar la cosa i pres un
rumb clar, ens ha caigut al damunt aquesta maleïda pandèmia.
Per això necessitam que des del Govern, per una banda no
deixem de fer inversions, inversions en personal, en
infraestructures, etc., però per l’altra hem de fer l’impossible
per començar el curs amb seguretat, i així ho hem fet, des de
l’administració i sobretot des dels docents i les famílies. I
veiem, per les xifres que es manegen a dia d’avui, que la cosa
va més o manco bé i va pel camí desitjat, d’una forma
controlada. Per això avui fins i tot el conseller ha parlat d’anar
fent passes, per exemple a secundària en temes d’augmentar la
presencialitat, per dir-ho de qualque manera.

Per això parlam de reforç del sistema educatiu, perquè
vistes les coses i tal i com els professionals i famílies vegin
l’evolució del curs, necessitarem reforçar el sistema educatiu,
per millorar, per no perdre cap alumne, la crisi no ens ha de
costar talent. I parlant d’allò que no es pot aturar i si fa falta
reforçar, hem de parlar d’infraestructures. Des d’aquí també
vull aprofitar per donar l’enhorabona a les famílies de Sant
Josep de Sa Talaia i de Sa Pobla, que aquest curs estrenen
centres educatius: Ses Planes i Can Cirera Prim. El ritme però
no es pot aturar, tenim problemes i necessitats a molts de llocs.
La majoria en vies de solució, s’estan fent els projectes o
s’estan fent les obres, però -com deia- no podem aturar el ritme,
aquesta crisi no ens ha d’aturar el ritme. 

Per poder gestionar el temps que vivim, una altra cosa
important és el diàleg i la complicitat amb tota la comunitat
educativa, qüestió reivindicada pel nostre grup, ja que creiem
que són eines de gestió imprescindibles, sobretot si volem tenir
un sistema educatiu fort i sobretot perdurable en el temps. I no
hem de perdre de vista per a qui fem feina, els docents i les
famílies ho tenen clar i aquí, a la casa de les idees i de totes les
persones, també li hauríem de tenir, la feina, les propostes, les
normes les fem per a l’alumne, sigui d’infantil, sigui
universitari, ja que si tenim una societat formada i amb esperit
crític, tendrem una societat dinàmica i una societat amb
autoestima, però sobretot tendrem una societat feliç. El dret a
la felicitat -permeteu-me la filosofada-, el dret a la felicitat que
surt en algunes constitucions, hauria de ser part dels nostres
objectius.

Com deia, posem l’alumne al centre i així segur que la
majoria ens posarem d’acord.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident segon substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Intervenció per defensar les esmenes RGE
núm. 14999, 15000, 15001, 15002, 15003, 15004 i 15005/20
per part del Grup Parlamentari Ciudadanos, té la paraula la Sra.
Guasp, per cinc minuts.
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LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies vicepresident. Buenos días a todos señoras y
señores. En primer lugar también, como han manifestado otros
portavoces que me han precedido, quiero felicitar a los
docentes porque ayer fue su día, día internacional declarado
por la UNESCO y mostrar una vez más, como no puede ser de
otra manera, el agradecimiento del Grupo Parlamentario
Ciudadanos por su labor y su esfuerzo en este inicio de curso
y siempre por su gran trabajo.

Hoy los grupos parlamentarios del pacto nos traen una
proposición no de ley, para instar a su propio gobierno a seguir
apostando por la inversión, a avanzar en la mejora de
infraestructuras, a continuar con la ampliación del personal
docente, a instar al Govern a seguir avanzando. Y cuando uno
lee esta proposición no de ley, con estos puntos, uno no deja de
asombrarse, yo todavía no dejo de asombrarme. Lamento, Sr.
Casanova, tener que decirle que mi primer pensamiento cuando
leí esta proposición no de ley es que abusan ustedes de las
prácticas del trilerismo parlamentario, porque de esta
proposición no de ley yo creo que estamos aquí todos buscando
un consenso para que salga un mandato real y claro, un
mandato real y claro para enviar al Govern en tema de
educación.

Desde Ciudadanos por supuesto que vamos a apoyar esta
proposición no de ley, como no podría ser de otra manera, está
llena de buenos propósitos y de exigencias que también ha
hecho mi grupo parlamentario; pero le insistimos, utilizar estas
conjugaciones de verbos, “seguir apostando”, “avanzar”,
“continuar”, creo que deberíamos ser más cautelosos y
tomarnos más en serio nuestra actividad parlamentaria, porque
representamos a los ciudadanos y les pido que no abusen de
esas prácticas como digo de trilerismo parlamentario. Y no
puedo pasar por alto decirles lo que acabo de decir, que
lamento que ya estamos acostumbrados a ver este tipo de
proposiciones no de ley por parte de los grupos que conforman
el Gobierno.

Desde nuestro grupo no hemos cesado de pedir a la
Conselleria de Educación para este inicio de curso una vuelta
segura a las aulas y le apoyamos, Sr. Conseller, que debía
volverse a las aulas cuando estaba previsto. Queríamos
protocolos claros, ampliar la plantilla de docentes, reforzar
plantilla no docente también. Hemos denunciado que era un
error no hacer PCR masivas y un error no haber buscado
soluciones para incluir la figura del enfermero escolar en los
centros educativos. La dotación de los recursos por parte de la
conselleria, pero sobre todo de la consellera también de
Presupuestos, juega un papel fundamental. 

Pero aún así, conseller, ya que le tengo aquí delante, quiero
admitir que esta vuelta a las aulas no está siendo tan dramática
o tan alarmante como muchos grupos parlamentarios o en
prensa se dice. Tenemos mucho trabajo, hay errores y debe
avanzarse en ese consenso, en aras a ese consenso con la
comunidad educativa, pero yo dejo a mis hijos seguros todos
los días. Tenemos que mejorar muchas cosas, sobre todo como
la Sra. Riera le ha dicho esta mañana, en niños y los alumnos
a partir de ESO, en ESO sí.

Sobre el punto número 1, nosotros lo vamos a apoyar,
estamos de acuerdo en que necesitamos un modelo educativo
justo, basado en la calidad, la equidad, la excelencia y la
igualdad de oportunidades como eje vertebrador. Para ello
debemos reforzar el sistema educativo. Hemos puesto una
enmienda para intentar utilizar estas conjugaciones verbales,
para mandar un verdadero mandato al Govern.

En el punto 2 estamos de acuerdo, pero hay que reconocer
que la realidad es que ustedes bajaron la partida de
infraestructuras educativas en los presupuestos. Es decir,
recortaron en la partida de infraestructuras. Y la realidad es que
los alumnos de las Islas Baleares no tienen las escuelas que se
les prometieron, los barracones siguen en las escuelas, en
Marratxí también siguen sin la escuela primaria y ya a
principios de legislatura yo le pregunté al conseller cómo iba a
reducir y a eliminar estos barracones.

En cuanto a la brecha digital, no sólo ha puesto delante esta
crisis sanitaria, tenemos mucho que avanzar. Y de hecho ya una
PNL, la 6964/2020 que presentó mi grupo parlamentario, se
aprobó por unanimidad el 7 de mayo, uno de los puntos ya era
como el punto 4 que ustedes hoy ponen aquí. Ya tiene este
gobierno ese mandato parlamentario que emitimos el 7 de
mayo, gracias a una proposición no de ley de mi grupo
parlamentario.

En cuanto a las ratios, decirles que por supuesto arrastra
este gobierno un problema también de la legislatura anterior, en
cuanto a disminución de las ratios, pero que está muy ligado a
la falta de infraestructuras por falta de financiación y por haber
reducido esta partida.

Y nuestra enmienda 15002, una de nuestras exigencias al
conseller de Educación, es que se garantice el apoyo a los
alumnos con necesidades especiales. Corresponde a las
administraciones educativas asegurar los recursos necesarios
para que los alumnos y alumnas que requieran una atención
educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades
educativas, tengan un apoyo para alcanzar el máximo
desarrollo. Y en eso seguiremos siempre insistiendo y
apoyando y protegiendo a estos alumnos.

Y nuestra enmienda, finalmente, la enmienda 13729,
solicitamos de nuevo que piensen en la necesidad de implantar
de forma progresiva la...

EL SR. PRESIDENT: 

Sra. Guasp, tiene que ir acabando.

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Sí, vicepresidente, voy acabando. E insistimos en la
necesidad de implantar, de forma progresiva, un profesional de
enfermería en los centros educativos de Baleares sostenidos
con fondos públicos, el ministerio y la conselleria de Educación
no pueden ni deben cargar al personal docente con la
responsabilidad de coordinar las medidas higiénico-sanitarias
contra la COVID. 

Muchas gracias. Espero que apoyen nuestras enmiendas.
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EL SR, PRESIDENT:

Gracias, Sra. Guasp. Intervenció per defensar les esmenes
RGE núm. 15028, 15029, 15030, 15031, 15032, 15033, 15034,
15035, 15036, 15037 i 15038/20, per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Riera, per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

Gràcies, Sr. President. Des del Grup Parlamentari Popular
consideram imprescindible el reforç educatiu als alumnes de la
nostra comunitat, que se situen a la cua de la majoria
d’indicadors i, especialment, després de sis mesos de
confinament a ca seva on s’han perdut part del currículum, on
s’han despenjat molts d’alumnes del sistema educatiu i on ha
faltat feina, i ha faltat implicació per part de la conselleria,
perquè la pandèmia no afectàs el seu aprenentatge. 

No són simples opinions del Partit Popular, són dades
contrastables que destaquen el defensor del Menor, la Inspecció
de Serveis, les associacions de mares i pares, els representants
del personal docent, els sindicats educatius o el mateix Consell
Escolar. 

Per això, durant l’estat d’alarma el nostre Grup Popular va
presentar una iniciativa de reforç educatiu, perquè s’organitzàs
un programa adequat en l’estiu, per recuperar l’aprenentatge,
i es perllongàs durant aquest curs amb avaluacions. I els grups
Socialista i Podem hi varen votar en contra, encara que després
d’un parell de dies varen haver de rectificar i prometre un
sistema de reforç, similar al proposat pel meu grup. 

Avui hem presentat dos blocs d’esmenes a una iniciativa
deslluïda i molt millorable, que l’únic que pretén és rentar la
cara a un govern que s’ha quedat en la improvisació i en la
incapacitat per fer front a les noves necessitats educatives de la
pandèmia, però que no insta polítiques actives ni sanitàries ni
educatives per impulsar el sistema educatiu.

Presentam, per tant, Sr. Casanova, esmenes per millorar la
redacció de la iniciativa, per fer-la més valenta i més activa,
apostin per allò, senyors de l’esquerra, no es quedin amb les
paraules d’admiració al seu govern, no es quedi en les rialles,
que no serveixen de res a la comunitat educativa. 

És comprensible que el Sr. March vagi necessitat de suport,
però si volen ser útils als alumnes i als professors, el que hem
de fer és encoratjar-lo a fer qualque cosa més que continuar
fent, sinó treballar i no va posar en marxa el que ha estat
insuficient aquests mesos. 

Per altre costat, voldríem sotmetre a la cambra a una sèrie
d’esmenes que contenen les nostres iniciatives pendents i que
són urgents al moment actual. Reflecteixen les demandes del
sector educatiu i de moltes famílies, acceptin que es puguin
passar a votació, no tenguin por, no impedeixin que es puguin
debatre en aquesta sessió, encara que fos per separat de la seva
iniciativa, senyors del Govern. Després els donin suport o no,
però deixin que els diputats es manifestin en aquestes
reivindicacions urgents, de caire sanitari i pedagògic, de la
comunitat educativa. No tenguin por i apostin per la

democràcia, no només pels aplaudiments i les rialles, a
l’educació.

Demanam que el Parlament es manifesti en rebuig a la
retallada de personal especialista de reforç educatiu o de suport
específic en nins amb necessitats especials, perquè són
retallades inacceptables en els seus drets educatius i socials, i
és imprescindible instar la conselleria a restituir els recursos
retallats. Això sí són retallades, Sr. Casanova, retallades
ideològics. Els nins tampoc no necessiten lloances, necessiten
inversió. 

També consideram urgent instar el Govern a contractar tot
el personal docent i no docent necessari per la reducció de
ràtios, pel control de les escoles, perquè la mancança no afecti
al seu personal específic. No quan avanci el curs, Sr. March, ja
fa un mes que el curs ha començat, i continuam amb barracons,
amb desigualtat de ràtios i diferències en ESO. 

Des del Grup Popular insistim en la necessitat de fer proves
PCR de control de la pandèmia a tot el personal educatiu.
Escoltin: a tots els centres educatius, públics i privats, de forma
urgent, en quinze dies, per conèixer la vertadera situació
epidemiològica de les escoles. També proves de saliva per al
control a tot l’alumnat balear, així com controls diaris de
temperatura a les entrades i sortides de les escoles. No
resoldran els problemes dels contagis amagant la realitat. No
resoldran el problema de suport fent propostes que són brindis
al sol. No cometin l’errada que han comès anteriorment en
matèria turística i donin corredors segurs dins les escoles, facin
proves, almanco, a totes les famílies. 

Per altra banda, si volen una escola segura, necessiten
material de protecció suficient per a tothom. Principalment
mascaretes homologades gratuïtes, també els les hem demanat
per activa i per passiva, donin-les amb la periodicitat que
necessitin perquè tothom tengui seguretat. 

Des del Grup Popular li proposam també instar el Govern
a reforçar les mesures de protecció dels grups més vulnerables:
nins amb malaltia, amb discapacitats, professors amb malalties
de risc... Que no són classes altes ni baixes, Sra. Santiago, són
nins, i tots es mereixen la mateixa oportunitat, sigui la que sigui
l’escola on vagin. 

I finalment, senyors del Govern, diputats socialistes, vostès
no varen donar suport en el mes de maig a una proposta del
Partit Popular però va sortir endavant per lluitar contra la
bretxa digital. Apostin per aquesta iniciativa, que la majoria
prudent i coherent d’aquest parlament va acceptar. I tenguin en
compte les declaracions del Defensor del Menor i del Consell
Escolar, no són rialles, Sr. Conseller, és escoltar i posar les
mesures que demana la comunitat educativa. Això és el que
haurien de fer, un conseller que tengués tarannà de conseller. 

Aprovin aquesta esmena de donar acompliment als acords
parlamentaris, que per això es fan acords parlamentaris, perquè
hi hagi mandats que s’han de complir. Els vull dir, de totes
maneres, que al meu Grup Popular -com sempre- farem
oposició constructiva. Els proposam millores i els demanam
que les votin o que les deixin votar, això és la democràcia
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representativa que fa aquest parlament! No és el rodillo que
vostès volen vendre.

Però, en tot cas, hi serem, i votarem a favor d’aquesta
iniciativa, les acceptin o no les acceptin. Per responsabilitat.
Encara que no sigui més que un titular, una foto més, una foto
que no es reactiva, una foto que tapa les retallades...

EL SR. PRESIDENT: 

Sra. Riera, hauria d’anar acabant...

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

... ideològics, que tapa errades del seu govern, i ho farem si es
pot donar un mínim d’estabilitat, de seguretat o de tranquil·litat
al sector educatiu, perquè no són demandes del Partit Popular,
sinó del sector de la gent del carrer, que representam tots. 

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Riera. En torn de fixació de posicions, per
cinc minuts, té la paraula el Grup Parlamentari VOX-Actua
Balears, té la paraula el Sr. Campos. 

EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

Gracias, Sr. Vicepresidente. Ayer fue el Día Mundial del
Docente y yo quiero trasladar mi más sincera felicitación a
aquellos docentes que resisten a la dictadura catalanista que se
sufre en la mayoría de centros de enseñanza pública de
Baleares, y que dedican todo su esfuerzo a impartir
conocimiento y a proporcionar una educación en libertad. Todo
mi reconocimiento. 

Esta proposición no de ley llama la atención, una vez más,
como todo lo que presenta la izquierda, porque sus propuestas
se reducen, pues a eso, a instar al Gobierno balear a continuar
con el refuerzo del sistema educativo para 2021... Llama la
atención porque aún no han reforzado el de 2020. A avanzar en
la mejora y construcción de las infraestructuras educativas... Y
siguen los barracones. Continuar con la ampliación de personal
docente... Eso son los 102 profesores que han contratado de
más para este año tan complicado...

¡Es que ustedes no sólo mienten!, con su propuesta, si no
que además son un auténtico brindis al sol. 

Porque ¿para qué elaboran una proposición no de ley si
ustedes son los que están gobernando? ¿Por qué no lo ejecutan?
No sé..., es un brindis. 

Mire, la realidad es que Baleares presenta la tasa más alta
de abandono escolar temprano de todas las comunidades
autónomas, con un 24,2%. Y es que, señores diputados, hay
que acudir a la raíz del problema educativo de este país, que
ustedes no acuden. En el siglo XXI no podemos continuar con
un sistema educativo fracasado como el actual, tal como
reflejan todos los datos. El sistema educativo no puede
sobrevivir aislado del resto del país, como no pueden

sobrevivir los sistemas educativos de las otras comunidades
autónomas. 

Esta PNL alude a la necesidad de aumentar la inversión, las
infraestructuras, el personal docente y también habla de
financiación. ¿Saben cómo obtendríamos suficiente
financiación para tener una educación puntera, incluso a nivel
europeo? Pues devolviendo la competencia de educación al
Estado...

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

... y ¿saben por qué?, porque nos ahorraríamos millones de
euros cada año en seguir manteniendo la estructura política
autonómica que podríamos dedicar a invertir para mejorar el
sistema de enseñanza, un sistema educativo descentralizado
administrativamente mejoraría la gestión al hacerla eficaz y
eficiente, además de bien dotada económicamente,
prescindiendo de algo que ustedes no quieren prescindir, que
son los cargos políticos, esos cargos políticos que están más
interesados en llevar a cabo ingeniería social que en mejorar la
enseñanza.

Ahora alguno de ustedes o el Sr. Casanova que tiene
muchas ganas de hablar por lo que veo, pues podrá salir...

(Remor de veus)

... con la demagogia del tipo: “tendremos que esperar a que un
funcionario de Madrid nos autorice un colegio”, porque ustedes
dicen estas barbaridades, lo cual es absurdo. Yo les pongo un
ejemplo respecto a las horas lectivas, por ejemplo: el Estado
marca el número de horas mínimo, pero no entra en la gestión
que haga cada comunidad autónoma, porque si no, suceden
cosas curiosas como tener un único distrito universitario y
diecisiete pruebas para entrar en él, pero claro. ¿cómo vas a
hacer la misma prueba si los contenidos son todos dispares?

Lo que tendría que haber es un único sistema educativo
donde todos los alumnos españoles estudien lo mismo, con un
cómputo, por supuesto..., con un cómputo de horas para las
lenguas regionales. No estamos en contra de que se promocione
el catalán, el mallorquín o el gallego, forman parte de la riqueza
cultural de España, pero no se pueden usar como criterio de
separación entre españoles.

Por eso, la principal urgencia es que exista en España por
una vez una educación nacional, no un sistema fragmentado en
diecisiete autonomías con una variedad de horarios increíble,
con complementos específicos distintos, ratios diferentes,
inversiones por alumno dispares y si a esto le sumamos que en
algunas comunidades con aspiración a nacioncilla el español
está prohibido y para el acceso a la función pública el uso de la
lengua regional se pone por encima de la excelencia académica
y se margina al profesorado que no la habla, incluso en bolsas
de interinos o en concurso de traslados, todo esto es lo que nos
llega a la actual sistema fracasado.

Por eso, señores de la izquierda, de la extrema izquierda, de
poco o nada sirven proposiciones no de ley que hablan de
reforzar la educación, como ésta, mientras no vayamos a
solucionar el problema del sistema educativo que radica en el
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propio sistema, en el actual sistema autonómico y en el tipo de
enseñanza, un sistema que nos hace más pobres, que genera
más desigualdad y condena a los hombres del mañana a un
futuro incierto.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Campos. Per part del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula la Sra. Pons, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Senyores i senyors diputats, per
un moment he tengut una visió distòpica d’aquesta societat i
d’aquesta comunitat autònoma que... començava a tenir els pèls
de punta, llavors he vist que era una ficció visionària del Sr.
Jorge Campos i m’he calmat una mica.

(Alguns aplaudiments)

Pel que fa a aquesta proposta que avui presenten PSIB-
PSOE, Unidas Podemos i MÉS he de dir que també he tengut
una visió utòpica d’allò que volen i de la realitat que veuen, tot
i que ja els dic que nosaltres hi votarem a favor, però és cert, he
de dir i he de recordar que vostès passen molta part de
legislatura, almanco aquesta part de legislatura que jo estic
compartint amb vostè escons “impulsant”, “continuar”... també
“a continuar amb l’ampliació”, “a seguir en el procés de
digitalització”, “a seguir cercant la col·laboració institucional”,
“a seguir millorant”..., facin-ho, en això sí que estic..., deixin
d’instar, facin-ho perquè vostès són al Govern. 

El punt que més m’agrada, perquè crec que efectivament
vostès han d’instar i aquest parlament ha d’instar al punt 8,
“instar el Govern de l’Estat a facilitar una millora de la qualitat
educativa augmentant l’aportació de recursos que ja realitza i
facilitant el compliment dels punts anteriors”. Aquí estic
absolutament d’acord, hi estam absolutament d’acord.

I ens deixen endeutar més?, que ja ho hem sabut, molt bé,
nosaltres ens volem endeutar més, però sobretot el que volem
és que Madrid pagui el que ens deu.

Dit això, estic d’acord en una cosa, que nosaltres tenim unes
dades d’abandonament escolar tremendes, tremendes i les
continuam tenint. D’acord que a Balears s’ha millorat la
qualitat respecte d’anys anteriors, però tampoc..., massa ràpid,
no n’hem de treure pit, les dades no són bones. Les he de
recordar?, s’ha dit aquí una mica, 2017, 26,5% de taxa
d’abandonament; 2018, primera comunitat en taxa
d’abandonament, 24,4; 2019, segona comunitat en taxa
d’abandonament, l’Estat una mitjana del 17%, nosaltres un
24,2. 

Hem millorat? Sí, però tampoc no hem d’estar tan satisfets,
i més a més pitjor encara si miram per sexes aquest
abandonament escolar i més a més si recordam el que va dir el
Sr. Conseller d’Educació Martí March a qui tenim aquí avui,
que ens va recordar que 1.000 alumnes s’havien perdut durant

el primer confinament, o sigui entre abandonament escolar i
que perdem els alumnes tampoc no hem d’estar tan satisfets.

Digitalització de l’educació. La crisi sanitària de la COVID-
19 va posar en evidència les mancances pel que fa a recursos
materials per impartir els continguts curriculars a distància i va
posar de manifest la necessitat d’accelerar el procés de
digitalització a l’ensenyament educatiu, però no només als
alumnes, sinó també als centres. Hem de recordar que són
molts els professors que han de dur el seu ordinador al centre
educatiu si volen impartir escola a distància. Això és així. 

Per tant, nosaltres ja hem presentat i registrat una
proposició no de llei on sí que instam la Conselleria d’Educació
a dotar adequadament i suficientment els centres de les Illes
Balears de tot el material digital necessari per possibilitar, per
una banda, un ensenyament de qualitat i, per l’altra, perquè
siguin segurs amb aquests equipaments tecnològics adaptats a
aquesta pandèmia que malauradament vivim.

Per altra banda, també m’agradaria aprofitar el temps de
què disposam per dir que manca formació als alumnes i als
docents i també als pares. Sabem que s’hi està fent feina, però
com sempre s’arriba tard. Es va fer un curs al mes de juliol, a
l’agost no se’n va fer, llavors resulta que ens varen plantar
l’escenari B, no sabem si arribarem a l’escenari C, esperem que
no. No, Sr. Conseller, no em faci així perquè vostè sap que això
ha passat i que sí, que comprenc tot això, però que no, que no
ens pareix suficient aquesta formació que han fet.

I llavors també espais, infraestructures, en feien falta abans,
ara amb el desdoblament obligatori de classes per complir
ràtios s’han fet més evident que mai les mancances d’espai que
tenen molts de centres a les nostres illes, i ja no parlam ni
d’aules modulars ni de barracons. És que ja gairebé un barracó
si bastàs per a tots els alumnes que tenim i si estiguessin
còmodes, calentets i ben atesos ja gairebé seria el paradís, però
no, tampoc no ens trobam en aquesta situació.

Plantilla insuficient, 458 docents extra, augment insuficient.
L’alumnat amb necessitats especials ha perdut el seu
professional de referència i això sí que ens pareix inacceptable.
Li he de dir que també hem presentat en aquest sentit una
iniciativa que també està registrada que diu així: “solucionar el
més aviat possible les mancances actuals que pateixen els
centres educatius de les Illes en atenció a la diversitat i també
dotar adequadament i suficientment els centres docents dels
recursos humans que siguin necessaris per complir les mesures
de seguretat imposades per la mateixa conselleria”.

No m’allargaré més, simplement dir que pel que fa a les
esmenes ens van bé, més o manco totes ens van bé, ens agrada
més el to d’unes que de les altres, però disset esmenes... també
els han de fer reflexionar perquè... més que res moltes
corregeixen el temps verbal, estan corregint en lloc de
“continuar fent” a “fer”, en lloc d’“intentar” a “complir”, en
lloc d’“instar” a “fer”, això és exactament el que diuen aquestes
esmenes. 

N’hi ha una en la qual no podem estar d’acord, Sra. Patricia
Guasp, que és la que fa referència a aquest professional
d’infermeria sanitària en un centre escolar, per dues coses:
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primer perquè pensam que no hi ha personal d’infermeria ni
sanitari suficient als centres on han de ser, i segon, perquè si en
posam un tampoc no serà suficient, o sigui, ja que ens hi
posam, a demanar la carta als reis mags, demanem-ne cinc per
centre o depenent de com sigui el centre educatiu de gros en
podem demanar un, dos, tres, deu, per demanar que no quedi,
perquè un vostè sap molt bé que en qualsevol cas no abastaria
a segons quins centres educatius. 

Res més, si accepten les esmenes, hi votarem a favor; que
no les accepten, també hi votarem a favor, però facin una
reflexió d’instar manco, d’ensabonar-se manco i de fer encara
més si poden.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Per part del Grup Parlamentari Mixt té
la paraula la Sra. Tur, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Bon dia, diputats i diputades. Bé, faré una intervenció crec
que bastant breu perquè realment el primer que vull fer és posar
en context, segons el meu criteri evidentment, en quin moment
es va presentar aquesta iniciativa, que té data 24 d’agost, i que
per tant es va presentar en un moment que ens trobàvem prop
de l’inici del curs escolar, amb una pressió mediàtica i social
important i amb una pressió política també important. Per tant,
entenc que els grups parlamentaris PSIB, Unides Podem i MÉS
per Mallorca varen entendre que com a integrants els seus
partits de l’actual govern era necessari també fer un gest. O
sigui, jo interpreto aquesta PNL com un gest fet en un moment
que d’alguna manera es volien fer ressò d’aquesta necessitat de
millorar el sistema educatiu, però sobretot adequant-lo a les
necessitats dels nous requeriments sanitaris per mor de la
COVID.

Més enllà d’això, crec que no hi ha molt de debat a fer
perquè realment vostès aquí basta mirar el temps verbal que
utilitzen en els vuit punts per entendre que l’únic que fan és
instar a fer allò que segons vostès ja s’està fent a tot els àmbits.
Per tant, vull dir, amb tota l’estimació del món, innovació a
aquesta proposició no de llei entenc que zero. Puc entendre
l’oportunitat política, això sí que ho puc entendre, i puc
entendre que vostès vessin la necessitat de fer un gest, però el
cert és que totes les accions que vostès plantegen aquí, o
pràcticament totes, depenen avui en dia que aquest parlament
sigui capaç d’aprovar una bona llei educativa, una llei que
tengui el màxim consens i una llei que tengui els recursos
econòmics adequats. I no només això, sinó també passa perquè
l’actual govern de l’Estat sigui capaç d’abordar un projecte de
llei educativa a nivell estatal ambiciós, modern, reformador,
transformador i que també obtengui els consensos suficients.

Clar, més enllà d’això, poca cosa es pot dir perquè, ja els
dic, és que no veig el debat. Vull dir, el debat potser el pot fer
VOX que té una visió del món educatiu radicalment oposada o
fins i tot potser el PP en alguns aspectes, però crec que la resta
de partits estam d’acord a demanar al Govern que millori la
qualitat, que faci les infraestructures que s’ha compromès a fer,

que doti els centres de més recursos, que doti el professorat de
més mitjans. Vull dir, clar, amb tot això és difícil oposar-s’hi,
vull dir, no hi ha oposició possible. Per tant, ja dic, nosaltres
donarem suport a aquests punts perquè entenem que
evidentment estan en la línia de la nostra visió del que ha de ser
un model educatiu d’èxit, però ja dic, crec que era important
haver posat en un context aquesta proposició no de llei perquè
potser seria més bona d’entendre si fóssim avui dia 24 d’agost,
però ara, bé, potser està ja un poc descontextualitzada perquè
tot el que es demana aquí està fet des d’un bonisme, entre
cometes, que no podem compartir al cent per cent, però en tot
cas sí que valoram la bona intenció. Per tant, esperam del
Govern que realment s’apliqui a incrementar tots aquests
recursos i que a qualque moment surti aquí a explicar-nos com
ho pensa fer per seguir incrementant aquests recursos.

Moltes gràcies.

(Se sent el timbre de crida per a votació)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Ara correspon a un dels grups
proposants, té la paraula el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, president. Bé, crec que el sentit de la
proposta s’ha entès per part de tots els grups, don les gràcies al
suport a aquesta proposta i sí, aquesta proposta té un esperit de
continuar fent, de continuar fent, i és així. Vull dir, no és
començar a fer, portem cinc anys fent coses, per tant, ara hem
de continuar. No podem dir que no hem fet res.

No és instar a contractar més professors, què s’ha fet fins
ara?, jo crec que 2.000 professors més en els darrers cinc anys
és fer alguna cosa, per tant, hem de continuar...

(Alguns aplaudiments)

... hem de continuar.

Hem de continuar augmentant el pressupost? Clar que hem
de continuar augmentant el pressupost, en els darrers cinc anys
ja l’hem augmentat un 25%. Per tant, ara hem de continuar, no
l’hem d’augmentar sinó que hem de continuar aquest augment.

Hem de continuar augmentant recursos professionals? Clar
que hem de continuar augmentant recursos. Què hem fet fins
ara? Contractar més professionals de PT, AD, AL. En els
darrers dos anys n’hem contractat vint més. Per tant, ara hem de
continuar contractant-ne més, no n’hem de contractar els que
no s’havien contractat durant l’època Bauzá. 

Què han fet en educació infantil? Passar de zero euros
d’ajuda a 5.000 euros d’ajuda per unitat. Per tant, hem de
continuar reforçant l’educació infantil. 

Què ha passat amb les ajudes de menjador? Hem passat d’1
milió el 2015 a 7 milions que tenim ara. Per tant, no comencem
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a donar ajudes de menjador ara sinó que continuam donant
ajudes de menjador.

Per tant, crec que la conjugació de la PNL és la correcta
perquè fem feina,  augmentam el nombre de monitors, n’hem
de contractar 190 més enguany, per tant, hem de continuar.
Hem aconseguit baixar ràtio i aquesta baixada de ràtio
repercutirà directament en l’atenció dels alumnes perquè no és
el mateix que un professor atengui 15 alumnes que n’atengui
més, per tant, l’atenció individualitzada d’un professor és molt
millor si la baixada de ràtio hi és. Per tant, no diguin que s’ha
deixat. Hem augmentat PT, AL. Hem augmentat orientadors i
hem augmentat TISOC.

Per tant, tot això que demanem en aquesta PNL ja està
començat i sí, hem de continuar fent i per això el temps verbal
és el correcte. Hem de continuar instant. 

De totes maneres crec que això sí que són apostes
decidides. Algú diu, és que clar són el grup del Govern. Clar
que som el grup del Govern i tenim tot el dret a demanar que el
Govern faci més coses encara. Per tant, sempre he dit des
d’aquest faristol, i ho repetiré sempre, en educació mai no n’hi
ha prou i per tant sempre hem de seguir, no podem arribar a
tots els llocs, però hem de seguir i hem de posar l’educació allà
on pertoca, en una situació de preferència.

Respecte de les esmenes. Les esmenes de Ciutadans, n’ha
presentades moltes, jo li dic, ja vaig parlar amb la Sra. Guasp,
ella presentava esmenes d’utilització de fons COVID, el fons
COVID ja s’utilitza. Demana que en el fons COVID es
contractin professors; ja s’han contractat o d’on han sortit
aquests professors que hi ha ara?, d’on surten les substitucions
exprés per temes COVID? I li dic una cosa, Sra. Guasp, la
contractació de professors que es fa aquí no és com es fa a
Andalusia que governa també Ciudadanos, aquí es contracten
els professors durant tot el curs, no com a Andalusia que es
contracten professors fins al 31 de desembre. Per tant, nosaltres
apostem per això.

(Alguns aplaudiments)

També demana fons COVID per a les infraestructures;
també s’han llogat aules modulars per poder donar ampliació.

Sí que li he de dir que ha presentat una esmena, la 15002,
respecte dels alumnes de necessitats educatives especials, jo li
proposo una transacció que quedaria afegir un punt, seria el
punt 8, on “el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a, una vegada analitzada la situació de les
necessitats de suport a l’alumnat NEE i NESE generada com a
conseqüència de la situació actual, a millorar l’atenció d’aquest
alumnat per seguir millorant el model d’escola inclusiva”. 

No sé si acceptarà la transacció i tampoc no sé si la Sra.
Riera ens deixarà transaccionar o no, perquè la Sra. Riera parla
aquí que deixem, que deixem, i després ella diu: fes el que jo
no faig, perquè, després, quan està a l’hora de deixar
transaccionar, no deixa, a l’hora de deixar votar, no deixa, jo
crec que això no és un exemple de democràcia, com diu.

(Remor de veus)

Per tant, crec que se’m passa el temps, vull dir que no
acceptarem les esmenes del Partit Popular i crec que hem de
tirar endavant cap a les necessitats del sistema educatiu, que
hem de millorar el sistema educatiu, i amb aquesta actitud
d’intentar sembrar el caos no anem per bon camí, anem pel
camí del consens i de l’alçada de mires.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per aclarir-nos abans de la votació, el Sr. Casanova ha
acceptat, ha proposat -perdó- una transacció a l’esmena 15002,
una esmena d’addició del Grup Ciudadanos, que després ha de
fer arribar a la lletrada, i voldria saber si qualque grup s’hi
oposa o no.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, accept la transacció.

EL SR. PRESIDENT:

Qualque grup s’hi oposa? Idò, ningú no ha demanat votació
separada, per tant, ...

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sr. President, perdoni, no he sentit si accepta alguna de les
nostres esmenes, que n’hi ha 18 en total. No n’accepta cap?

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Riera, jo he escoltat que no n’acceptava cap.

(Remor de veus)

Bé, senyors diputats, senyors diputats, senyors diputats i
diputades, plantejam dues votacions: del punt 1 al punt 8 els
votam conjuntament, amb la redacció original, i després
votarem l’esmena d’addició, transaccionada, de Ciudadanos.

Per tant, passam a votar dels punts 1 al punt 8, amb la
redacció original. Passam a votar. Votam.

59 vots a favor, cap en contra i cap abstenció.

(Remor de veus)

Ara passam a votar l’esmena 15002 de Ciudadanos, amb la
transacció que ha estat acceptada. Passam a votar. Votam.

59 vots a favor, cap en contra i cap abstenció.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)
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IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 14183/20,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
utilització dels romanents per part de les entitats locals i
altres mesures de finançament local davant la crisi de la
COVID-19.

Senyors i senyores diputats, a continuació, senyors diputats
i diputades, el Plenari encara no ha acabat, a continuació
debatrem la Proposició no de llei RGE núm. 14183/20, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a utilització dels romanents
per part de les entitats locals i altres mesures de finançament
local davant la crisi de la COVID.

Correspon en primer lloc la intervenció del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Costa.

Senyors diputats i diputades, un poc de silenci. Quan vostè
vulgui, Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Bé, gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé,
toca avui novament parlar de romanents d’entitats locals, n’hem
parlat per activa i per passiva a comissions, també alguna
vegada Ple, però avui toca parlar novament de romanents. I
m’agradaria, en primer lloc, fer una cronologia ràpidament i
breument dels fets que han succeït.

Durant els anys, per exemple, 2016, 2017 i 2018, les
entitats locals a Espanya es podien gastar el cent per cent del
superàvit de l’exercici anterior, cent per cent del superàvit de
l’exercici anterior, i això suposava, per exemple, per al 2018 o
per al 2019 de l’ordre d’entre 4.000 i 5.000 milions d’euros
anuals, el cent per cent del superàvit dels exercicis anteriors.

Bé, idò, la Sra. Montero ha sofert una evolució, la ministra
Montero, ha sofert una evolució dramàtica en aquest sentit. En
primer lloc, es va aprovar el Reial Decret Llei 8/2020 i la Sra
Montero va deixar gastar a les entitats locals una xifra
esgarrifosa, 300 milions d’euros, de 15.000, eh!, de 15.000
milions d’euros de romanents, els en va deixar gastar 300, 300
milions d’euros i, evidentment, des del Partit Socialista de les
Illes Balears es va qualificar com a un fet històric, un fet
històric aquests 300 milions d’euros.

Poc temps després, uns dies després, es va aprovar un altre
reial decret llei per dir que els ajuntaments, les entitats locals es
podien gastar el 20% del superàvit, recordin que en els
exercicis 2016, 2017 i 2018, per exemple, es podien gastar el
cent per cent; bé, idò, la Sra. Montero va dir que amb un 20%
del superàvit de l’exercici anterior, en aquest cas del 2019, ja
n’hi havia prou.

Durant tota la pandèmia i també durant tot l’estiu, la
ministra Montero deixava caure en premsa que la intenció, ho
deixava caure sense..., directament, la intenció del ministeri era
confiscar els romanents, perquè no ho deixa obertament, que
els romanents anassin cap al ministeri i el ministeri ja faria el
que hagués de fer. I, efectivament, amb el Reial Decret Llei
27/2020, de 4 d’agost, es confirma de forma definitiva la
intencionalitat de la ministra, que consistia, efectivament, en:
eh, vostè, ens enviï els romanents en forma de préstecs, i

nosaltres -xantatge directament- li enviarem com a màxim
5.000 milions d’euros, el 35% del que vostè ens enviï.

Varem obligar el president de la FEMP, el Sr. Abel
Caballero, a votar, utilitzar el vot de qualitat perquè es pogués
aprovar, només pel Partit Socialista, aquest acord, entre la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies i el Govern
central. El mateix dia, el Sr. Sánchez es va fer una foto enorme
amb el Sr. Abel Caballero, vot que va ser només guanyat, amb
tota l’oposició en contra, tothom en contra, i el Partit Socialista
i el Sr. Abel Caballero fent el ridícul i votant a favor.

(Se sent una veu de fons que diu: “Bueno, y ¿Podemos?”)

Podemos, mig, mig, sí.

La Sra. Montero ens va confirmar que el Decret 27 era
l’única alternativa, no n’hi havia cap ni una altra d’alternativa,
o era o blanc o negre, o Decret 27 i, per tant, confiscació de
romanents, o no hi havia alternativa alguna, era impossible, cap
ni una possibilitat.

El decret llei ens va dir la Sra. Montero que era meravellós,
absolutament meravellós i, efectivament, el Partit Socialista de
les Illes Balears ho va dir, ho va dir obertament: el decret llei
és fabulós. L’única alternativa, no se’n coneix d’altra possible.
El Partit Popular i tots els partits de l’oposició varen dir: és un
xantatge inacceptable, només faltaria que s’haguessin de cedir
els romanents a canvi de: si vostè no em cedeix tots els
romanents, alerta, tots els romanents, de cap manera vostè no
tendrà ni un euro, a vostè no li toca ni un euro, un xantatge
inacceptable. Un atac a l’autonomia municipal, perquè, a més,
t’enviï, el 35% del que tu m’enviïs, això sí, tu gastes el que jo
et digui, tu gastes el que jo et digui, faltaria més! I no amb una
llista molt llarga, no, no, llista concreta.

Era un sistema de confiscació de romanents, vostè m’envia
els romanents i en quinze anys ja els hi tornaré, una autèntica
vergonya, una confirmació, una confiscació claríssima dels
romanents. El resultat de la jugada, 10 de setembre, tombat el
Decret Llei 27 a les Corts, al Congrés dels Diputats, per
suposat, amb tota l’oposició en contra i el Partit Socialista
encara defensant allà, davant la ministra Montero, no fos que
s’enfadàs la ministra Montero, defensant que era el millor
decret del món mundial.

La conclusió de tot, bé, ja ens va avisar, eh, la ministra
Montero ens va avisar: si vostès voten en contra d’aquest decret
llei, que sàpiguen que no hi haurà alternativa, no hi haurà altra
possibilitat. Tres dies després, tres, tres dies després, la ministra
Montero va dir: bé, ho arreglarem això, això ho arreglarem, tres
dies després, després d’haver dit única alternativa, tres dies
després ja deia: no, ja ho arreglarem això.

La posició del Partit Popular sempre ha estat la mateixa en
aquest sentit, fa mesos i mesos i mesos que estam dient el
mateix, que és: suspenguin vostès les regles d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera per a l’any 2020 i 2021.
No podran dir que no és així, perquè saben perfectament que és
així. La raó és molt senzilla, en temps de pandèmia, en temps
de crisi econòmica i social de les dimensions que patim és quan
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s’han d’invertir els romanents per combatre la crisi, ho hem dit
per activa i per passiva.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Costa, hauria d’anar acabant.

EL SR. COSTA I COSTA:

Per això presentam -sí, ja acab-, per això presentam una
PNL que el que fa és això: 135.4 de la Constitució, tal com
vàrem dir, suspensió de les regles; el que ha fet la ministra
Montero, per tant, entenc que vostès votaran a favor, perquè si
no seria quasi insultant.

I una alternativa més, respectar l’autonomia, 5.000 milions
d’euros d’un fons COVID, però no ho reparteixin només als
municipis o a les entitats locals en situació de crisi, reparteixin
a totes les entitats locals.

Abonar l’IVA del 2017. Transferir els fons europeus que
rebi Espanya i que també hi puguin participar els municipis.

En fi, jo crec que és una PNL que tots vostès podrien votar-
hi a favor, perquè és justament el que ja ha fet ara, sis mesos
tard, això sí, sis mesos tard, la ministra Montero.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Intervenció per defensar l’esmena RGE
núm. 15008/20, presentada conjuntament pels Grups
Parlamentaris Socialista i Unidas Podemos. Pel Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President, bon dia senyores i senyors diputats.
Jo, llegint aquesta proposta del Partit Popular, vaig tenir
francament una gran alegria i també una gran decepció, la gran
alegria venia perquè, evidentment, nosaltres, en el Grup
Parlamentari Socialista, així com el que vostès plantegen, avui
volem l’alliberament i permetre a les entitats locals accedir als
seus romanents acumulats i bloquejats; però la gran decepció
va venir perquè, és clar, com diu, com deia aquest diputat de
Madrid, que es diu Íñigo Errejón: “Lo que no hay que ser es
tonto, esto es importante”. I llavors, em queda la sensació una
mica que vostès ens prenen una mica per bàmbols.

Aquesta proposta està feta per gent, vostè ha fet una
cronologia molt bona, però, és clar, molt curteta, està feta per
gent que acaba de nàixer, hi falta tot un antecedent fonamental,
crec que vostè i jo som pares de criatures petitetes, si no
m’equivoc, jo crec que tal vegada a elles els passaríem el seu
discurs municipalista, perquè elles el que no saben és que
aquest és un problema que varen crear vostès en el 2012, això
per començar.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Que el partit que ha portat a terme la més llarga i major
confiscació de romanents municipals i l’atemptat més greu
contra l’autonomia municipal ens presenti aquí una proposta
per escrit, que digui “respectar i garantir l’autonomia
municipal”, a mi em sembla el súmmum, com s’ha dit en aquest
parlament altres vegades...

(Alguns aplaudiments)

..., sembla el súmmum i prendre la gent per bàmbols.

El Sr. Costa, que sempre és tan acadèmic, i jo li agraeix
sempre que ens il·lustri amb la seva saviesa, i ens parla de la
Llei d’estabilitat pressupostària, del comportament formiga que
és el que genera unes reserves per tenir un marge quan venguin
les èpoques de dificultats, tot això està molt bé, però la seva llei
no va fer formigues, la seva llei no va fer formigues, la seva llei
va ser un abús i un atemptat contra els formiguers i tot el que va
trobar per endavant, totalment excessiu.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I si no, per què s’han acumulat en aquesta comunitat 850
milions d’euros en els bancs totalment inservibles? Una tutela
estatal totalment innecessària, totalment innecessària.
Estabilitat pressupostària? Sí, però abusos i prioritzar els bancs
davant les necessitats de les persones mai més, això no ens fa
falta mai més.

Què poden venir vostès a reclamar ara l’accés als
romanents? Evidentment que sí, faltaria més, i nosaltres els
votarem a favor, perquè també volem això, el que no poden fer
vostès és venir aquí avui i agafar la bandera del municipalisme
quan duen deu anys fent el contrari, vostès venen a reclamar
llarga vida a l’autonomia municipal quan encara els surt fum de
la pistola i el cadàver és calent, això és el súmmum, això és el
súmmum i prendre la gent per bàmbols. O és que es varen
preocupar vostès pels ajuntaments que sí que acomplien les
normes i generaven romanents? No, varen abusar tots.

Per tant, vostès venen aquí a voler convèncer del seu
municipalisme, però encara fan coses com aquesta, miri, una
notícia de fa cinc dies, Europa Precs: “El PP exige votar el
techo de gasto y alerta de alegrías gastadoras que llevan a
recortes.” Vostès no pensen que els ajuntaments siguin grossets
per gastar el que vostès volen, vostès no hi creuen en
l’autonomia municipal, aquesta és la seva autonomia municipal.

(Remor de veus)

Per això hem presentat una esmena que faci la proposta una
mica més fidel i respectuosa amb la realitat i no digui
“respectar i garantir”, sinó “retornar i consolidar l’autonomia”
que vostès li varen prendre.

Per altra banda, el segon i el cinquè sots-apartat del seu
punt segon ja era dins l’acord que el ministeri va portar al
Congrés, ja hi era, el fons de 5.000 milions d’euros i la
pròrroga de l’execució de les inversions financerament
sostenibles; Sr. Costa, tan dolent no devia ser l’acord!, tan
dolent no devia ser l’acord si ara en copien la meitat. No som
tan flacs els economistes d’esquerres, ja li vaig dir a comissió,
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ens diu vostè cada dia que no en tenim ni idea i llavors presenta
aquí una proposta copiada al 50% del que diu el Partit
Socialista. Vostès continuïn bloquejant que nosaltres portam
solucions, com la d’aquest mateix dimecres, i segueixen, com
els dic, sense discurs en política econòmica. Tant de bo el
tenguessin!, li ho dic de veritat, no s’agafarien a qualsevol idea
que se’ls ocorregués, o que diu VOX o ens parlarien dels
okupas, o ara ens parlaria, és clar, veient el seu líder, això és
comprensible que ens parla d’abaixar un IVA a Canàries que
(...) existeix, o parla d’unes votacions al REIB que tampoc mai
no han existit.

Per tant, com li deia, Sr. Costa, el seu discurs municipalista
a les criatures els ho passarien, però, em sembla a mi que a
ningú més.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, president. S’ha de reconèixer que el Partit Popular,
concretament, Sr. Costa, té quall, o es pensa que els que som
aquí hem perdut la memòria, per presentar a aquest parlament
una iniciativa que han titulat Utilització dels romanents per
part de les entitats locals i altres mesures de finançament
locals davant la crisi de la COVID-19. Mirin, vull recordar
aquí les paraules de la rectora Montserrat Casas en l’obertura
de l’any acadèmic 2011-2012, ben davant dels llavors president
Bauzá, un dels líders actuals de Ciudadanos a les Illes Balears
i tan bon president de la nostra comunitat autònoma, segons la
Sra. Guasp, que no sé a quin món paral·lel viu, deu ser a
Nàrnia, per dir que el Sr. Bauzá va ser un bon president de la
nostra comunitat, bo per generar conflictes degué ser! Només
100.000 persones vàrem sortir als carrers a escridassar la seva
gestió i el maltractament que va fer a les nostres illes, la nostra
llengua i la nostra gent.

Segur que Ciudadanos vendrà després a contar-nos que té
els interessos de les nostres illes en ment, si han de ser els del
Sr. Bauzá, cregui’m que no aniran bé, tanta sort per a la gent
que no són ni al Govern balear ni al Govern central.

Idò, tornant al setembre del 2011, a la UIB la rectora Casas
va deixar bocabadat el president Bauzà en dir-li el següent: “Ja
estam acostumats a fer més amb menys els darrers anys, però
no fos cas que ens passàs com a aquell ase d’aquell pagès que
quan ja s’havia avesat a fer feina sense menjar, justament es va
morir.” Precisament, aquest va ser el modus operandi de la
política del PP amb els municipis, inanició un dia i un altre,
per, de manera arbitrària, un dia amollar una mica de palla per
fer qualque cosona amb els romanents i després tornar a
bloquejar els seus recursos.

La llei Montoro ha estat la corda amb què el Partit Popular
ha escanyat una vegada i una altra els ens locals. Però vostès no

són constitucionalistes?, en què quedam? No recull la
Constitució l’autonomia local per a la gestió dels seus
respectius interessos? I quin interès més important tenen els
ajuntaments i els consells que donar serveis a la població? Per
què estan els ens locals si no, en una situació de crisi sanitària,
econòmica i social com la que vivim, per donar atenció a la
gent i als diferents sectors?

A la seva PNL parlen de xantatge a les entitats locals.
Mirin, exactament això varen denunciar a l’Ajuntament de
Palma tota la passada legislatura, el segrest que el ministre
Montoro feia dels nostres recursos municipals, tractant els
ajuntaments com a menors d’edat als quals s’havia d’aplicar mà
dura perquè no es descompassassin. 

Arriben vostès tard amb aquesta PNL, senyor Costa,
proposen coses que ja el Govern de l’Estat ha permès. Aquests
punts estan desfasats, el Govern estatal va suspendre el passat
dia 30 de setembre, com va exposar Nacho Álvarez, secretari
d’Economia de Podem a l’àmbit estatal i secretari d’Estat de
Drets Socials, les regles fiscals de 2020 i 2021, de manera que
els ajuntaments podran utilitzar sense restriccions els 14.000
milions que tenen ara acumulats, i pels quals estan pagant
interessos als bancs. Aquestes són les normatives del PP,
sempre guanyen els bancs i sempre perd la gent. Aquests
estalvis municipals no poden estar bloquejats als bancs mentre
els ajuntaments estan en primer línia de batalla atenent totes i
cadascuna de les necessitats de la població, que són moltes.

Fa uns dies vaig reclamar aquí mateix que és ara quan
l’administració pública ha d’estirar el carro; la gent, els
autònoms, les PIME necessiten ajuda. Els recursos disponibles
s’han de posar a lluitar contra la pandèmia i a favor de la
recuperació econòmica i de les polítiques socials. Entenc que
no puguin donar passada que Unides Podem estigui en el
Govern estatal i que empenyi a favor dels ens locals. Tenim ben
clara la visió municipalista, i a diferència d’altres formacions
tenim representació en el Govern estatal per fer realitat les
polítiques a favor de la gent. A Unides Podem defensam
l’autonomia dels ens locals en la gestió dels seus recursos per
dur a terme polítiques efectives i atendre tots els sectors que ara
ho estan passant malament. Els ajuntaments i els consells de les
Illes Balears no són menors d’edat ni necessiten mà dura; el
temps del xantatge i l’ofegament que va dur el Partit Popular
des del Govern central als ens locals ha caducat i no tornarà.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Martín. Començam el torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el
Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. La veritat és que amb la seva
intervenció, Sra. Martín, quasi quasi començaré per vostè, i en
teoria no l’havia ni de citar, havia de contestar al Sr. Costa.
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Dues coses. Alerta a citar Nàrnia perquè comencen a emular
altres intervencions en aquest parlament que són recents en el
registre, o sigui, alerta amb els mons paral·lels aquests que
vostè diu. Escolti, se n’ha d’anar vostè a Montoro i a la
legislatura del Partit Popular pel tema dels romanents? Quedi’s
vostè a la resolució de l’Ajuntament de Palma en el tema dels
romanents que va treure els colors, els colors, al PSOE i a
Unidas Podemos, i supòs que la Sra. Campomar el seu grup
municipal es degué amagar, perquè, si no, no té sentit la
proposta que varen aprovar a la Comissió d’Hisenda la setmana
passada, on la iniciativa de MÉS per Mallorca va tenir el suport
unànime. El seu discurs i el del Partit Socialista se n’han anat
al Sr. Montoro, al Sr. Montoro!, quan l’Ajuntament de Palma
va rebutjar les iniciatives en tema i va donar suport a la infàmia
que es va viure el Congrés dels Diputats, on tots els grups els
varen rebutjar un reial decret llei, a vostès i al Partit Socialista.
I ens ve aquí a parlar de cinisme, i sobretot se n’ha anat al
debat del municipalisme perquè no podia anar al debat realment
dels romanents. Qui ha segrestat els romanents dels
ajuntaments, denunciat pels mateixos batles i batlesses, ha estat
el Govern central, no hem estat ningú de l’oposició.

I ja tornant al fet de la proposició no de llei en tema de
romanents, jo els diria, Sr. Costa, que quan citem una crisi en
aquest context en què es presenta la iniciativa posem davant el
tema de crisi sanitària, per una qüestió lògica: la social i
l’econòmica han vengut arran d’una crisi sanitària greu, greu i
molt greu. 

Per altra banda, vista la proposició no de llei, vostè sap que
la meitat de la proposició no de llei, per errada o per fracàs, se
l’ha muntada la mateixa ministra Montero, se l’ha muntada
perquè, clar, evidentment ha hagut de retirar tota la iniciativa
que vostès demanen aquí; per tant hi ha part de la proposició no
de llei, dels punts, que ja no està actualitzada, com va fer la
Sra. Campomar l’altre dia, que va retirar un dels punts perquè
ja s’havia assolit, però s’havia assolit per la retirada del Govern
d’Espanya, no s’havia assolit perquè haguessin complit el que
nosaltres volíem. 

O sigui, alerta quan parlam de segrest; entre altres coses,
Sra. Martí, vostè ha estar regidora, sap perfectament el que és
intervenir l’autonomia municipal per part de qui ho ha intentat
fer, de qui ho ha intentat fer.

Hi ha un problema, i vostè ho sap, hi ha un problema greu.
El problema greu amb què es troben els municipis és la
tresoreria, i això dels romanents és una salvaguarda, un
salvavides a la tresoreria. I per què?, perquè amb la situació de
crisi que hi ha els ingressos propis de taxes i tributs serà una
autèntica baixada, i per garantir els serveis essencials dels
ciutadans, que no vénen finançats més que per ingressos propis,
evidentment hi ha una mancança, i allò dels romanents i el
superàvit és fonamental.

En aquest sentit, i ara entrant un poc en la proposició no de
llei, vostès han fet un seguiment del calendari, Sr. Costa, ja se
n’ha parlat, dels 5.000 milions, i sembla que els 5.000 milions
s’entreguen i són a disposició dels ajuntaments, en el que siguin
les prioritats, i aquí sí que és un tema que és delicat, el tema de
quines han de ser les prioritats. Ciutadans dóna suport al fet que
la distribució, la solució, sigui una solució equitativa, que sigui

sobretot solidària i realista a la realitat. És a dir, nosaltres ja li
vàrem dir que estàvem d’acord amb una modificació, ho hem
dit reiteradament a no sé quantes propostes que s’han dut a les
comissions de la modificació de la Llei Montoro, i quan vostès
deixin de jugar, PSOE i PP, Montoro, Montero, que això pareix
una vinyeta del caricaturista Ibáñez, és ver, és que seriosament
que ja ho sembla, allò que es fa, entrem a veure quins no són
els límits que els ajuntaments han de tenir perquè es puguin
centrar en la crisi, que això és el fet de la proposició no de llei,
alliberar ara per allò que s’ha d’alliberar. Ja modificarà via llei,
perquè entenem, entre altres coses, una instrucció de la
Comissió Europea en què no torni a passar el que va passar
altres anys amb el que es va fer amb els...; de fet uns varen
complir i uns altres municipis no, i no varen sanejar els seus
comptes.

Nosaltres li donarem suport, (...) així com està redactada
perquè no podem fer una altra cosa. Si és que aquest debat ja
el vàrem tenir a la Comissió d’Hisenda i Pressuposts la setmana
passada, amb la iniciativa que va dur MÉS per Mallorca, i
vàrem tenir un debat de profunditat i nosaltres li vàrem
reconèixer que per primera vegada MÉS per Mallorca no deia
derogar, deia modificar, i vàrem dir que endavant perquè
entenem que no era el moment ara de derogar lleis, que és
l’únic instrument que hi ha per tutelar aquesta distribució.

El que demanen les corporacions locals, els nostres consells
insulars i els nostres municipis, és precisament aquest rigor i
aquesta transparència, i sobretot que els donin instruccions de
com gestionar aquests doblers, i que sigui el més immediat i
(...) possible, i en aquesta fórmula que s’ha de cercar, que la
ministra encara està cercant, sí que és necessari el consens, la
col·laboració, i no la demagògia ni l’enfrontament, i això des
de Ciutadans en el Congrés ho hem dit i ho tornam repetir des
de tots els àmbits institucionals que corresponen, en aquest cas
en el Parlament, perquè ara el que demanen les famílies, el que
demanen els ciutadans és que donem una resposta immediata a
la tresoreria de les corporacions locals per garantir els serveis
essencials...

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gómez, por favor, tiene que terminar.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

... -ja acab, vicepresidenta-, per garantir els serveis essencials
i sobretot que no quedin paralitzats els projectes que duen...,
que estan fixats a les corporacions locals.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Gómez. Corresponde ahora el turno de palabra
al Grupo Parlamentario MÉS per Mallorca, tiene la palabra la
Sra. Campomar.
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LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. Bé, com ha dit el Sr. Gómez tornam ser aquí,
perquè això, a part que ho hem debatut un munt de vegades la
setmana passada també vàrem tenir aquest debat a la Comissió
d’Hisenda i crec que també varen ser..., varen ser (...).

La qüestió és que des de MÉS per Mallorca això, aquest
tema, és una reclamació que per poder fer ús del 100% dels
romanents és que una reclamació que du des de fa vuit anys,
des que ho va prohibir el Partit Popular, nosaltres no ens
n’amagam, nosaltres som una formació que ja ens va semblar
malament des de l’inici. I ens trobam en una situació que abans
era el PP que es negava a canviar-ho i durant aquest darrer any
ha estat el PSOE. Vull dir que sempre és una lluita per a aquest
governs que centralitzen l’Estat, que també ho varen fer, perquè
varen ser PP i PSOE que varen canviar l’article 135 de la
Constitució de forma quasi clandestina i van dur endavant
aquesta llei tan estricta i tan radical, jo diria radical, que fins i
tot va més enllà d’allò que exigia Europa, d’això n’hem de ser
ben conscients. Fins i tot que ha enfonsat a molts de municipis,
perquè no només és el problema de què hi hagi municipis que
al final tenguem més de 500 milions en els bancs, és que hi ha
municipis que tenien milions i milions i no podien posar
policies per donar serveis als ciutadans, que no podien tenir un
servei de neteja adequat. 

És ver, Sr. Gómez, que en aquest moment nosaltres estam
d’acord que amb la COVID és imperiós, és imprescindible
rompre aquesta regla, tornar a això, però és que ja venia
d’abans l’ofegament i jo crec que ja era ben necessari perquè
hi havia molts de serveis que els ajuntaments no podien donar.
Vull dir que jo crec que en aquest sentit ja fa molt de temps que
és urgent, aquesta norma s’ha allargat fa molt de temps. Jo crec
que fins i tot el Sr. Costa de manera indirecta ho va reconèixer
una mica a la Comissió d’Hisenda la setmana passada, que tal
vegada s’havia allargat una mica en el temps la imposició
d’aquesta norma. No ho sé, tal vegada és una percepció i
hauríem de tornar llegir l’acta de la sessió.

Però el cert és que, Sr. Costa, per molt que vostè aquí ens
hagi fet com una performance, com un poc de teatre, queden
retratats, perquè al final vostès són els que també varen imposar
aquesta regla, com he dit, tan estricta, tan inflexible, que l’han
allargada en el temps i, per tant, és clar que allò que hauria
estat adequat és que quan va arribar el Partit Socialista, el Sr.
Sánchez i la ministra, tots confiàvem que això canviés, però el
problema és que no va canviar. Això sí que és cert i li don la
raó, li don la raó, perquè tots pensàvem que canviaria, perquè
els ajuntaments han demostrat que saben fer una gestió
adequada dels seus recursos, que saben autogestionar-se, que
són els primers que donen serveis als ciutadans, que vetllen
pels seus interessos. Per tant, hem estat quasi... no sé, mesos,
com era possible que tenguessin doblers en els bancs els
ajuntaments, pagant interessos perquè hem de pensar que a més
aquests doblers pagaven interessos als bancs, als bancs que
nosaltres hem rescatat, és que ja és un tema absurd en el qual
havíem arribat. No poder donar servei, no poder posar la
policia que tocava i haver de pagar interessos per tenir uns
doblers que no et deixaven utilitzar.

Bé, nosaltres en aquest sentit celebram que el Govern
estatal hagi posat un poc de seny, sí, és cert que lamentam que
l’actitud, aquest gir antimunicipalista que es va donar i
nosaltres creiem que en aquest sentit una gestió nefasta de la
ministra Montero en aquest sentit. I la utilització partidista de
la Federació de Municipis també ens sembla nefasta, en això li
donam la raó, crec que no hauríem d’haver caigut mai en
aquesta situació, a tacar i contaminar una institució. Estam
contents de què la Federació de Municipis de les Illes Balears
estigués a l’alçada reclamant allò que pertocava als nostres
municipis i no caure amb aquest xantatge, perquè realment
aquest canvi supòs que ve a causa d’aquest malestar, rebuig,
indignació i descontent que ha provocat, amb aquestes
propostes de la Sra. Montero d’utilització dels romanents.

Dit això, nosaltres des de MÉS per Mallorca votarem a
favor, creiem que està desfasada, hi ha moltes coses que ja no
tenen sentit, però bé. Nosaltres, ja li dic, nosaltres votarem a
favor perquè el missatge, encara que l’haguem votat un munt de
vegades, el seguirem votant. Per tant, nosaltres des de MÉS per
Mallorca votarem a favor de la iniciativa. 

I volem anar més enllà també, volem dir que la realitat és
que ens sembla insuficient allò que fins i tot es proposa, que
només serveixi per a 2020 i 2021, perquè creim que no s’hauria
de tornar a vetar l’autonomia municipal, no s’hauria de tornar
vetar els ajuntaments a fer ús dels seus recursos i, per tant, que
s’hauria de propiciar un respecte a aquesta autonomia
municipal.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Campomar. Corresponde ahora el
turno de palabra para el Grupo Parlamentario VOX-Actua
Baleares, tiene la palabra el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Vicepresidente. A ver, yo vengo con la sana
intención de que me expliquen ustedes las cosas, porque no las
acabo de entender a veces muy bien. Presentan ustedes una
enmienda, que le echan la culpa de todos los males -no podía
ser de otra manera- a la ley Montoro, vale y ¿por qué no
derogan ustedes esta ley?, porque veo que esta enmienda viene
firmada por el Partido Socialista y por Unidas Podemos, que
creo que son los que gobiernan el país. Si tan horrible y terrible
es esta ley ¿por qué la mantienen ustedes?, ¿por qué no la
derogan? O se limitan a una política de símbolos, que es, bueno
lo ponemos en una enmienda y así quedamos bien, per treure
pit. 

No lo entiendo, no lo entiendo, ustedes gobiernan. Y luego
empiezo a pensar que es que no han tenido tiempo de derogar
esta ley. Pero claro, yo entiendo que ustedes no tengan tiempo,
porque claro, ahora están muy liados intentando reformar la
Ley Orgánica del Poder Judicial, para meter mano a la
judicatura y meter a personajes siniestros como la Fiscal
General del Estado y poder intervenir. Y claro, como están tan
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ocupados en estas cosas, no se pueden preocupar de estas otras.
Se limitan a ponerlas en una emienda.

Pero vamos, no sólo les basta con esto, vienen aquí la Sra.
Martín, diputada de Podemos, a decirnos lo del rescate de los
bancos otra vez. A ver, yo la música me la conozco, pero
cambien ustedes la letra porque, a ver, el único banco que en
este momento estaba en manos del Estado, que es Bankia, lo
van a privatizar ustedes, ustedes que están en el Gobierno, con
una pérdida para los ciudadanos de 25.000 millones de euros
y además, con una pérdida de muchos puestos de trabajo y lo
hacen ustedes. 

(Petit aldarull)

Entonces, por lo menos tengan la decencia de no subir a
esta tribuna a hablar de los bancos y de lo que han costado los
bancos. Ustedes son los que han sociabilizado las pérdidas,
ustedes, ustedes. Pero bueno, como ya estamos acostumbrados
a estas performances que hacen ustedes, pues ya no nos
sorprende absolutamente nada.

A ver, yo supongo que se lo volveré a repetir, la Ley de
estabilidad presupuestaria fue una necesidad ante el absoluto
descontrol que se tenía en las haciendas locales, y no sólo en
las locales, las autonómicas también, del gasto y hubo que
contenernos porque Europa lo exigía, porque si no, no
cumplíamos ninguno de los requisitos. Es que fue una
necesidad esa ley tan horrible de las que ustedes hablan, porque
el ahorro es un bien en sí mismo, es necesario. Y yo no voy a
citar al gran Demóstenes del Congreso, el Sr. Rufián, citaré a
Séneca que dice: “compra solamente lo necesario, lo superfluo,
aunque cueste un sólo céntimo, es caro”. Y ustedes siempre
gastan en lo superfluo, siempre y cuando llega la hora de la
verdad no hay un duro y luego venimos con lamentaciones.

También he de decir que no entiendo la postura de MÉS por
Mallorca, que siempre sacaron, tuvieron una postura valiente,
dijeron, “pues si esto es así, saldremos de la Federación
Española de Municipios y Provincias, porque no sirve a los
intereses del municipalismo”. Supongo que alguien les estiró la
correa y cambiaron de opinión. Nosotros sí lo mantenemos,
mantenemos que la Federación Española de Municipios y
Provincias ha demostrado que no es un ente que sirva realmente
al municipalismo, es un ente que sirve a los de siempre. Es un
ente que siempre han controlado el Partido Popular y el Partido
Socialista. Es un ente que no corresponde a las necesidades
reales de los municipios, que además no tiene un
funcionamiento realmente democrático, que se reúne en
asamblea una vez cada cuatro años para elegir una junta
directiva, que es la que realmente maneja todo el cotarro; y que
resta autonomía realmente a los municipios y provincias, como
hemos visto la decisión vergonzosa que se tomó con el voto de
calidad del actual presidente, un alcalde socialista.

Me hubiera gustado que hubieran mantenido ustedes esa
postura gallarda, pero a ustedes les gusta mucho disparar con
fuegos de artificio, pero cuando viene la pólvora de verdad
parece que se asustan, y eso es lo que hicieron ustedes, recular
como siempre, les llamaron al orden, les tocaron la campanita
y ustedes en primera posición de firmes decidieron cambiar su
posición.

En definitiva, nosotros, como no puede ser de otra manera,
apoyaremos la propuesta del Partido Popular. Es una propuesta
necesaria, es una propuesta que simplemente defiende la
necesidad que tenemos en esos momentos de gastarnos esos
remanentes, pero supongo que algún día, algún día, como
camino de Damasco caerán ustedes del caballo y verán la luz,
se darán cuenta que estos remanentes que ahora podemos o que
queremos utilizar para ayudar a la gente no ha salido por
generación espontánea, no están ahí porque brotaron como el
maná, no, están ahí porque la Ley Montoro, esta ley horrible y
horrorosa, hizo que ahora los tuviéramos ahí para poderlos
utilizar. Algún día, algún día, se darán ustedes cuenta que no se
puede vivir siempre gastando, gastando, gastando, porque
luego por desgracia tenemos que venir los demás a pagar sus
deudas.

Gracias, Sra. Vicepresidente.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Rodríguez. Corresponde ahora el turno de
palabra al Grupo Parlamentario El Pi Proposta per les Illes
Balears, té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, senyores i senyors diputades. Com bé ha dit
el Sr. Costa, estam davant d’un debat reiteratiu en aquesta
cambra, un debat important, segurament per això és reiteratiu,
de fet el nostre grup parlamentari també té una proposició molt
similar encara pendent de debatre i votació. És evident que li
donarem suport, com vàrem fer tots els grups la setmana
passada a la proposició no de llei de MÉS i que també faran
avui en aquest plenari.

El Pi defensa l’autonomia local, El Pi defensa l’autonomia
local i també defensa l’autonomia política de les regions i de
les nacionalitats. Ho dic perquè aquí hi ha partits que donaran
suport a la seva iniciativa als quals no els agrada l’autonomia,
però bé, jo no entraré en aquestes qüestions. A nosaltres ens
agrada l’autonomia, tant dels ens locals com de les regions i les
nacionalitats. 

La llei Montoro i la Llei d’estabilitat pressupostària,
etcètera, eren unes lleis que anaven en contra de l’autonomia
municipal. Quan cercam culpables ho podem fer amb temps, ho
podem fer amb temps perquè el 2012, seguint el discurs del
Partit Socialista, el 2012 s’aprova, comença el problema i ara
som al 2020, vuit anys; d’aquests vuit anys n’hi ha dos de
govern socialista. Per tant, com a mínim, com a mínim el Partit
Socialista és 25% responsable d’aquesta situació, com a mínim.
Ho dic perquè, clar, aquí vostès se’n poden anar per la tangent
i són ben culpables perquè fa dos anys que governen i no han
tengut el coratge, els nassos i la coherència d’aprovar la
derogació d’aquesta llei Montoro, que és el que haurien d’haver
fet.

Hi ha una evolució, almanco del Sr. Costa hi ha una
evolució en positiu, però també hi ha una evolució del Partit
Popular. No és el mateix congelar, que és dolent i no és positiu
i que és criticable i nosaltres ho criticam, però no és el mateix
congelar que allò que pretenia fer el Partit Socialista, i vostè ha
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estat molt condescendent, Sr. Costa, amb Podemos, perquè la
complicitat de Podemos en tot aquest tema és evident i
claríssima, perquè l’acord de la Federació Espanyola de
Municipis no s’hagués produït si Podemos no s’hagués posat de
perfil, s’hagués abstingut i que passi gent davant les atxes. Per
tant, no és el mateix congelar que confiscar i el que va
pretendre fer PSOE i Podemos és confiscar aquests recursos. I
això sí que era absolutament impresentable.

La Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears des del
minut zero sempre va defensar els interessos dels ajuntaments
de les Illes Balears i sempre va defensar que aquests recursos
havien de quedar en mans dels ajuntaments. En mans dels
ajuntaments i, com no em cans de recordar, de lliure disposició;
perquè estic cansat de veure iniciatives com aquesta que li
diuen als ajuntaments què han de fer i els ajuntaments, com es
diu, són majors d’edat i ja decidiran ells com han d’invertir els
seus recursos i no és cap altra institució qui els ha de dir com
ho han de fer.

A mi em fa gràcia del discurs de segons quins grups
parlamentaris que el 2012 sembla que només hi havia un
descontrol a les hisendes locals o a les comunitats autònomes,
però no a l’Estat. L’Estat tot ho fa perfecte, resulta que és qui
genera més dèficit any rere any, però amb l’Estat no ens ficam
perquè l’Estat..., és intocable. Els dolents, clar, el petit, jo deia,
“a ca magre tot són puces”, amb els petits sí que ens ficam i
aquí el que ha passat és que tothom, Partit Popular, Partit
Socialista i Podemos, han estat bons per intentar abusar del
petit, que són els ajuntaments, però no s’hi posen amb l’Estat
que és qui realment té el forat més gros econòmicament parlant,
de totes les administracions públiques de l’Estat. Amb
l’administració general central no ens hi posam, però aquest és
el gran generador dels nombres.

I com vaig dir al Sr. Costa, i amb això acab, durant molts
d’anys el Partit Popular, tot i ser conscient de la injustícia que
cometia perquè hi havia ja molts d’ajuntaments sanejats, va
mantenir aquesta regla només per maquillar les xifres de dèficit
públic de cara a la Unió Europea. I vostès són perfectament
conscients i a la comissió m’ho va reconèixer, però era una
política d’Estat i com sempre els que ho pagaven són els petits,
aquests ajuntaments, que ara ens omplim la boca, Partit
Popular, Partit Socialista i Podemos, de defensar el
municipalisme quan fins ara han intentat donar-li per una part
que no diré. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Melià. Tiene el turno el Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Bon dia a tothom. Els
successius governs d’Espanya mostren una desagradable
coincidència que els canvis de color polític no aconsegueixen
revertir, en política econòmica cada vegada que l’Estat té un
problema gros posa la mà dins la caixa de les administracions
locals. Les entitats locals de Balears acumulen més de 850
milions d’euros dels seus romanents de l’any 2019, segons
dades calculades pels tècnics del Ministeri d’Hisenda, Gestha. 

Ho va fer el PP de manera generalitzada i específicament
amb la llei Montoro, que des de 2013 escanya les hisendes dels
ajuntaments, els consells insulars i les diputacions. I el Govern
actual ha tengut les mateixes intencions, però sense que ho
hagin aconseguit ja que no es va aprovar el Decret llei 27/2020.
El rebuig a aquest decret va ser totalment generalitzat, cosa que
va demostrar que l’acord de la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies i el Ministeri d’Hisenda estava totalment
condemnat al fracàs. 

El que va quedar clar és que es varen trobar davant d’una
mesura centralista, i ja en duim unes quantes, que mai no
s’hauria d’haver produït. Tota la retòrica de l’acord entre la
FEMP i el Govern de l’Estat, parlant del caràcter voluntari, de
la posada en valor de la proximitat dels ajuntaments a la
ciutadania, no va aconseguir amagar la crua realitat, es tractava
d’un veritable xantatge, una maniobra d’extorsió, que segons la
situació en què es trobassin les hisendes locals podia obligar els
seus responsables a acceptar la cessió dels romanents com un
mal menor abans que els quedin congelats i sense poder-los
emprar. Com ve passant des de l’aprovació de la Llei Montoro.

El nostre grup té el total convenciment que els ajuntaments
són les administracions més properes als ciutadans i les que han
de mantenir autonomia per decidir les necessitats de la nostra
població i que, per tant, és imprescindible poder comptar amb
els romanents i superàvits que tenen. A més, cal remarcar la
situació excepcional que hem viscut, i estam vivint i viurem,
així com la necessitat de poder utilitzar part d’aquest superàvit
i romanents per fer front a les noves necessitats produïdes per
aquesta emergència social i econòmica.

Creiem en l’autonomia local i financera de les
administracions locals, creiem que a dia d’avui la llei Montoro
no és més que un fre per poder donar els serveis necessaris a la
ciutadania, i més en aquesta situació actual, i perquè ni la
ciutadania ni nosaltres podríem entendre ni acceptar que els
nostres diners haguessin de ser cedits a l’Estat i que fossin
retornats en un termini de més de deu anys i amb els conceptes
que l’Estat considerés. 

La proposta que debatem avui es va registrar l’endemà que
es rebutgés el decret llei i des de l’11 de setembre s’han produït
algunes novetats, com la notícia apareguda fa pocs dies en què
la ministra d’Hisenda María Jesús Montero ha anunciat que
l’Estat suspèn les regles fiscals i els objectius de dèficit de
manera extraordinària per als anys 2020 i 2021 per al conjunt
de les administracions, Estat, comunitats autònomes i
ajuntaments.

Dita mesura es plasmarà els pròxims dies al Consell de
Ministres quan s’aprovi el sostre de despesa i es presenti la
previsió del dèficit de 2020 i 2021. Aquesta suspensió permetrà
que els ajuntaments puguin utilitzar tot els seus romanents
durant els anys 2020 i 2021.

Evidentment l’Estat està provant de apaivagar l’incendi que
ell mateix va crear, i tot i que reconeixem aquesta rectificacions
el nostre vot a aquesta proposta serà favorable.

Gràcies.
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(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Ara correspon al grup proposant...

(Se sent el timbre de crida per a votació)

Té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Bé, gràcies, Sr. President. En primer lloc, Sr. Marí i Sra.
Martín, saben vostès que els tenc una estimació personal i
professional, per tant vagi per davant això en primer lloc, eh?...

(Remor de veus)

En segon lloc, m’agradaria dir-los... que la veritat és que
vostès, Sr. Marí i Sra. Martín, han tengut avui un paper molt
complicat -molt complicat-, perquè era molt difícil -i jo crec
que ho han aconseguit- no fer el ridícul davant la defensa que
vostès havien de fer.

I els dic això perquè vostè, Sr. Marí, ha defensat a aquesta
tribuna l’autonomia municipal i, efectivament, vostè l’ha
defensat a ultrança fins i tot ens ha dit beneits i ens ha dit
infantils als grups parlamentaris que suposadament no
defensam l’autonomia municipal.

Molt bé, ens poden explicar, Sr. Marí i Sra. Martín..., ens
poden explicar si tan espantosa és la Llei d’estabilitat
pressupostària, vostès del Partit Socialista que fa dos anys que
governen, per què no l’han derogat?

(Alguns aplaudiments)

Ens ho poden explicar, això? Si tan dolenta és, ens ho
podem explicar? La Sra. Montero és beneita? Adopta una
aptitud infantil la Sra. Montero per no derogar...

(Remor de veus)

... la Llei d’estabilitat pressupostària? 

O -segona pregunta-, si vostès són tan defensors de
l’autonomia municipal, ens poden explicar per què varen
aprovar el Decret llei 27/2020 de confiscació de romanents?

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Ens pot explicar, Sr. Marí, vostè mateix que ho ha fet, per
què varen defensar el Decret llei 27 si són tan autonomistes?
Ens ho poden explicar, això?

Jo els ho explicaré, Sr. Marí i Sra. Martín. El problema que
tenen vostès és que viuen una contradicció total i absoluta en
aquest missatge. Vull dir, són..., vostès sempre estan de
celebració amb aquesta situació, vostès sempre estan de
celebració.

Miri, quan la Sra. Montero ens deixa gastar 300 milions
d’euros de 15.000, vostès ho celebren i diuen: “és una victòria
indiscutible”; quan els deixen gastar un 20% del superàvit quan
a l’any anterior es gastaven el cent per cent, això no ho diuen,
eh?, això no ho diuen, quan ens deixen gastar el 20% de les
entitats locals, l’any anterior el cent per cent, vostès ho
celebren; quan s’aprova el Decret llei 27, de confiscació de
romanents, vostès ho celebren també!, fan una festa enorme,
vostès ho celebren; si es deroga, també ho celebra,...

(Rialles i alguns aplaudiments)

... també fan una celebració, vostès també ho celebren, i, per
descomptat, si la Sra. Montero diu que aixeca, jo no sé
exactament com ho farà la Sra. Montero, però si aixeca les
regles fiscals, també ho celebren. 

Sempre estan de celebració vostès, però no veuen que un
dia defensen una cosa i el dia següent defensen exactament la
contrària i fan el ridícul? No ho veuen vostès, això? Tot el
PSIB-PSOE i Podemos a les Illes Balears defensen un dia una
cosa, el matí una cosa i la tarda la contrària i a més pretenen
que algú es cregui el seu discurs! Si surten els seus senadors,
els seus diputats i fan un discurs i a la tarda fan el contrari i es
queden tan tranquils i... però..., és una cosa realment terrible,
vull dir... 

Vostès ens varen dir, ens varen dir, eh?, literalment:
“senyores i senyors, és l’única alternativa, el decret 27 és
l’única alternativa”, és així o no, Sr. Marí i Sra. Martín?, és
l’única alternativa, eh!, tres dies després..., nosaltres els vàrem
dir: “però què diuen?, utilitzin vostès els 135.4", record fins i
tot una diputada del PSOE, a nivell nacional, que ens va dir a
alguns del Partit Popular: “no saben vostès el que diuen” i tres
dies després -tres dies després, eh?, tres dies, tres dies, eh?-, la
Sra. Montero aixecava la suspensió, suspenia les regles fiscals
tal com havia dit el Partit Popular!, una cosa realment...

(Alguns aplaudiments)

... és per quedar-se gelat, és... per quedar-se gelat, els ho dic
seriosament.

Vostès varen enganyar sistemàticament els ciutadans i les
entitats locals. És el que feren.

Hem perdut, senyores i senyors, hem perdut sis mesos, sis
mesos perduts. Els vàrem dir: “escolti, és hora ja d’anar
suspenent les regles fiscals”, els ho vàrem dir fa molt de
temps...

(Remor de veus)

...i vostès, erra que erra -erra que erra- no, sí, pum i vinga!

Miri, el darrer que els vull dir és una cosa,...

(Remor de veus)

... si no hi hagués hagut des del 2012 la Llei d’estabilitat
pressupostària tal com ara -ara- defensen el Sr. Marí i la Sra.
Martín, ara, eh?, fa tres dies no, però..., tal com la defensen ara,
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la pregunta és molt senzilla: hi hauria més de 500 milions
d’euros de romanents a les Illes Balears?

(Se senten veus de fons que diuen: “No”)

No, no hi serien els 500 milions d’euros. Saben per què no
hi serien els 500 milions d’euros? Perquè els “quiebra
administracions”, que són vostès, no haurien deixat ni un sol
euro.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Abans...

(Remor de veus)

... senyors diputats, abans de procedir a la votació, Sr. Costa,
crec que no he escoltat si acceptava o no l’esmena... No
l’accepta. Crec que ningú no ha demanat...

(Remor de veus)

... ningú no ha demanat votació separada. Per tant, fem una
única votació. 

Passam a votar els punts 1 i 2 d’aquesta proposició no de
llei. Passam a votar. Votam.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

58 vots a favor, cap en contra i cap abstenció.

(Continua la remor de veus)

V. Elecció dels membres del Consell Assessor de
Continguts i de Programació de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears per exhauriment del
mandat.

Senyors diputats i diputades, passam al cinquè punt de
l’ordre del dia que correspon a l’elecció dels membres del
Consell Assessor de Continguts i de Programació de l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. 

Aquesta elecció es durà a terme d’acord amb el previst per
la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, i les normes reguladores del
procediment per a l’elecció dels membres del Consell Assessor
de Continguts i de Programació de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

(Remor de veus)

Els grups... senyors diputats, per favor... 

(Continua la remor de veus)

Senyors diputats... Els Grups Parlamentaris Socialista,
Popular, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, Ciudadanos i El
Pi Proposta per les Illes Balears han presentat la candidatura
següent:...

... Senyors diputats, per favor.

Sra. Mercedes Del Pozo i Abejón, Sr. Joan Huguet i
Amengual, Sra. Margalida Hernández i Vinent, Sr. Pau Roig i
Mas, Sra. Cristina Borrallo i Fernández, Sr. Ventura Blach i
Amengual, Sra. Francisca Picornell i Darder, Sr. Guillermo
Gayà i del Pino, Sr. Joan Riera i Munar, Sra. María Roig i Tur,
Sr. Daniel Bagur i Martínez, Sr. Xavier Torrens i Prats, Sra.
Victòria Morell i Salom, Sr. Sebastià Munar i Siquier, Sra.
Neus Costa i Mayans.

La Mesa, en sessió de dia 10 de setembre de 2020,
comprovà que els grups parlamentaris han presentat tota la
documentació a què es refereix el primer punt de les normes
esmentades i acordà de trametre la candidatura als grups
parlamentaris.

La votació serà secreta, mitjançant papereta, que contendrà
les quinze persones candidates. Els diputats i les diputades
seran cridats nominalment a la Mesa per tal de dipositar la
papereta a la urna corresponent.

En resultaran elegides les persones proposades que hagin
obtingut tres cinquenes parts dels vots de la cambra. En tot cas,
les votacions seran per candidatures completes, es consideraran
nul·les aquelles paperetes que no contenguin el nom de tots els
candidats i/o les candidates que integren la candidatura, en
contenguin més o en contenguin de diferents. Seran admeses i
considerades vàlides les paperetes en blanc. 

Per tal de facilitar-ne les votacions disposen en el seu escó
de les paperetes que contenen el nom dels integrants de la
candidatura presentada i també de paperetes en blanc.

A continuació, la secretària primera anomenarà els diputats
i les diputades per tal de dipositar la papereta a la urna.

Sra. Secretària?

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Helena Benlloch i Bottini.
Damià Borràs i Barber.
María Salomé Cabrera i Roselló.
Jorge Campos i Asensi, absent.
José Luis Camps i Pons.
Sílvia Cano i Juan.
María Pilar Carbonero i Sánchez.
Enric Casanova i Peiró.
Josep Castells i Baró.
Gabriel Company i Bauzá.
Antoni Costa i Costa.
Juli Dalmau i De Mata.
Margalida Durán i Cladera.
Miquel Ensenyat i Riutort.
Ares Fernández i Lombardo.
Irantzu Fernández i Prieto.
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Josep Ferrà i Terrassa.
Joan Ferrer i Ripoll.
Patrícia Font i Marbán.
Antoni Fuster i Zanoguera.
Beatriu Gamundí i Molina.
María Antònia García i Sastre.
Mercedes Garrido i Rodríguez.
Juan Manuel Gómez i Gordiola.
Patricia Guasp i Barrero.
Pablo Jesús Jiménez i Fernández.
Mariano Juan i Guasch.
Alejandro López i Soria.
María Tania Marí i Marí.
Virginia Marí i Rennesson.
Vicent Marí i Torres.
Jordi Marí i Tur.
Antònia Martín i Perdiz.
Joan Mas i Tugores.
Joan Mascaró i Bosch.
Cristina Mayor i Abad.
Josep Melià i Ques.
Jesús Méndez i Baiges.
Marc Pérez-Ribas i Guerrero.
María Asunción Pons i Fullana.
Catalina Pons i Salom.
Idoia Ribas i Marino, absent.
María Núria Riera i Martos.
Sergio Rodríguez i Farré, absent.
Sebastià Sagreras i Ballester.
María Esperança Sans i Regis.
María Pilar Sansó i Fuster.
María Antònia Sureda i Martí.
Irene Triay i Fedelich.
María Antònia Truyols i Martí.
Sílvia Tur i Ribas.
Miquel Vidal i Vidal.
Francina Armengol i Socias.
Pilar Costa i Serra.
Vicenç Thomas i Mulet.
Gloria Pilar Santiago i Camacho.
Juan Manuel Lafuente i Mir.
Joana Aina Campomar i Orell.
Maxo Benalal i Bendrihem.

EL SR. PRESIDENT:

El recompte de vots dóna 56 vots emesos; 56 vots vàlids i
vots en blanc, 3. La candidatura presentada ha obtingut 53 vots.

Havent-se obtingut una majoria superior a les tres cinquenes
parts dels membres de la cambra, aquesta presidència proclama
elegides membres del Consell Assessor de Continguts i de
Programació de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears les persones següents: Sra. Mercedes Del Pozo i
Abejón, Sr. Joan Huguet i Amengual, Sra. Margalida
Hernández i Vinent, Sr. Pau Roig i Mas, Sra. Cristina Borrallo
i Fernández, Sr. Ventura Blach i Amengual, Sra. Francisca
Picornell i Darder, Sr. Guillermo Gayà i del Pino, Sr. Joan
Riera i Munar, Sra. María Roig i Tur, Sr. Daniel Bagur i
Martínez, Sr. Xavier Torrens i Prats, Sra. Victòria Morell i
Salom, Sr. Sebastià Munar i Siquier i Sra. Neus Costa i
Mayans.

El nomenament dels membres del Consell Assessor de
Continguts i Programació de l’Ens Públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears i en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears. La promesa o el jurament dels membres es realitzarà
davant la Mesa del Parlament de les Illes Balears després
d’haver-se publicat el nomenament en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.

Sent ara, falten cinc minuts per a les tres, suspenem el
plenari i el reprenem a les 16.00 hores d’avui horabaixa.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, senyors i senyores diputats. 

VI. Compareixença urgent de la consellera de
Presidència, Cultura i Igualtat per tal d’explicar el Pla de
conciliació anunciat en el Consell de Govern (RGE núm.
9519/20, del Grup Parlamentari Popular).

Començarem el darrer punt de l’ordre del dia, que
correspon a la compareixença urgent de la consellera de
Presidència, Cultura i Igualtat per tal d’explicar el Pla de
conciliació anunciat en el Consell de Govern. 

Començam amb la intervenció de la consellera de
Presidència, Cultura i Igualtat.

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

Sr. President, bona tarda, senyores diputades, senyors
diputats. Efectivament, en el mes de juny es va..., més que
anunciar vàrem aprovar per acord de Consell de Govern un
acord d’impuls de mesures per conciliar vida laboral i familiar
i de reforç educatiu, i per feina en aquest pla que estableixi la
conciliació personal, familiar i laboral com un dret de la
ciutadania. Fer compatible l’activitat laboral amb l’atenció de
filles, fills o familiars que necessiten assistència és un dels
fonaments per garantir el benestar de les ciutadanes i dels
ciutadans. Aquesta és una idea que tenim molt clara des del
Govern, i per això hem convertit la conciliació, la
corresponsabilitat i la igualtat entre homes i dones en projecte
de legislatura. 

L’any 2020, enguany, és un any que ens ha canviat a tots la
vida, i en molts d’aspectes. S’ha posat al descobert més que
mai com és d’important tot allò que passa dins cada llar.
L’experiència del confinament ens ha permès retrobar el fet de
compartir entre convivents, a la vegada que s’ha posat de
manifest la necessitat que amb la nova normalitat la
corresponsabilitat en la conciliació de la vida laboral, familiar
i personal sigui un pilar de la convivència.

Els he de dir que la situació que va generar l’emergència
sanitària ha suposat un impuls per treballar en un pla que
necessita comptar amb el consens i el diàleg de molts.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202009519
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202009519
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El mes de juliol, després que el dia 5 de juny vàrem fer
aquesta aprovació per Consell de Govern, com he dit, després
el mes de juliol, com recordaran, concretament el dia 2, es va
constituir la Mesa de conciliació de les Illes Balears, una mesa
que està formada pel Govern, pels consells insulars, pels
ajuntaments, la Confederació d’Associacions de pares i mares
d’alumnes de les Illes Balears, entitats del tercer Sector, agents
socials, concretament PIME, CAEB, UGT, Comissions...,
l’Associació de Famílies Monoparentals, l’Associació de
Famílies nombroses de les Illes Balears, l’Associació de Mans
a les mans, la Federació d’Atenció a la infància i l’adolescència
de les Illes Balears, la COAPA...; idò bé, com dic, atesa la
diversitat d’àmbits i institucions a què afecta aquest pla de
corresponsabilitat, la Mesa va acordar el dia 2 de juliol dividir
la feina d’elaboració d’aquest pla en tres grups: un grup de
treball laboral, que és l’encarregat d’abordar l’impuls a les
mesures de conciliació que afecten a les empreses; el grup de
treball socioeducatiu, que ha de definir les accions que s’han de
dur a terme tant en l’àmbit social com en l’àmbit de l’educació;
i el grup de treball local, encarregat de coordinar polítiques de
conciliació entre les diferents administracions. Aquests tres
grups també ja han estat constituïts, han començat a celebrar les
seves reunions de feina de forma periòdica, ja durant tot l’estiu,
per avançar en l’elaboració dels documents que la Mesa general
finalment hagi de validar.

El Pla de conciliació de les Illes Balears ha de ser i volem
que sigui un projecte ambiciós i transformador. Perquè funcioni
és necessari que hi hagi participació, consens, i per tenir
aquesta participació i consens hem procurat que a cadascun
dels grups de treball, a més dels representants de les diferents
conselleries del Govern, hi hagi, com he dit, les entitats que
abans he mencionat, sindicats, patronals i les entitats
especialitzades.

Després d’aquesta fase inicial, de la constitució de la Mesa
de conciliació, l’aprovació dels objectius i de la metodologia de
feina i aquesta creació dels grups de treball, a dia d’avui ens
trobam ja, diríem, en una segona fase del procés d’elaboració
del pla. Quan vàrem constituir la Mesa vàrem estimar que
aproximadament el mes d’octubre, ara aquest mes en el qual
estam, hauríem de validar les línies de feina de cada grup de
treball, d’aquests tres que he mencionat abans, i puc dir que a
finals d’aquest mes d’octubre s’hauran fet ja més de nou
reunions i convocatòries, mínim, entre tots els grups de treball,
i esperam que es pugui convocar una nova reunió de la Mesa
per poder discutir les propostes i valorar-les.

Vull posar en valor, a més, que en aquests dos mesos,
pràcticament, o tres, més de 40 persones entre totes aquestes
entitats que he mencionat estan fent feina dins els diferents
grups de treball per poder tirar endavant un pla que tots sabem
que és urgent i important, i en aquest sentit agraesc també la
feina de coordinació del director general de Presidència, Sr.
Morlà, per coordinar tot l’equip, i dels responsables de
cadascun dels grups de treball.

Després ens quedarà una darrera fase, la fase final, que serà
la validació diguem definitiva del pla una vegada que haguem
unificat la feina de tots. 

Des del primer moment vàrem calcular que tot això pogués
estar enllestit a finals d’enguany o a principis de l’any que ve,
si no hi ha cap imprevist, perquè després de tot el que s’ha
viscut durant aquest any 2020 ja hem après que tot és possible;
vàrem aprovar el document definitiu dins els terminis que
havíem marcat durant aquest estiu.

Les línies estratègiques que contenen aquests documents
inclouen mesures que encara no puc detallar perquè s’han
d’acabar de treballar dins aquests grups de feina que els he
mencionat, però si em permeten els en faré cinc cèntims perquè
tenguin coneixement de quins són els objectius de cadascuna
d’aquestes tres grans àrees que formen el Pla de conciliació.

En primer lloc, i dins l’àmbit laboral, tenim molt en compte
les desigualtats entre homes i dones, perquè som conscients que
ni les noves normatives, ni els canvis a l’Estatut de les persones
treballadores, ni els acords en matèria de conciliació establerts
en els convenis col·lectius no són suficients ni han estat
suficients per combatre els estereotips i els prejudicis de
gènere. Malgrat que l’article 68 del Codi Civil estableix com a
deure la corresponsabilitat dels membres d’una parella en la
cura dels ascendents o dels descendents i persones d’especial
vulnerabilitat que integren la família, la conciliació encara
recau en la majoria de casos sobre les dones. Davant d’aquesta
manca de corresponsabilitat, els permisos, les reduccions de
jornades i les excedències han suposat a les dones l’equivalent
a un impost regressiu: quanta més conciliació executen menys
sous obtenen, més s’incrementa la bretxa salarial, menys
possibilitats de promoció professional i d’accés a la formació
contínua. Lluitar contra aquesta bretxa és també una de les fites
que ens marcam dins el Pla.

També plantejam una reorganització dels usos, dels temps
i dels espais de treball. Enguany a més hem après que
existeixen moltes maneres de dur a terme les tasques assignades
a cada lloc de feina; eines com puguin ser el teletreball,
reunions telemàtiques, les borses d’hores compensables o la
flexibilització d’horaris i torns han estat fonamentals per a la
supervivència econòmica de moltes persones i de moltes
empreses. Són hàbits que hem adoptat per adaptar-nos a
aquesta urgència del moment com a conseqüència de la
pandèmia sanitària, però que ens poden servir per poder
gestionar millor la necessitat de temps. 

Les mesures que estam preparant hauran de comptar
necessàriament amb la implicació del sector privat, que és
fonamental; aquí hem involucrat des del primer moment en
l’elaboració del Pla de conciliació les patronals; tant PIME com
CAEB, i evidentment també sindicats, famílies i les
administracions públiques a tots els nivells participen en el
grup de feina que s’ocupa de la conciliació des del punt de vista
laboral.

Per altra banda, i, en segon lloc, dins l’àmbit, diríem, social
i educatiu, es preparen mesures per facilitar que pares i mares
puguin dedicar als seus fills i filles tot el temps necessari,
fomentant una organització del temps social més adient de cara
a les necessitats de les famílies, per afavorir una organització
social corresponsable. Això passa per augmentar i perquè
tenguem més places públiques a educació de 0 a 3 anys i de la
seva xarxa complementària, per donar suport als ajuntaments
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en manteniment de les escoletes públiques, potenciar el servei
de menjador escolar. Algunes d’aquestes mesures he de dir que
ja s’han anat posant en marxa. I també està previst ampliar les
polítiques públiques en matèria d’atenció i cura de persones
majors, persones en situació de dependència i persones amb
diversitat funcional i impulsar la creació de bancs de temps per
donar suport al conjunt de la ciutadania.

I, en tercer lloc, l’altre grup de treball dins l’àmbit local.
S’han començat a definir les estratègies per consolidar i crear
recursos i serveis municipals que facilitin la conciliació de la
vida personal, professional i familiar de les ciutadanes i dels
ciutadans. Els ajuntaments han tengut sempre un paper
fonamental en la promoció d’actuacions i prestacions de serveis
de la ciutadania en matèria de conciliació. I per aquest motiu
poden esdevenir agents actius de consolidació de bones
pràctiques locals o d’implementació de noves experiències. En
coordinació amb els plans d’igualtat a nivell municipal o
insular, es poden dur a terme tot una sèrie d’activitats de
sensibilització i conscienciació dins l’àmbit local, per afavorir
aquesta corresponsabilitat de les cures entre dones i homes i
reforçar també la perspectiva de gènere. La igualtat, la
coeducació, la conciliació i la corresponsabilitat esdevenen
eixos transversals de totes les polítiques públiques municipals
i insulars i també des del terreny local es poden ampliar els
serveis d’atenció a la infància i la joventut o reforçar els serveis
de suport i de respir familiar.

Tots aquests objectius que els estic explicant s’aniran
concretant amb les mesures que esperam que ben aviat puguin
estar presentades políticament, quan tots els agents que formen
part de la Mesa de conciliació, les hagin validat. 

Mentrestant, som conscients que hi ha famílies que
necessiten mesures urgents per adaptar-se a l’actual realitat
amb motiu de la crisi sanitària per mor de la pandèmia de la
COVID-19, que en alguns casos ha suposat reduccions
d’horaris escolars, activitats extraescolars i que ha posat també
en risc la vida de les persones majors, que tot sovint suposen
una ajuda valuosíssima, impagable precisament per a la
conciliació. Per això vull recordar que durant aquest estiu i amb
l’acord de Consell de Govern del 5 de juny, vàrem posar en
marxa un paquet de mesures extraordinàries, que varen valorar
al voltant de 6 milions d’euros, per fomentar bàsicament
escoles d’estiu, ajudes directes a famílies, disposició
d’infraestructures educatives i mesures de reforç educatiu. 

El programa d’acompanyament escolar d’estiu es va
ampliar a l’alumnat de primària i a la concertada. També es va
ampliar el nombre d’alumnat per a grup, o sigui varen fer grups
de fins a 10 alumnes, perquè cap alumne no quedàs exclòs.
Això ha suposat un increment del pressupost, fins arribar a
800.000 euros que respecte de l’any 2019, ha suposat
multiplicar per 5 els diners que hem destinat a aquest programa,
com també finalment s’ha multiplicat per 5 l’alumnat que se
n’ha beneficiat. En total hem de dir que hi han participat més
de 7.800 alumnes, el que suposa un increment de l’alumnat de
6.282 alumnes, ja que el juliol de l’any 2019 varen participar
en aquest programa 1.578 alumnes. I en total dir que hi varen
participar 277 centres, enfront dels 46 que hi participaren en
l’edició de l’any passat.

De cara al curs actual, 2020-2021, hem reforçat les ajudes
als menjadors, a les quals hi destinarem 7 milions d’euros, que
és el doble del pressupost que s’hi va dedicar en el curs
anterior, tenint en compte les dificultats econòmiques que
pateixen moltes famílies a causa de la pandèmia. 

Les conseqüències derivades de la pandèmia han afectat
també als centres d’educació infantil, una educació per cert de
0 a 3 anys que el Govern, amb anteriors governs en aquest cas
del Partit Popular, es varen quedar sense ajudes i que s’han
recuperat i a més a més davant la situació agreujada per la
pandèmia hem impulsat diferents iniciatives per mantenir
l’oferta existent, i així s’han convocat ajuts per gairebé 5
milions d’euros per sostenir els centres de primer cicle
d’educació infantil, més de 4 milions d’euros s’han dedicat a la
xarxa pública d’escoletes dels quals uns 900.000 euros van
directament a ajuts a famílies socioeconòmicament vulnerables
i una partida de 865.000 euros ho són per als centres privats de
la xarxa complementària, dels quals 420.000 van destinats a
l’escolarització per a famílies vulnerables per al curs 20-21.

Més enllà de l’àmbit educatiu, hem obert línies d’ajudes
directes per a les famílies, perquè puguin contractar persones
que tenguin cura dels fills menors de 14 anys en el seu domicili,
en el cas de necessitar-ho i s’han signat convenis amb els
consells insulars perquè les famílies puguin inscriure els
menors en activitats de temps lliure. Totes aquestes mesures,
que s’han coordinat des de la Conselleria d’Afers Socials, són
també una clara voluntat del Govern d’estar devora les famílies
en moments de dificultats.

Per altra banda tampoc no voldria deixar de mencionar que
hem demanat i hem reivindicat davant el Govern de l’Estat que
es donin eines i recursos per garantir la conciliació de la
ciutadania. A principi de setembre es va reunir aquí justament
la mesa estatal de diàleg social, allà vàrem demanar a més a la
ministra de Treball i al ministre d’Inclusió i Seguretat Social,
que el personal docent fos declarat servei essencial, ho vàrem
fer perquè consideram que l’educació és un pilar fonamental
per a l’estat del benestar i una garantia per a la igualtat també
d’oportunitats que no volem negar als nostres infants. Vàrem
demanar també baixes remunerades per a pares, mares o tutors
legals dels infants que o bé estiguessin contagiats o bé fossin
contactes directes i per tant, implicats que haguessin de fer
qualsevol tipus d’aïllament.

Fa dues setmanes jo mateixa vaig participar en una reunió
amb la ministra d’Igualtat i els representants de totes les
comunitats autònomes, per coordinar mesures de conciliació.
Allà a més vàrem proposar al Govern central que s’elaboràs un
pla global sobre corresponsabilitat, que pogués tenir
finançament a través del fons europeu i que ens servís per
ajudar les comunitats autònomes, que, com la nostra, ara mateix
estam fent feina en posar en marxa aquest pla de
corresponsabilitat o conciliació. Però mentre negocien totes
aquestes mesures, vull recordar que hi ha en marxa un pla
estatal, el pla anomenat “Me cuida”, que és un pla en el que es
poden acollir les famílies, que suposa un permís d’absència
pensat per a aquelles persones que tenen dependents al seu
càrrec i s’ha prorrogat fins el dia 31 de gener. Aquest pla
permet bàsicament reorganitzar la jornada laboral per fer front
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al tancament d’escoles o de possibles quarantenes o aïllaments
a través de canvis de torns, flexibilització horària o teletreball.

A  més a més, la setmana passada la Conselleria d’Educació
va anunciar mesures extraordinàries per afavorir la conciliació
laboral i familiar del personal també docent de les Illes Balears,
que fins ara i per la naturalesa de la feina, no podien sol·licitar
permisos no retribuïts per atendre la seva vida familiar. Ara i
durant el temps que durin les circumstàncies de la COVID-19
ho podran fer.

També em volia referir a la sol·licitud que hem fet al
Govern central, perquè es tenguin en compte les Illes Balears
com un territori prioritari en el repartiment de fons europeus,
de manera que s’ajudi, aquest matí a més hem tengut
oportunitat de parlar-ho a diferents preguntes que s’han fet al
Govern perquè es tengui en compte a una de les comunitats
com la nostra, on més repercussions econòmiques poden tenir
els efectes de la crisi econòmica per la pandèmia. I per la nostra
part, a més, fem feina en el projecte de conciliació i
corresponsabilitat el qual, juntament amb altres projectes, es
vol presentar com a reactivació de l’economia.

En definitiva, vull dir que la conciliació, les cures i en
definitiva això suposa el benestar de les persones i les famílies,
són una prioritat per a tots nosaltres, sobretot per la part
humana, però també per l’aspecte econòmic. No ens podem
permetre destruir més llocs de feina i facilitar, a més, la
conciliació és també protegir el mercat laboral i, per tant, també
l’economia d’aquesta comunitat autònoma.

La crisi sanitària, provocada per la COVID-19, ha posat de
manifest la necessitat de posar les bases per aconseguir una
societat en què la ciutadania pugui mantenir un equilibri entre
la seva activitat laboral, la seva vida privada i l’educació dels
infants i dels joves, sempre a partir del foment de la igualtat
d’oportunitats i amb l’objectiu de millorar la qualitat de la vida
de les persones. Evidentment, aquest pla de corresponsabilitat
és una necessitat que neix no ara, com a conseqüència de la
pandèmia, però sí s’ha posat de manifest més que mai durant
aquesta pandèmia i crisi sanitària una mancança que tenim aquí
en aquesta terra, en aquestes illes, però els puc assegurar que el
Govern de les Illes s’ha posat a fer feina de valent, estenent la
nostra mà a poder posar en marxa un pla de conciliació que
impliqui la societat, totes les entitats que abans he esmentat,
empresaris, treballadors i, per suposat, oberts a les aportacions
que puguin fer tots i cadascun dels grups parlamentaris
d’aquest parlament.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Començam les intervencions dels
grups parlamentaris, pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President, senyors diputats. Sra. Costa, en el
mes d’abril el meu grup parlamentari Popular va ser el primer
a presentar una iniciativa parlamentària amb una bateria de
mesures educatives i de conciliació per fer front a les
conseqüències del confinament, entre les que es trobava la
reclamació al Govern que posàs tots els recursos necessaris per
restaurar aquesta conciliació familiar i laboral.

A resultes d’aquell acord, s’han aprovat en aquest parlament
iniciatives de quasi tots els grups per les quals es reclamava de
forma urgent que es fes qualque cosa més que anuncis. El meu
grup Popular va presentar una completa iniciativa el mes de
maig, que posava de manifest la incapacitat del Govern per
donar solucions reals a les famílies en edat escolar, confinats a
ca seva, i li vàrem fer propostes positives; li anomenaré algunes
propostes que molts pares van trobar adequades i que vostès no
han estat capaços de dur endavant: organitzar un programa
complet d’escoles d’estiu amb un preu simbòlic, en general, i
bonificat per a les famílies més vulnerables; fer tallers
específics per als nins amb necessitats especials; li vàrem
proposar una renda de conciliació familiar per compensar la
disminució d’ingressos de les mares i pares que demanassin
reducció de jornada laboral; li vàrem estendre la mà per
aconseguir bonificacions de Seguretat Social per contractar
cuidadors de fills menors; ajudes a la contractació de professors
per repàs durant el confinament; ajudes a les empreses que
fomentin el teletreball o les jornades reduïdes per tenir cura
dels fills.

Vull recordar que també altres grups varen propostes arran
de la nostra iniciativa del mes d’abril, fins i tot els mateixos
diputats socialistes varen presentar reclamacions per a la
conciliació, totes aquestes actuacions i propostes que provenen
de reclamacions de la ciutadania.

La Sra. Armengol va haver de sortir, tres mesos després, pel
clamor social, a desautoritzar els consellers March i Santiago,
davant la seva inactivitat, i va anunciar en roda de premsa que
vostè duria endavant una mesa de treball i paquets de mesures
de conciliació, que ara ens comentava. Com sempre,
l’oportunisme de la Sra. Armengol per intentar tapar la
negligència d’aquest equip de consellers, com sempre encertant
només quan rectifica, copiant algunes propostes i creant
aquesta mesa o aquesta actuació transversal en matèria de
conciliació la qual ens sembla correcta.

Però, com deia, cap d’aquestes iniciatives que nosaltres li
vàrem presentar no han trobat dins el seu govern un bon gestor,
el contrari, primer varen tenir tancades les escoles mig any; ara
que han obert, el Sr. March ha retallat el personal especialista
a les escoles, ha retallat el personal de reforç, ha retallat el
personal de suport a nins amb necessitats especials; les
escoletes d’estiu varen continuar amb preus cars tots els mesos
de juliol i agost per poder cobrir les exigències sanitàries, i
quan la Sra. Santiago va aprovar la convocatòria d’ajudes ja
havia acabat el mes d’estiu, era finals d’agost, la varen publicar
per donar ajudes a partir del setembre, per a escoletes d’estiu.

La Sra. Santiago també va bloquejar la feina de les
guarderies, va anunciar ajudes per contractar cuidadors per a
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infants petits, sense pensar que abocava els centres d’educació
infantil al tancament, i va haver de rectificar per les queixes
públiques.

I han tancat, sense donar solucions, les empreses d’oci
infantil, els parcs infantils i les zones d’esplai juvenil.

La Conselleria d’Educació envia cartes a les famílies i els
demana responsabilitat i que no duguin els nins a activitats
extraescolars, ni juguin amb els amics, ni comptin amb els
padrins, però mentrestant no ha ofert cap alternativa. Les
famílies amb un parell de nins duen els fills a horaris diferents
a escola, a diferents activitats l’horabaixa i no tenen ajudes
afegides, amb els preus del menjador més elevats d’Espanya
perquè vostès no els han volgut rebaixar.

Han imposat una escola semipresencial a secundària i tenen
famílies amb nins de 12 anys a ca seva la meitat de la setmana,
sense cap alternativa, fins al punt que les famílies cerquen
cuidadors per no deixar els nins tot sols a ca seva.

Tot és molt complicat, Sra. Costa, per conciliar vida
familiar i laboral, això per als que encara tenen la sort de tenir
feina.

Avui compareix a iniciativa del meu grup parlamentari i li
he de dir que esperàvem qualque cosa més que anuncis,
esperàvem disculpes per haver abandonat les famílies i
esperàvem solucions efectives. Si la conciliació és difícil en
circumstàncies normals, imagini la desesperació de les famílies
durant els mesos de confinament, quan els nins varen quedar
reclosos a ca seva. Imagini la por dels pares davant les
quarantenes escolars que es produeixen. I imagini també la
incertesa davant el futur econòmic que ens espera.

Sap què va posar en marxa el Partit Popular a l’any 2011,
en plena crisi econòmica sense recursos en el Govern? Una
escoleta d’estiu per a fills i familiars de funcionaris, que va
funcionar del 2012 al 2015. Sap què va fer vostè, Sra. Costa,
l’estiu del 2015, el primer estiu que va entrar a governar? La va
tancar i encara no l’ha tornada obrir, encara que li hem
reclamat any rera any, li hem reclamat.

(Alguns aplaudiments)

Sap què han fet els diputats socialistes? Votar en contra
cada vegada que li hem proposat, la darrera vegada el mes de
juny, en plena pandèmia i en plena crisi social.

Sap què va fer el Grup Popular durant el confinament, Sra.
Costa? Reclamar ajudes urgents per als centres d’educació
infantil i guarderies, perquè poguessin subsistir, perquè no
quedassin abocades a acomiadar els seus treballadors els quals
ja es trobaven en ERTO i perquè les famílies poguessin pagar
les quotes. Sap què varen vostès? Varen votar en contra de
donar-los ajuda, varen votar en contra de concertar places
d’escoletes privades; varen donar l’esquena a un centenar de
centres d’infantil, perquè no estaven inclosos dins la xarxa
pública, i varen abandonar les famílies que reclamaven una
solució.

Sap que el nostre grup parlamentari va sol·licitar durant
l’estat d’alarma que es prorrogassin les ajudes menjador durant
l’estiu perquè les famílies no quedassin sense poder alimentar
els seus fills? Sap què varen vostès, Sra. Costa? Varen votar en
contra de les ajudes de menjador a l’estiu.

Sap què venim demanant fa dos anys? Rebaixes dels menús
escolars, que són els més elevats d’Espanya, per facilitar a totes
les famílies que els nins puguin dinar a escola i conciliar. Sap
què han fet vostès? Com sempre, votar-hi en contra.

Sap què ha fet el seu Govern per regular les guarderies de
Mallorca? Res, la Sra. Santiago va embullar amb un projecte de
decret, sense consensuar amb el sector, el va haver de retirar i
encara esperen les entitats de 0 a 3 anys que qualque càrrec del
seu Consell de Mallorca socialista les reguli perquè funcionin
amb seguretat i legalitat, encara els esperen, Sra. Costa.

Sap que cada any 400 nins de Palma queden sense plaça a
una escoleta pública i no poden pagar una escoleta privada,
perquè no tenen recursos suficients? Sap que el conseller
March dóna llargues a concertades places que sobren a
escoletes privades per això, perquè són privades, deixant les
famílies discriminades? Sap que el seu govern era el que no
volia pagar les guàrdies a les sanitàries embarassades o que els
lleva les mesures de protecció?

(Alguns aplaudiments)

Sap que no deixava incorporar-se les professores interines
amb baixes de maternitat? O que té pendent el Pla d’igualtat del
sector docent i de moltes empreses públiques? O que no volen
retribuir als docents els permisos de quarantena per als seus
fills?

Molts silencis, Sra. Costa. Cap d’aquests problemes no s’ha
solucionat en tot aquest temps que vostè és la responsable,
només hem vist fotos i titulars, i les fotos no reactiven res ni
concilien res, ni les rodes de premsa, ni els plans, ni els
anuncis, ni les promeses. Quantes vegades s’ha reunit la Mesa
de Conciliació, Sra. Costa? Ens diu que una per la foto. On són
els documents elaborats pels tres grups de treball, estan fent
feina com les iniciatives socialistes d’educació? No hem vist
cap reunió, ni cap acta, ni cap document de treball.

Em vol dir que a finals d’octubre no hauran fet res? Ens ha
dit a finals d’octubre, i que fins a l’any que ve no ens podrà
donar detalls, no podrà detallar res. Sap quantes notícies
destacades hi ha a la seva pàgina oficial de la conselleria sobre
conciliació? Cap, ni la setmana passada, ni l’anterior, ni avui
mateix, cap informació sobre conciliació.

Quantes reunions ha fet amb el Govern d’Espanya, una amb
la ministra d’Igualtat? I vol treure pit quan sap que avui la
premsa publica que Balears va liderar durant el confinament les
ràtios de dones víctimes de violència de gènere? Vol treure pit
d’una reunió amb la ministra Montero d’Igualtat?

(Alguns aplaudiments)

Manco reunions i més actuacions per a les dones.
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Vostè va prometre gastar 6,2 milions d’euros, ens vol dir a
què els ha destinat, quins doblers s’han gastat ara mateix, no
dels que farà, quins doblers ha gastat ara mateix, fins avui, que
ja s’hagin pagat i hagin arribat a les famílies? Poca cosa,
perquè si ha de tirar del Pla estatal per anunciar qualque ajuda
de conciliació a les famílies és que han fet poca cosa.

I la veritat, Sra. Consellera, que és ver que la conciliació no
és un problema conjuntural, és estructural de la societat. I
també és ver que s’ha posat de manifest de forma més
clamorosa durant aquesta crisi sanitària i s’ha ajuntat amb la
precarietat laboral la qual ja apuntava, però per falta de
polítiques actives del seu govern. I amb una escletxa de pobresa
que ha produït un 20%, de les pitjors del país.

I amb totes aquestes dificultats vostès no han sabut estar a
l’alçada, amb les més vulnerables, que són les dones. No han
volgut fer feina, no han volgut posar en marxa totes les
propostes que els diputats els hem fet, i no hi ha cap família que
pugui dir que la vida se’ls ha solucionat amb els seus anuncis
d’avui, cap ni una. El contrari, la vida se’ns ha complicat molt
més des del mes de juliol, amb la dificultat de compaginar la
feina amb els nous horaris escolars que són escalonats; els fills
adolescents, amb classes semipresencials, només la meitat de
la setmana; la dificultat de pagar els preus abusius dels
menjadors escolars; la manca d’activitats extraescolars els
horabaixa, o la manca d’incentius al teletreball a les empreses
privades.

Les dones treballadores continuen amb les mateixes
dificultats, la mateixa escletxa salarial i les pitjors xifres d’atur,
moltes fotos de plans de reactivació econòmica,
d’infraestructures educatives, de conciliació familiar. Podran
fer vostès anuncis, titulars, però ja no són creïbles, Sra. Costa,
la gent està molt decebuda del seu govern i dels seus titulars, i
la conciliació continua essent una promesa que pares i mares,
sobretot les mares veiem molt enfora, per la manca
d’implicació pública i per les barreres que la societat ens
continua posant.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Riera. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Gràcies, Sra. Costa, per la informació
que ens ha traslladat i estendre també la gratitud a tots els grups
de treball que fan feina en aquesta Mesa de Conciliació.

Bé, queda clar que, com molts altres aspectes, aquesta
pandèmia ha capgirat tot el nostre sistema i ha deixat en
descobert totes les mancances que teníem, entre les quals la
conciliació de la vida laboral i familiar. En realitat, aquesta
manca de conciliació no és d’ara, ja fa temps que se’n parla i
també fa temps que s’han fet diversos estudis respecte d’això,
així com s’han implantat tota una sèrie de mesures. En el fons,

tots els grups parlamentaris compartim que la conciliació a
l’àmbit personal, laboral i familiar s’ha de fer efectiva.

Pot ser tenim diferències de conceptes, però al final a les
diverses comissions on hem debatut sobre el tema, amb major
o menor mesura, hi hem estat d’acord. Aquest és un fet
important, ja que el consens parlamentari i de les forces polítics
pot facilitar que les mesures que es treballin o que s’implantin
siguin acceptades i que perdurin en el temps.

Si bé, cap grup parlamentari que hagi governat en moments
anteriors a l’actual es pot erigir en màxim representant o
defensor de la conciliació, principalment perquè encara queda
molt per fer, sinó avui no tendríem aquesta compareixença i no
haguéssim debatut totes les iniciatives que hem debatut i
aprovat. I està clar que hem d’exigir que aquestes polítiques de
conciliació i corresponsabilitat necessiten celeritat per tal que
es puguin aplicar ara, que és quan més falta ens fa. Però també
s’ha de ser conseqüent amb el que s’ha fet i no s’ha fet en
qüestió de conciliació i corresponsabilitat.

Des d’Unidas Podemos pensam que el futur Pla de
conciliació no ha de ser només un pla per contrarestar els
efectes de la pandèmia ocasionada per la COVID-19, pensam
que si es fa un pla s’ha d’abordar amb profunditat i des de totes
les perspectives. Està clar que les primeres polítiques de
conciliació només varen generar un problema, fonamentalment
a la dona treballadora, quan les dones varen poder
compatibilitzar les seves responsabilitats familiars amb la seva
vida laboral, les dones varen assumir la realització de dobles
jornades, la laboral i la familiar. La conciliació fins fa poc no
es concebia com a un problema de responsabilitat social,
pública o empresarial, ni tan sols no es plantejava com a un
problema de les famílies.

Aquestes primeres polítiques de conciliació varen suposar
un perjudici a les carreres professionals de les dones, la seva
falta de promoció professional i amb les freqüents
discriminacions laborals per raó de gènere, molt especialment
a través de la discriminació salarial. Actualment, ja dins una
segona fase de polítiques de conciliació, es posa l’èmfasi en la
corresponsabilitat i en la distribució igualitària dels rols de la
vida, no sols a l’àmbit laboral, sinó també a l’àmbit personal i
familiar, que inclou aspectes com l’oci, el descans, la formació,
l’esport o la família.

I és que per desenvolupar totes aquestes actuacions la
persona treballadora necessita temps.

Així doncs, en matèria laboral veiem com a dia d’avui
continua havent-hi un agreujament de l’escletxa de gènere i un
augment de la vulnerabilitat de la dona en el món laboral; és
més, moltes vegades les deficiències en matèria de conciliació
i corresponsabilitat incrementen l’estrès laboral i els riscs
psicosocials. Per tant, consideram essencial una regulació del
temps laboral a través de la corresponsabilitat.

A més, és de sobre conegut que en el cas de les dones, la
seva desproporcionada dedicació a les cures de la família ha
sostingut un sistema de protecció informal a Espanya que ha
descarregat sobre elles tota la responsabilitat de les cures, que
realment hauríem de compartir com a societat, cures que
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principalment se centren en els infants i en les persones majors
i les persones dependents. Ara més que mai, cal impulsar la
cobertura universal pública i gratuïta de l’educació 0-3 anys, a
més de replantejar el sistema de cures i residencials que camini
cap a un sistema basat en l’assistència a domicili que les
persones sense necessitats de desplaçaments puguin ser ateses
amb ajudes contínues a ca seva, un sistema d’atenció
domiciliària que generaria molts llocs de treball i que permetria
que, majoritàriament, les dones no haguessin de dedicar
aquesta doble jornada, o que no haguessin de renunciar a
treballar, i si ho fan almanco que sigui una feina reconeguda i
remunerada.

D’altra banda, dintre de l’àmbit laboral es fan passes cap a
una legislació laboral del segle XXI, i em referesc a la
implantació del treball a distància. Fins abans de la pandèmia
aquesta modalitat era molt poc implantada, però que ha cobrat
protagonisme arran de la pandèmia, ja sigui per mesures
sanitàries o per flexibilització laboral. Però, és clar, el
teletreball no és una eina de conciliació i durant l’estat
d’alarma vàrem veure com es convertia en una trampa per a
moltes persones, principalment les dones. No és una eina de
conciliació, però queda clar que és una modalitat de treball que
anirà agafant protagonisme, com ja he dit; i que cal que
s’acompanyi d’una correcta distribució del temps i de la
corresponsabilitat, de la fixació dels períodes de descans i del
dret a la desconnexió, entre d’altres aspectes.

I en aquest sentit, des del Govern de l’Estat ja treballam,
com hem pogut veure, amb el reial decret llei que regula
aquesta modalitat. Així mateix, com a comunitat autònoma
també hem de contribuir a aquesta nova adaptació, no sols a
l’àmbit empresarial privat, sinó també dintre de l’administració
pública, de la mateixa manera que l’administració s’ha
d’adaptar a la digitalització i a la innovació pròpia del segle
XXI, també ho haurà de fer dintre de l’àmbit del treball a
distància.

I com és evident, qualsevol política pública i social va
acompanyada de despesa, és necessari que a nivell econòmic es
pugui garantir a totes les famílies uns ingressos mínims
suficients per al desenvolupament de les seves vides. I això
suposa més polítiques per fomentar els salaris dignes, per lluitar
contra l’escletxa salarial, un sistema fiscal més just i equitatiu,
entre d’altres, així com retribucions justes per a les persones
que es dediquen a les cures, ja siguin professionals o no. A més
de seguir fomentant prestacions per a les famílies diverses, des
de les "monomarentals" a les famílies nombroses. 

Realment, podem parlar de petites accions o mesures locals
que, si bé són i seran essencials per millorar la consideració,
tendran un caràcter circumstancial i temporal. Però una
perspectiva a gran escala i vista des de tots els nivells de
govern serà la fórmula definitiva que contribuirà, de forma
efectiva, a donar una solució. 

I és per això que sol·licitam que es treballi de forma
coordinada a tots els nivells, per resoldre d’una vegada per
totes la manca de la conciliació. Que la pandèmia només ha
estat la cridada d’atenció per posar en el centre del debat social
una necessitat que tenim com a societat, no d’ara, sinó de fa
molt de temps. 

I, així mateix, voldria acabar comentant que, amb
l’aprovació de l’augment del 54% en el sostre de despesa del
Govern de l’Estat, amb Unidas Podemos a dins, permetrà tirar
endavant moltes de les propostes que he explicat avui, a més de
poder aconseguir un canvi del model productiu basat en més
serveis públics, més inversions, més drets socials, un nou
sistema de cures i més transició ecològica.

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Gràcies, president. Gracias. Agradecer, consellera, que hoy
nos haya dado las explicaciones oportunas, es una
comparecencia que se nos adelantaron a solicitar porque es un
tema que -como bien sabe, consellera- es una bandera y una
prioridad para Ciudadanos, así lo hemos demostrado siempre
que hemos podido en este parlament, también en las reuniones
que hemos tenido de negociación del plan de reactivación,
conseguimos -además- introducir en este plan de reactivación
medidas y, sobretodo, enfocar muchos de los puntos a esa
transversalidad y a esa importancia y prioridad de la que usted
hablaba, consellera, y fue uno de los motivos que nos empujó
y nos empuja a, realmente, apoyar ese plan de reactivación. 

Uno de los efectos, como bien se ha dicho ya en esta
cámara, uno de los efectos más directos de la pandemia por la
COVID-19 ha sido el efecto que ha tenido en la organización
de los hogares. Es evidente que la conciliación sigue siendo el
gran reto para las familias y también para las administraciones,
urge que las administraciones públicas den respuesta a los
padres, a las madres, para que podamos, puedan, compaginar
el trabajo con el cuidado de nuestros hijos. 

La conciliación siempre ha sido una prioridad para
Ciudadanos así como luchar contra la brecha salarial, y lo
tenemos muy claro, porque es uno de los pilares básicos para
conseguir la igualdad entre mujeres y hombres. Siempre ha sido
una de las grandes banderas y fuimos los primeros en hablar de
esa necesidad cuando el bipartidismo estaba todavía anclado en
el inmovilismo en este tema. Y es innegable que la
incorporación de la mujer al mercado laboral no ha ido
acompañada de políticas efectivas que permitan ejercer la
corresponsabilidad entre mujeres y hombres que demanda la
sociedad y el mercado laboral del siglo XXI. 

Nosotros, Ciudadanos, fuimos los primeros -aunque algunos
grupos se lo acuñan-, el 19 de mayo, en introducir y en registrar
una proposición no de ley. 19 de mayo, el Grupo Parlamentario
Ciudadanos registró una proposición no de ley -como digo-
que, además, el título era “Un plan integral de conciliación”.

Nosotros así lo explicamos, también, a la presidenta el 2 de
junio. La intención era dejar muy claro que necesitábamos un
plan transversal, multidisciplinar, urgente. En esa proposición
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no de ley también instábamos al Govern a que ejerciera esa
labor de coordinación con las demás administraciones para
garantizar la conciliación familiar y laboral mientras durara la
crisis sanitaria. El parlament..., también pedíamos instar al
Govern a elaborar un plan específico con medidas de carácter
transversal, para procurar la conciliación para trabajadores con
hijos o con tareas de cuidado de otras personas en situación de
dependencia. 

También, de forma urgente, instábamos al Govern a que la
conselleria de Educación pusiera a disposición de ese plan
autonómico de conciliación una serie de centros educativos
para que los padres pudieran incorporarse al trabajo durante el
verano. Este punto no fue aceptado. También instábamos al
Govern a coordinar escuelas de verano gratuitas y
subvencionadas junto a los ayuntamientos. También instábamos
a promover adaptaciones de los horarios o reducciones de
jornada, además de habilitar un teléfono de asesoramiento a
empresas y trabajadores. Y apoyar a aquellas personas que
pidieran excedencia o reducción de jornada e incentivar a las
empresas hacia el teletrabajo, con bonificaciones y
reconocimiento.

Y también instábamos al gobierno central para impulsar un
plan de conciliación familiar desde..., a nivel nacional. En fin,
en definitiva, pedíamos ayudas para las familias, protección a
las familias, y también bonificaciones a las empresas para que
pudieran facilitar este teletrabajo y la flexibilización de
jornada. 

El 2 de junio, a la presidenta Armengol, me dirigí a ella
para solicitarle esa creación de un plan transversal de
conciliación porque era urgente y esta proposición no de ley
todavía no se había llevado a debate. En ese momento, 2 de
junio, recordad que las familias tenían que hacer auténticas
odiseas para poder organizarse y poder, con los hijos, y
trabajar, a la vez, en sus domicilios. Además, necesitábamos
esas respuestas urgentes a los problemas reales. 

El 5 de junio, dos días después de esta pregunta
parlamentaria, sacaron aquel plan de conciliación, pero era
completamente insuficiente, y así lo manifestamos desde mi
Grupo Parlamentario. Eran un parche.

Consellera, reconózcalo: necesitamos ese plan urgente de
conciliación y yo entiendo que se necesitan meses de trabajo
porque, como bien ha explicado, es necesario unas mesas de
trabajo, sobre todo con patronal, porque hay que implicarlos,
son ellos los que tienen que facilitar a las familias, a los padres,
a las madres, a los trabajadores, facilitar esas medidas, y le doy
la razón, no puede ser de otra manera, que necesitamos
implicar a las empresas para que la conciliación sea posible, de
una vez por todas. Y es importante, como digo, ese trabajo en
las mesas, si bien, desde Ciudadanos le tenemos que pedir que
este plan que..., estar finalizado en unos meses porque las
familias, ahora mismo, tienen una incertidumbre, no saben
muchos si van a poder seguir conciliando y compaginando sus
trabajos con los nuevos horarios en las escuelas, se han
adelantado, en algunas escuelas también se está llegando a ser
todo seguido, ya no hay mañanas y tardes... Pues necesitamos
ayudar a esas familias y debe hacerse de forma urgente. Y

también a las empresas, no nos olvidemos de las empresas, de
los pequeños autónomos, para que puedan facilitarlo. 

Creo, como han dicho otros portavoces que me han
precedido, que el reto de la conciliación lleva muchísimos años,
muchas décadas, que llevamos también desde Ciudadanos,
pidiendo ese cambio de modelo para facilitar la conciliación y
no ha hecho más -la pandemia y esta crisis sanitaria- que
ponerlo, nos ha puesto, de cara al espejo en esta situación.

Muchísimas gracias, consellera. Sí que le ruego, desde el
grupo parlamentario, en pedirle que ya que, desde junio
llevamos..., ¡desde mayo!, perdón, exigiendo este plan, sobre
todo, integral y multidisciplinar que, por fin, les den -no a
nosotros, si no a los ciudadanos y a las familias- una respuesta
a sus problemas, ayudas y protección para las familias. Muchas
gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula la Sra. Campomar. 

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL: 

Gràcies, Sr. President. Gràcies, consellera per ser aquí avui.
Bé, fa quasi just un any, un any, que ja vàrem debatre en
aquesta cambra sobre conciliació. Un tema d’igualtat molt
important per MÉS per Mallorca.

Avui, aquest debat, evidentment, s’ha accelerat a causa de
la COVID-19 que ha conduït precisament a un retrocés en la
situació de les dones perquè en les situacions de precarietat
social i econòmica, les dones encara són les que més hi surten
perdent.

La bretxa salarial continua, les dones continuen agafant les
reduccions de jornades per a la cura dels infants o de les
persones grans de les seves famílies i la bretxa salarial a nivell
de dones pensionistes també continua. 

A Espanya en general han faltat moltes facilitats i polítiques
públiques i privades convençudes de conciliació. Fa un any que
s’estimava que el 58% de les dones que eren mares havien
modificat la seva jornada laboral o havien renunciat a la seva
feina per tenir cura dels fills, davant només un 6% dels homes.
Amb la COVID-19 aquest tant per cent segur que ha augmentat
perquè són elles les que pateixen més contractes precaris a
temps parcial i temporal. 

Per tant, els reptes que teníem com a societat fa un any són
més presents que mai i urgeix trencar amb la segregació tant
vertical com horitzontal la bretxa salarial i la corresponsabilitat.
Perquè en les corresponsabilitats rau el fet que actualment la
dona continua assolint majoritàriament les tasques de cura, un
fet que té conseqüències econòmiques i psicosocials. 

Per a MÉS per Mallorca van lligades la conciliació i la
corresponsabilitat, afecten tota la societat i transcendeixen a les
famílies. La crisi sanitària i ara també econòmica ha posat en
evidència que cal equilibrar la balança entre la vida familiar i
laboral i per això és necessari, per mobilitzar la societat i també
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instar a un compromís real i definitiu, la conciliació i la
corresponsabilitat. 

Però la realitat és tossuda i en una societat on tot evoluciona
i canvia ràpidament sembla que hi ha alguns temes cabdals que
s’hi resisteixen, que és en aquest cas la conciliació i la
corresponsabilitat en el camp laboral, personal i familiar. I la
COVID, com he dit abans, ho ha deixat clar, va més enllà -
crec- de les mesures puntuals a conseqüència de la COVID i ha
de formar part d’un pla que vagi molt més enllà d’aquests
moments que passam. 

Per tant, queden moltes mesures per impulsar i posar en
marxa i que es facin realitat també aquests plans d’igualtat a les
empreses. Des de MÉS per Mallorca consideram que les petites
empreses són les que han de rebre més suport i ajudes perquè
implantin mesures de conciliació laboral i familiar, perquè
facilitin la flexibilitat d’horaris i la seguretat laboral sense
penalitzar la maternitat o la paternitat.

La conciliació laboral en homes i dones, perquè hem
d’especificar en homes i dones, és una de les principals
mesures per atreure també i retenir talent de les empreses que
les faciliten, perquè aquestes empreses s’estima que són un
19% més productives. Les noves generacions de professionals
valoren més la conciliació laboral i familiar, són més flexibles
i adaptables als diferents àmbits de la seva vida, incloent el
treball.

Com ja s’ha dit abans, el teletreball ha vingut per quedar-se
i cal disposar de normes que l’afavoreixin i el regulin de forma
equilibrada. Esperam que la llei que es tramita al Congrés ho
aconsegueixi. 

També fa un any vaig fer referència a altres països
d’Europa, sobretot a Noruega, per exemple, on s’ha aconseguit
un nivell de conciliació molt elevat. Com deia una professora,
la Sra. Elisa Stinus Bru de Sala, doctor en Polítiques Públiques
i Transformació Social, la conciliació familiar que es viu avui
a les empreses de Noruega no arribarà a Espanya fins d’aquí a
30 anys. Això ho vaig dir i vaig repetir fa un any, vaig fer
aquesta referència, i jo crec que ara ni en 30 anys perquè si no
ens hi posam ja ni en 30 anys perquè fem massa tard.

Per això, des de MÉS per Mallorca també volem fer menció
a l’enhorabona a la iniciativa que ha dut a terme la Direcció
Insular d’Igualtat, del Consell de Mallorca, amb la posada en
marxa, juntament amb l’Observatori Social de les Illes Balears,
de la UIB, de la iniciativa de l’estudi d’impacte social de la
COVID a Mallorca i que ens permetrà conèixer el vertader
impacte en la vida de les dones a causa de la situació
excepcional que vivim amb la COVID.

La flexibilitat horària, el teletreball, la feina per objectius i
no per hores presencials, la corresponsabilitat quan neix un fill
és fonamental, i sense famílies no hi ha capital humà ni capital
social i, per tant, no hi ha mercat. 

Amb mesures de conciliació que fomentin la igualtat i la
diversitat s’obre la porta a nous talents que es mouen per la
passió i que veuen en aquestes iniciatives una molt bona
retribució en salari emocional. 

És un debat que dia a dia es converteix en un clam més fort,
no voler-lo escoltar és un error, i no podem confondre
conciliació només amb baixes per maternitat, paternitat,
permisos de lactància, jornades reduïdes o excedències. 

És cert, i jo crec que ho ha explicat la consellera i s’hi ha fet
referència i ja ho hem debatut en aquesta cambra, que s’ha
posat en marxa durant aquesta pandèmia mesures per part del
Govern per import de més de 6 milions d’euros en coordinació
amb els ajuntaments de les Illes i els consells insulars aquest
estiu amb l’objectiu de millorar la conciliació. Mesures
urgents? Eren mesures urgents, educatives, socials i laborals
entre les quals s’inclouen el foment de les escoles, les activitats
de lleure, ajudes a les associacions de mares i pares d’alumnes
destinades a cobrir preferentment despeses de menjador i de
neteja, etcètera. Crec que també s’han posat en marxa ajudes
econòmiques directes a famílies per si necessitaven accedir a
una plaça d’escoles d’estiu. Creim que han estat bones
iniciatives per fer aquest pla de xoc. També la constitució de la
Mesa de conciliació és una bona iniciativa. 

Sra. Riera, jo li he de dir, fa pena que vostè cada vegada
que parlem de conciliació ens dugui aquí l’única mesura que va
posar vostè que és una escoleta d’estiu per a funcionaris. Fa
pena. Un funcionari. Vostè parli amb la gent del carrer que s’ha
quedat sense feina i els digui que la mesura que vostès varen
implantar és per als funcionaris, les persones que tenen el
treball més estable d’aquesta comunitat autònoma. Miri, repassi
les seves sessions, cada vegada que hem parlat de conciliació
l’única mesura de què ha pogut bravejar el Partit Popular és
aquesta. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Bé, idò, és l’única que ha posat sobre aquesta taula. Hauria
de reflexionar sobre això, i fa pena. 

Sra. Guasp, abans de vostès feia temps que parlàvem de
conciliació, abans d’arribar Ciudadanos ja feia temps que en
parlàvem. Vostès es pensen que quan arriben aquí són els
primers que en parlen, los primeros que pusimos. Sembla que
es barallen per dir, nosaltres som els primers que vàrem dir...
però si aquí fa anys que les dones lluiten, moviments socials.
Vostès sembla que menyspreen tot aquest capital humà de
dones que han lluitat fa anys, moviments feministes, el 8M que
vostès a vegades el miren amb pinzes. Perdoni, jo crec que
necessita un poc de memòria i un poc d’estudi. Em sap greu,
però jo em sent un poc ofesa quan vostè diu això: “nosotros los
primeros que pusimos...”, hi havia vida abans de vostès,
m’entén? I lluita, i lluita feminista abans de vostès, molta,
molta, Sra. Guasp.

(Alguns aplaudiments)

Bé, dit això, nosaltres engegam i encoratjam la consellera
i el Govern que continuïn perquè hi ha molta feina a fer, crec
que és molt important. Nosaltres creim que sobretot la principal
barrera contra aquests temes de corresponsabilitat i conciliació
és precisament la creença que no hi ha barreres, cosa que sol
ser el que vostès diuen. Ho dic perquè aquest és el principal
problema que hi ha, creure que no hi ha barreres. Nosaltres sí
creiem que hi ha barreres que hem de solucionar.
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Per tant, encoratjar a continuar amb aquest tema perquè
realment per aconseguir la igualtat de gènere efectiva i
contribuir a eliminar les desigualtats a l’àmbit laboral, social i
familiar s’ha d’incentivar la corresponsabilitat juntament amb
la posada en marxa de mesures de conciliació, però de manera
simultània. Una distribució equitativa entre homes i dones del
compromís familiar i domèstic, la seva organització i cura,
l’educació i l’efecte de les persones dependents creant
consciència de la necessitat d’una conciliació de la vida laboral,
personal i familiar.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Sra. Consejera, buenas tardes. Como
usted sabrá, nuestro grupo presentó una proposición de ley en
este parlamento para regular la conciliación de una forma
global, si bien ni siquiera se aprobó su toma en consideración
gracias a la mayoría de los grupos de esta cámara, que votaron
en contra. Por este motivo comprenderá que nosotros estamos
a favor de las medidas que se adopten para permitir que los
niños puedan estar con quien realmente quieren estar y donde
deben estar, que es con sus padres, el mayor tiempo posible.

Recogiendo las palabras de quien me ha precedido, la Sra.
Campomar, yo también estoy de acuerdo en que esto no va de
quien presenta primero las iniciativas. Por esta regla de tres,
pues mira, esta proposición de ley que nosotros presentamos
fue en el mes de agosto pero de 2019. Entonces pues aquí estoy
de acuerdo con la Sra. Campomar, creo que esto es algo que
trasciende de los grupos políticos. Creo que todos estamos de
acuerdo en que es necesario aplicar más políticas de
conciliación.

En lo que no estoy tan de acuerdo con la Sra. Campomar es
con lo de identificar la conciliación necesariamente con el
movimiento feminista. Yo creo que la conciliación afecta tanto
a hombres como a mujeres de forma igual, y que tanto las
mujeres como los hombres tienen derecho a estar con sus niños
y a poder conciliar la vida familiar y la vida laboral.

Nosotros enfocamos la conciliación como un derecho
integral de las familias, no sólo de los padres, que tienen
derecho a estar con sus hijos, padres y madres, sino también de
los niños, que tienen derecho a estar con sus padres y con sus
madres.

Cuando el pasado mes de junio este gobierno autonómico
al que la Sra. Consejera pertenece anunció la adopción de una
serie de medidas para facilitar la conciliación nosotros lo
cogimos con cautela, dado que anteriormente los grupos
políticos que sustentan a este mismo gobierno se negaron a que
esta cámara elaborase una ley específica en la materia cuando
nosotros lo propusimos. Pues bien, transcurridos cuatro meses

desde que usted anunció la constitución de una mesa de
conciliación y una serie de medidas, constatamos que sus
medidas no son más que parches, son medidas coyunturales
pero que no abordan la raíz del problema. Regular por ley las
medidas de conciliación habría permitido blindar dichas
medidas y actuaciones que se contemplan en una ley, a fin de
que las administraciones públicas de estas islas tengan la
obligación de llevarlas a cabo con independencia del color
político que presenten los gobiernos autonómicos, insulares o
locales que se puedan ir sucediendo.

Ustedes en cambio han preferido implantar algunas pocas
medidas desde el Consejo de Gobierno, que por supuesto son
insuficientes, y eso sí, constituir una mesa de conciliación
donde afirman que están representadas las entidades del tercer
sector. Me gustaría que me indicase cuáles son esas entidades
del tercer sector, dado que me consta que hay entidades que
han solicitado estar en esa mesa de conciliación y que a día de
hoy aun esperan a ser convocadas, como ocurre con el Instituto
Balear de la Familia, a quienes ustedes han dejado fuera.

A estas alturas todos los ciudadanos españoles hemos
constatado ya como el actual sistema autonómico provoca
desigualdades en el ejercicio de los derechos de las personas.
Uno de los derechos que se ejercen de forma desigual es
precisamente el derecho a la conciliación, un derecho
reconocido expresamente en los artículos 23 y 33 de la Carta de
derechos fundamentales de la Unión Europea y que ha sido
recogido en diferentes directivas. Si bien es cierto que existe
regulación a nivel estatal que trata de avanzar en medidas que
faciliten la conciliación y la corresponsabilidad, lo cierto es que
existe un amplio campo de actuación en materias de
competencia autonómica para seguir avanzando en este ámbito,
y que otras comunidades autónomas están mucho más
avanzadas, como la comunidad autónoma de Castilla y León,
que dispone ya de su propia ley específica en materia de
conciliación; o en Extremadura, donde los sindicatos más
representativos, Comisiones Obreras y UGT han demandado
que se regulen por ley medidas de conciliación laboral.

Las medidas que usted anunció a principios de junio, como
decía, son un parche para un problema de mucho más calado,
un problema estructural que no hemos sido capaces de resolver
desde que se produjo el cambio más significativo en la
estructural socio-laboral del pasado siglo XX, que consistió en
la incorporación de las mujeres al mundo laboral. Pero no sólo
las mujeres están desbordadas al combinar trabajo y familia;
también los hombres que se implican en tareas familiares y que
también tienen derecho a poder hacerlo.

Usted nos presentó una seria de medidas consistentes en
ayudas para entidades que organizan actividades infantiles
durante el verano, y para las familias que llevasen a sus hijos a
escuelas de verano, para la contratación de niñeras y poco más,
pero para mí eso no es suficiente. Dejar a los niños con una
niñera o llevarlos a una escuela de verano es una solución
temporal, pero no soluciona el problema de fondo en materia
de conciliación. Incentivar fiscalmente a las empresas que
faciliten la conciliación sí que sería una buena medida de
conciliación. ¿Y qué medidas son esas?, ¿qué medidas de
conciliación pueden llevar a cabo las empresas? Pues yo le diré
algunas que he recogido de la Comisión Nacional para la
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racionalización de los horarios españoles: jornadas intensivas
de trabajo durante las vacaciones escolares; teletrabajo, que sí
que consideran que es una medida de conciliación, por cierto,
porque el teletrabajo permite también esa flexibilidad horaria;
flexibilidad horaria para permitir adaptar las jornadas a la
entrada y salida de los colegios; establecer la posibilidad de
jornadas continuas por cuidado de hijos hasta que empiecen la
escolarización obligatoria; servicios de asistencia por hijos
menores de 12 años para los días de fiestas escolares que
coincidan en un día laborable, como actividades culturales o
musicales; horas anuales remuneradas para asuntos
relacionados con el cuidado de hijos... Estos son sólo algunos
ejemplos.

También estamos a años luz de las medidas de apoyo a la
maternidad y a la paternidad si nos comparamos con los países
de nuestro entorno, como ya han apuntado otras personas que
han venido a hablar antes que yo. 

Estas cosas son las que de verdad suponen avanzar hacia la
conciliación, y no las medidas que usted anunció en junio.
También anunció que solicitarían medidas al Gobierno de
España en este sentido: aprobar una aportación extraordinaria
a un fondo para familias y empresas en materia de conciliación
para dar apoyo directo a familias, empresas y administraciones
que ofrezcan servicios complementarios para la conciliación.
También solicitarían al Gobierno de España medidas para las
empresas donde trabajen los progenitores, que podrían ver
bonificada su flexibilidad; y elaborar una normativa laboral
específica para que los progenitores puedan tener permiso
retribuido por motivos de conciliación, tal y como apuntaba yo
antes; u otras medidas que favorezcan la conciliación laboral.

Me gustaría que me contestase, Sra. Consejera, qué hay de
todo eso, ¿qué respuesta ha obtenido el Gobierno autonómico
de todo ello? Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Pel 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, hi ha alguns
portaveus dels grups que m’han precedit que ja han explicat el
perquè de la necessitat de la conciliació, un problema que
arrossega la societat i sobretot la dona respecte de la igualtat i
la corresponsabilitat. La diagnosi, la coneixem; el que crec que
necessitam són solucions.

Primer, Sra. Consellera, li vull agrair, cosa que no he fet,
que hagi vengut aquí en aquesta compareixença a explicar-nos
com es troba l’elaboració d’aquest pla, perquè és un pla que
evidentment encara només està en marxa. Ens trobam amb una
compareixença que va demanar el Grup Parlamentari Popular
dia 11 de juny, després que el Consell de Govern aprovàs la
creació d’aquest pla de conciliació. Dins aquest context el
Govern va presentar a principi de juny unes mesures
extraordinàries de conciliació i reforç educatiu, on es té en
compte el benestar dels infants i els joves, la incorporació a la
feina dels pares, les necessitats educatives davant l’aturada del

curs escolar, i les necessitats dels progenitors de tenir algú que
tengués cura dels seus fills i filles a casa. 

Un mes després la presidenta presidia l’acte de constitució
de la Mesa de conciliació per elaborar aquest pla. En aquella
reunió es definien els principis i els objectius generals, entre els
quals teníem la conciliació personal, familiar i laboral com un
dret de la ciutadania. Aquesta mesa ha de treballar des del
consens i el diàleg entre un gran nombre d’agents i
d’institucions implicats, i dividí en tres els grups de treball: el
grup de treball laboral, el grup de treball socioeducatiu i aquest
grup de treball local per coordinar accions i disposar
d’infraestructures i polítiques de conciliació entre les
administracions.

Què ens trobam?, que les mesures extraordinàries que va
elaborar el Govern arriben dia 10 d’agost; surten publicades al
BOIB dia 11 amb quatre línies, que no importa anomenar però
que en trets generals són les ajudes a entitats integrants per
desenvolupar escoles d’estiu, les de contractació de persones
per a la cura de fills i filles, les ajudes a autònoms que s’hagin
de contractar per part d’aquestes empreses quan tenguin infants
amb necessitats de suport generalitzat o amb un grau de
discapacitat superior al 75% i ajudes a famílies que inscriguin
els seus fills a activitats d’educació en el temps lliure d’infantil
i juvenil de Mallorca promogudes per la iniciativa privada.

Per què dic que aquest anunci que es fa dins el juny arriba
tard?, perquè publicat, és insegur, és desconegut i no té efecte,
i per què dic això?, perquè hi va haver inseguretat per part de
les empreses o entitats de les possibilitats reals de posar en
marxa les escoles d’estiu. Si ho recordam a finals de maig als
municipis passaven pena de com podrien posar en marxa les
escoles d’estiu, no sabien si podrien posar-les en marxa perquè
la situació que teníem en aquesta comunitat no era la millor.

Vàrem tenir impossibilitat de poder contractar com fins a
aquell moment monitors amb la regulació esportiva i les
contractacions varen estar obligades que es fessin per la
regulació de joventut que encarien molt el cost de l’empresa o
l’entitat i varen fer que molts d’aquests projectes no fossin
viables. 

Per tant, moltes d’aquestes activitats a les escoles d’estiu no
es varen poder posar en marxa i, per cert, desconeixien les
quantitats d’ajudes que tendrien i com es podrien gastar.

Jo no li diré que no siguin mesures interessants, importants
i que podrien ajudar, però sí que els he de dir que per a un futur
les han de treure en un termini on la gent s’hi pugui apuntar.

També hem vist un document que abasta l’àmbit local, que
despleguen vuit objectius estratègics per a la conciliació i
creació de recursos i serveis municipals. 

Amb aquestes ajudes que es volen tirar endavant hi ha
moltes accions que es volen fer des dels ajuntaments, però
accions que també en molts de casos ja es fan. Es fan escoletes,
hi ha les escoletes de 0-3, atenció al domicili, centres de dia,
residències per a persones majors, activitats amb extraescolars,
desplegament d’administració electrònica que també pot ajudar,
un munt... ludoteques, patis oberts, escoleta matinera, que aquí
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també hi ha un moment que es parla de revisar els criteris
d’aquestes escoletes d’infants que pedagògicament no és el
millor sistema fer-ho d’aquesta manera, però bé, en moments
de crisi també s’han de prendre a vegades mesures
excepcionals malgrat no ens agradin.

Què vull dir, Sra. Consellera? Vostè ha dit que aquestes
línies de feina estaran a finals d’octubre, estaran en un
esborrany més o manco marcades. M’agradaria saber si ja tenen
alguna actuació una mica encaminada perquè avui hem vist
que... o dins aquests dies passats vàrem veure que en educació
proposen permisos no retribuïts per a la conciliació del
professorat, a veure si estan dins aquestes línies d’ajudes o dins
aquests grups de treball de... d’ajudes o d’accions
socioeducatives.

Som conscients que les accions en conciliació no són
suficients, som conscients que s’ha de fer feina des dels
ajuntaments, des de la comunitat, però també toca al Govern de
l’Estat majoritàriament actuar i posar els recursos i les facilitats
a l’abast de les empreses i així també dels treballadors.

També som conscients que el Govern de l’Estat hauria de
mirar, com ja s’ha dit, països del nostre entorn per veure els
avantatges que aquests tenen.

Evidentment des del nostre grup parlamentari donarem
suport a un pla que ajudi la conciliació, tant per a petits com
també per a majors. Pensam que com a la majoria d’accions hi
ha d’haver una partida pressupostària important que ajudi a
tirar endavant les diferents accions a fer.

Per acabar, m’agradaria que em contestàs una sèrie de
preguntes per veure quantes reunions s’han tirat endavant des
de cada grup de treball d’aquesta mesa de conciliació; ha dit
vostè que a final d’any tendrem aquest pla, m’agradaria saber
de quins recursos disposarà  aquest pla i quan s’aplicarà,
quantes persones o entitats o empreses han demanat les ajudes,
... Això no m’ho podrà contestar ara, és una pregunta que, li ho
avanç, li faré per escrit perquè sé que el termini d’aquestes
ajudes acaba dia 8 d’octubre.

Ja per acabar creim que de la crisi hem de fer una
oportunitat, aquesta pandèmia de la COVID-19 ens ha de donar
l’oportunitat de donar solucions a la conciliació, una necessitat
de què parlam fa estona i a la qual no hem donat resposta.

Gràcies, president.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sureda. Corresponde ahora el turno del Grup
Parlamentari Mixt, té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Gràcies, Sra. Costa, per les
seves explicacions. La nostra intervenció no és tant per fer-li
preguntes com per comentar-li les nostres reflexions i és que

entenem que tres mesos no són res per treballar un pla de
conciliació i més tenint en compte que les qüestions que
segurament ara urgeixen més a les famílies són grosso modo de
competències estatals, canvis legislatius per cobrir les baixes de
COVID, per exemple.

És més, crec que no està massa ben plantejada aquesta
compareixença, en tal cas la idea d’una compareixença perquè
expliqués què ha fet fins ara, però no per parlar d’un pla que
s’està redactant encara.

El primer que li volem dir és que aquest pla de conciliació
hauria de ser fet amb una mirada a llarg termini, han de ser
mesures que han de quedar. Ens preocupa que no aprofitem la
crisi per introduir aquests canvis a la nostra societat que tant
necessitam.

Per això, des de MÉS per Menorca no volem pedaços per
tapar els forats que van sortint. Volem canvis profunds i que es
consolidin.

Aquesta pandèmia ha posat de manifest les febleses d’un
sistema capitalista que ha crescut d’esquena a la vida. El
conflicte capital/vida no és nou i les relacions de poder i
violència que travessen, la reducció social tampoc, però l’actual
situació de crisi financera i desmantellament de l’estat del
benestar ha fet que es disparessin totes les alarmes.

Per sortir d’aquesta crisi ecosocial i de cures permanent en
què vivim és necessària una transformació del model
d’organització social de la producció i en aquesta
reorganització es fonamental l’economia feminista.

Així, al mateix temps que es reconeix la importància i la
centralitat de les cures per la vida i l’economia hi ha un
moment de retrocés en les seves condicions. Canviar aquest fet
és una prioritat que es connecta amb una reactivació econòmica
de nou tipus. Hem de canviar la mirada si de ver volem enfortir
l’economia, recuperar els llocs de feina i redistribuir la riquesa
per evitar les borses de pobresa.

Parlam de canviar cap a un model econòmic diferent al
clàssic, que intenta posar el focus als indicadors necessaris per
a la vida i que més enllà del PIB són els que mouen l’economia
real i productiva d’un país.

Per açò, a aquest model productiu, a aquest nou model
productiu i econòmic, el model de gestió de cures ha de ser més
igualitari. Que avancem en la conciliació laboral i familiar
dependrà de si som capaces de plantejar un nou contracte social
que ens permeti trobar aquest equilibri vital tan necessari.

La gravetat de la situació pot constituir una oportunitat de
replantejar l’actual repartiment de les tasques de cura i el temps
dedicat a la conciliació i reorientar l’economia de les cures cap
a més oferta de serveis professionals.

Afrontar aquest repte de la conciliació de manera
equilibrada i preveure que no tengui conseqüències negatives
per a la salut i el desenvolupament professional de les dones és
responsabilitat de les administracions públiques, però també
dels agents socials, de les empreses i dels mateixos homes.
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És necessari reflexionar i contribuir a fomentar la conversa
pública sobre la importància de la vida personal i familiar i la
urgència de redistribuir les càrregues de treball domèstic entre
homes i dones. La corresponsabilitat en les tasques de cura ha
de ser un objectiu a curt i mitjà termini. 

Les condicions laborals, en particular les referides a les
condicions horàries d’homes i dones, poden ser replantejades
per afavorir la conciliació, en considerar la racionalització dels
horaris, la reducció de la jornada laboral, la concentració de
dies hàbils o el repartiment del treball. Una redistribució dels
horaris del treball pot ser positiva, però concentrar la feina a
temps parcial en exclusiva sobre les dones evidencia que les
necessitats de conciliació són la causa d’aquests contractes de
menor durada horària. 

Parlar de cures és també parlar de lliure mercat,
d’economia, d’habitatge, de relacions de poder, d’explotació,
desigualtats, salari, sanitat, etc. Els ésser humans necessitem les
cures per viure, no és una opció, és una necessitat; els fillets i
les filletes no poden sobreviure sense cures i totes les persones
al llarg de la nostra vida envellirem i emmalaltirem i
necessitarem ser cuidades; sense cures la vida no és possible,
la diferència entre qui té accés a les cures i qui no és una de les
diferències socials més profundes i al mateix temps més
invisibilitzades.

L’economia de les cures es troba menys desenvolupada que
en altres països del nostre entorn, el 0,8% del PIB, la meitat
que el Regne Unit o Alemanya, i la tercera part a Holanda,
Bèlgica, Dinamarca o Suècia.

Potenciar els serveis d’atenció a la família, com la
universalitat entre l’escolarització de 0 a 3 anys; els serveis
d’atenció als majors o la creació de centres de dia per atendre
necessitats de conciliació és una opció que es podria plantejar.

També ho és diversificar i potenciar les alternatives perquè
les famílies puguin fer front a les demandes de conciliació,
permisos, excedències, flexibilització de contractes, etc., sense
que això suposi renunciar a una carrera professional. Res de
nou, desenvolupar aquestes alternatives requereix recursos per
finançar-les, tant privats com públics.

En definitiva, Sra. Consellera, hem de prendre consciència
sobre la necessitat d’una economia per a la vida, no a costa de
la vida. I, Sra. Costa, li demanam valentia, coratge i ulleres
violetes.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Font. Corresponde ahora el turno para
el Grupo Parlamentario Socialista, té la paraula la Sra. Cano.

LA SRA. CANO I JUAN:

Moltes gràcies. Just ha fet un any que aquest parlament va
aprovar, a proposta del Grup Parlamentari Socialista i dels

grups que donen suport al govern, una PNL que proposava
impulsar un pla autonòmic de conciliació des de la perspectiva
de la corresponsabilitat, amb mesures concretes als diferents
àmbits. Avui vostè és aquí per retre comptes d’aquest pla
autonòmic que es troba ja en marxa i amb diferents grups de
feina que preparen els documents.

Una de les coses que demanàvem en aquella PNL és que
aquest pla de conciliació havia de ser consensuat amb els
diferents agents socials, amb les diferents entitats i institucions
de les nostres illes i també representants de col·lectius
feministes. I ens alegra saber que tot això està ja en marxa.

Coincidim amb vostè que el 2020 ha fet botar totes les
previsions per a les institucions, però sobretot per a les
famílies, a tothom ha fet botar les seves expectatives i
previsions. Hem viscut fets històrics amb un estat d’alarma,
amb un confinament, dos mesos els nins sense escoles, a casa,
que estaven tancats per raons sanitàries, perquè de vegades
se’ns oblida que aquí ens ha passat per sobre una pandèmia,
això no ha estat per gust, i es tracta de cercar solucions a
aquesta situació duríssima en la qual vivim.

Però si ja de per si la situació de la conciliació és
complicada per a les famílies, amb la pandèmia ha posat
tothom a prova i ha fet botar moltes costures, sobretot han patit
els treballadors i treballadores dels serveis essencials, i els que
han quedat a casa han tengut la sort, els que han pogut
teletreballar, de tenir una regulació d’aquest àmbit en un temps
molt raonable de temps, amb la primera llei de teletreball
d’aquest país, però també hem de saber que el teletreball no és
la panacea per a les dones, que té també alguns riscs i algunes
trampes per a la promoció interna, sabem de les dificultats dels
sostres de vidre, de sols enganxosos i com es promociona a
moltes empreses i si tu no ets allà amb igualtat d’oportunitats
et quedaràs enrera. A més, hem vist durant la pandèmia com se
superposaven les càrregues familiars, laborals, de la casa i
parlaves amb molta gent, amb moltes dones sobretot, i et deien:
això és un infern, el teletreball ens ho han venut molt bé, però
tampoc no és la panacea.

També la pandèmia va suposar per a moltes famílies un
temps de més tranquil·litat de la voràgine del dia a dia i de
poder gaudir dels seus fills i filles i de poder jugar amb ells.
Això, el que ha deixat palesa és la contradicció entre el procés
d’acumulació del capital i els processos de reproducció de la
vida, perquè, si per a la producció les condicions de vida són
una variable d’ajust i la reproducció de la mà d’obra és un cost,
per a la reproducció l’objectiu són les condicions de vida i la
producció de mercaderies és un mitjà. Hi ha, per tant, una
tensió entre capital i vida, i aquí tenim l’immens repte per tal
d’harmonitzar els diferents àmbits i temps de la vida.

És realista i és convenient que el Govern de les Illes Balears
estigui treballant a dues velocitats, per una banda, per afrontar
l’urgent, i d’aquí les mesures que s’han pres durant aquest
estiu, amb una planificació estratègica a quatre anys vista, que
és el que ha de plantejar un pla als efectes de millorar la
qualitat de vida de la ciutadania de les nostres illes, en base a
tota una sèrie d’eixos estratègics. Respecte de l’urgent, hem de
destacar l’esforç que s’ha fet amb mesures extraordinàries de
conciliació i reforç educatiu, el que es va aprovar en el Consell
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de Govern del juny del 2020, mesures pactades, a més, en el
marc del Pacte de reactivació econòmica i social, i que, a curt
termini, ha suposat una inversió de 6,2 milions d’euros i que ha
possibilitat que aquest estiu les escoles d’estiu no encarissin els
seus preus, perquè tots sabíem que era un moment de moltes
dificultats on s’exigien més requeriments per garantir la
seguretat sanitària dels infants, mesures per a la contractació
directa de menors amb discapacitat superior al 75%, mesures
de reforç educatiu i acompanyament escolar, que, per primera
vegada s’ampliaven als concertats. Ajudes directes a les
famílies perquè poguessin dur aquest estiu a una escola de
promoció pública els seus infants, i això ha suposat que per a
famílies amb ERTO o famílies vulnerables podien dur
pràcticament gratis els seus infants durant l’estiu, sobretot amb
les necessitats de socialització i emocionals que tenien, després
de dos mesos de pandèmia, per estar amb altres nins en
activitats educatives reglades. També per contractar persones
per tenir cura dels infants a casa.

I aquestes dues línies se sumen a les mesures de suport a les
escoletes públiques que han tengut un impacte de més de 4
milions d’euros per a la xarxa pública, tot això sense oblidar
que som una de les poques comunitats autònomes que tenim
una deducció del 40%, amb un topall de 600 euros per a
menors de 6 anys, per motius de conciliació, que és una mesura
molt important per als pares i les mares, a més de tota la
política de beques menjador que enguany serà de 7 milions
d’euros, que és una xifra històrica per a les famílies més
vulnerables, que necessiten que els seus infants quedin a dinar,
a més de ser una mesura fonamental per a l’equitat.

En aquests moments, el gran dubte que tenen les famílies és
què passa amb els seus infants si queden en quarantena; en el
cas que siguin positius per la COVID la cosa està resolta, baixa
laboral retribuïda i, per tant, aquí no hi ha problema. On hi ha
problema és quan tens el teu infant que ha de quedar en
quarantena per ser un contacte estret, i aquí sí que ens agradaria
saber com han anat les negociacions amb els ministres, quan
varen ser aquí i quines són les previsions perquè s’està
estudiant aquesta possibilitat.

Jo també voldria felicitar el Govern pel Pla de retorn segur
a les aules, amb tota la feina que s’ha fet durant aquests mesos
de programació, definició de protocols segurs, perquè a dia
d’avui els escolars es troben segurs a les aules, i això suposa
que el contagi és ínfim, amb una xifra d’una 0,2%. Escoles
segures són pares tranquils que poden continuar fent feina.

M’agradaria també poder destacar les mesures que s’han
impulsat per part de Funció Pública per possibilitar el
teletreball, les reunions telemàtiques. També la setmana
passada vàrem conèixer que des de la Conselleria d’Educació
també s’havia pres la mesura que els docents de la pública es
podrien acollir, en cas de necessitat de conciliació d’un permís
de reducció de jornada, per atendre la seva vida laboral en
condicions de la COVID.

I també una mesura que se’n deriva, que és important,
perquè hi va haver molt de consens en el seu moment, amb
l’aprovació de la Llei de família, en el 2018, és el carnet de
famílies monoparentals en què es fa l’equivalència amb les

famílies nombroses i que podran accedir a tota una sèrie de
serveis, els permetrà alleugerir la seva càrrega econòmica.

En aquest moment la reactivació econòmica és essencial per
reflotar l’economia i l’allargament dels ERTO fins al 31 de
gener i la prestació extraordinària per als fixos discontinus és
una bona notícia per als treballadors i treballadores d’aquesta
terra. Per això és fonamental també el que ha comentat del
projecte que volen presentar a Europa en matèria de
conciliació, perquè, a més, enganxa perfectament amb les línies
estratègiques de fomentar la igualtat d’oportunitats entre dones
i homes, i si ens pot comentar una mica d’aquesta qüestió.

Després, les propostes que es plantegin en matèria local, a
través dels plans d’igualtat, seran d’un gran interès, a veure què
diuen els documents, aquí, en qualsevol cas, també és molt
important una bona coordinació interinstitucional.

Per acabar, compartim el plantejament de la necessitat que
aquest pla de conciliació tengui la perspectiva de la
corresponsabilitat, com ha comentat, una corresponsabilitat que
és una obligació, no és només un deure dels homes, és que és
una obligació, l’article 68 del Codi Civil parla de deures i
d’obligacions, perquè per als drets s’apunta tothom, però per a
les obligacions ja la cosa és una mica més difícil, a la vista de
totes les estadístiques. I és que és vera que a l’esfera privada,
a l’esfera domèstica és una esfera en què no s’ha reconegut
encara el valor social que té, és un valor fonamental per al
desenvolupament i el benestar social, per al sosteniment de la
vida, que ha de ser revalorada i que si les dones ens hem
incorporat massivament al món laboral, com hem fet també a
l’esfera pública, ara fa falta l’altra part de la porta giratòria, i és
que els homes entrin també cap a l’esfera privada i puguem
compartir aquest àmbit.

La persistència de les bretxes de gènere amb les cures, els
treballs no remunerats, en l’ocupació, salaris, pensions, atur, la
feminització i la precarietat, la incidència de la violència
masclista, agressions sexuals són indicadors que encara queda
molt de camí per recórrer en igualtat d’oportunitats, que la
conciliació desgraciadament encara és una cosa que només
afecta les dones.

I comparteix amb la Sra. Font que la mirada cap a la realitat
social no només es pot des d’indicadors econòmics clàssics,
perquè no evidencien els problemes ni desigualtats, sinó que
ens fan invisibles i que no ens serveixen, i que hem d’introduir
la perspectiva de la cura, de l’economia de la cura, la filosofia
dels usos del temps per avançar en una redistribució del temps
i repartiment equitatiu de les tasques domèstiques i de la cura
des de l’òptica de la corresponsabilitat.

I, bé, en el segon torn, si de cas ja després ja acabarem de
polir algunes qüestions.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

Gràcies, Sra. Cano. Un cop acabat el torn d’intervencions
dels grups parlamentaris, correspon contestar a la consellera,
qui ens ha comentat que farà una resposta global a tots els
grups parlamentaris.

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

Gràcies, Sr. President, i moltes gràcies a totes les portaveus
que han intervengut en aquesta compareixença, sol·licitada per
parlar d’aquest Pla de conciliació.

Bé, algunes de les intervencions que han estat recurrents en
diversos grups parlamentaris, m’agradaria deixar clar que, per
una banda, perquè s’ha dit molt aquí o s’ha repetit, no hem de
posar pegats a les necessitats que té la conciliació, la
corresponsabilitat, hem de distingir dues coses: una, les
necessitats urgents i, per tant, les mesures urgents que vàrem
aprovar en el mes de juny en el Consell de Govern, precisament
per donar resposta a aquelles necessitats urgentíssimes que
tenien les famílies per a aquesta conciliació de la vida laboral
i familiar, que s’ha traduït en diferents línies d’ajudes, i que
tornaré a explicar aquí, perquè sembla ser que segurament no
m’he explicat prou bé, perquè algunes de les coses que vostès
o que algun grup parlamentari, concretament em refereix a la
Sra. Riera del Partit Popular, que deia tota una sèrie de mesures
que serien necessàries o que s’havien fet propostes, és que
algunes d’aquestes no és que siguin anuncis, és que ja estan
aprovades per Consell de Govern, publicades i en tramitació.

Que totes les coses es podrien fer més ràpid, millor? Per
suposat, miri, a mi no m’hauran de convèncer que arribam tard
en aquesta comunitat autònoma per tenir un pla de conciliació,
vostès em podran retreure que si en tres mesos hem fet més o
menys, jo el que els he de dir és que en quaranta anys no hem
fet en aquesta comunitat autònoma un pla de conciliació ni de
corresponsabilitat, per tant, facem-lo ara amb el temps
necessari, que ja he dit que esperam en tres mesos tenir-lo
enllestit, però fent les coses bé, participat i amb el màxim
consens. Per tant, no puc compartir les crítiques, amb tot el
respecte, que feia la Sra. Riera, dient la incapacitat del Govern,
no han fet vostès res; bé, jo no sé si hem fet molt o prou, què és
insuficient? Seguríssim, les necessitats, les urgents que hem
tengut ara per mor de la pandèmia són tantes que tots els
esforços que facem segur que són insuficients.

Ara bé, això és una cosa, les mesures extraordinàries
urgents, i l’altra és el problema estructural que tenim d’aquesta
conciliació o corresponsabilitat. Una cosa és que no tenguem
un pla estructurat, que no hi és en aquesta comunitat ni hi ha
estat mai, i altra cosa, que també hem de diferenciar, que no
s’hagin posat mai mesures, perquè vull posar en valor molta de
la feina i mesures que els mateixos ajuntaments en els seus
municipis fan des de molts anys en pro d’aquesta conciliació.

Es deia aquí, i ho he de repetir perquè quedi clar, miri, les
línies d’ajudes que s’han tret ja i que estan publicades i que es
tramiten són: ajudes a entitats integrants de l’administració
local i entitats sense ànim de lucre per desenvolupar escoles
d’estiu i campus d’estiu; les ajudes a les famílies per contractar

persones treballadores per a la cura de fills i filles menors de 14
anys, -em sap greu perquè la Sra. Sureda n’ha fet un repàs, però
jo ho torn explicar-; els ajuts a autònoms o persones jurídiques,
siguin públiques o privades, amb ànim de lucre o sense, per
contractar personal monitor de suport a les escoles d’estiu i
campus esportius per a participants amb necessitats de suport
generalitzat, un grau de discapacitat reconegut superior al 75%,
i ajuts a famílies que inscriguin els seus fills i filles en activitats
de temps lliure, aquí en el cas de Mallorca, i això s’ha traduït
també en convenis de col·laboració a la resta de consells
insulars.

Idò bé, tot això, torn repetir, són les mesures urgents i
extraordinàries que vàrem aprovar el dia 5 de juny. Però això
no vol dir que sigui el gruix o les mesures que pensam que són
les més importants que s’han de reflectir en aquest pla de
conciliació amb el qual es fa feina.

I miri, no puc compartir amb vostès, Sra. Riera, deia vostè:
no, és que només han fet una foto i l’únic que fan són fotos. Bé,
idò, com quedam? Vàrem fer una reunió que va ser pública,
que va ser la constitució de la Mesa general, que va ser el mes
de juliol, i després s’han fet moltes reunions, torn repetir que
ara a finals d’octubre se n’hauran fet, si no ho record malament,
prop de 9 reunions entre aquests tres grups de treball que mou
quaranta persones; a vostès els semblarà insuficient, i crec que
això és bo que ens sembli insuficient, perquè és una mostra de
les necessitats i de posar en valor que aquest és un tema
fonamental. Però bé, miri, fins ara jo no he conegut en aquesta
comunitat que s’haguessin fet grups de feina per treballar per
a un pla de conciliació.

I per altra banda, les ajudes que abans he esmentat i que es
gestionen des de la Conselleria d’Afers Socials, podran semblar
insuficients, que arriben tard, bé, es van gestionar en plena
pandèmia de forma urgent i extraordinària, i vull dir-los que el
fet que estiguin ara en tramitació no vol dir que no siguin per
fer front o per pagar respecte de les despeses que hi ha hagut
durant aquests mesos d’estiu, perquè són retroactives i, per tant,
com que son retroactives, es tramitaran i s’enllestiran
properament i es pagaran respecte d’aquestes despeses que hi
ha hagut durant els mesos d’estiu.

La Sra. Riera, no he acabat d’entendre, no sé si era una
crítica, que es van haver de tancar centres d’oci infantil o
d’esplai infantil, bé, no ho sé, Sra. Riera, potser vostè quan va
ser consellera va participar en el govern del Partit Popular, del
Sr. Bauzá, van posar moltes mesures en marxa per a
conciliació, jo no en conec cap, crec que la Sra. Campomar ja
li ha deixat clar quina va ser la mesura a la qual vostè fa
referència; però, miri, el que no poden dir, és, com feien aquest
matí; baixarem imposts, però, a més contractarem més
professorat, i, a més a més, farem bonificacions per contractar
professionals, i a més a més baixarem les ràtios de la pandèmia
però ho deixarem tot obert sense mesures restrictives.

Mirin, tot això, com comprendrà, la gent és molt més
intel·ligent per entendre que tot això que vostè ens ha dit no és
possible.

I, per altra banda, m’ha fet referència a les ajudes menjador,
Sra. Riera. Clar, això que ho digui algú que no ha participat de
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cap govern, miri, passi, aquí s’aguanta tot; però, clar, qui ha
participat d’un govern fa gairebé cinc o sis anys, allà on la
partida per ajudes a menjador, les beques menjador, eren de
800.000 euros, i ara enguany, en el curs 2020-2021, és de 7
milions d’euros, a vostè li semblarà insuficient, però si 7
milions d’euros és insuficient, què eren 800.000 euros quan
governava vostè, Sra. Riera?, perquè em sembla que la
diferència és abismal. Però miri, jo no vull fer aquí una
comparació amb totes les mesures, perquè, bé, acabaríem ràpid.

I altres mesures que també vull posar de manifest, ho feia
crec que ha estat també la portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, la Sra. Cano, que a més s’han fet mesures de suport
a les famílies; no m’estic referint ara a ajudes econòmiques,
però fa dos anys, si no ho record malament, amb l’aprovació de
la Llei de suport a les famílies, que a més ha suposat que per
decret s’hagi regulat ara aquest procediment per aconseguir el
carnet que acredita el reconeixement de les famílies
“monomarentals” o monoparentals, amb aquesta deducció a
què s’ha fet aquí també referència del 40% amb un límit de 600
euros per descendents o acollits menors de 6 anys per motius de
conciliació, aquesta és una clara mesura que té relació a més
amb la conciliació. 

És a dir, crec que segurament ningú no pot treure pit de les
mesures en referència a la conciliació, perquè tenim una
mancança en aquesta comunitat i en aquest país abismal. 

Coincidesc amb la Sra. Patrícia Font quan deia que moltes
de les mesures, efectivament, haurien de venir o suposen
modificacions legislatives per part de l’Estat, i a més hem
tengut converses en aquest sentit, i esperem que també arribin,
i des de totes les administracions, tots i cadascun de nosaltres,
en tenim una part de corresponsabilitat. 

No entraré a moltes de les mesures a què ha fet referència
també la portaveu del Grup Parlamentari Ciutadans, la Sra.
Guasp, a qui agraesc també les propostes que se’ns varen fer
arribar no només a través d’una PNL, bàsicament, sinó també
perquè es poguessin integrar dins el pla de reactivació, i ara no
entraré en aquesta carrera de qui primer presenta o ha presentat
una PNL, perquè tant de bo si amb una PNL que aprovàssim
ara avui aquí ja haguéssim solucionat tots els problemes de
conciliació i les famílies ja haguessin rebut no sé quantes
ajudes seria molt més fàcil per a tothom, però la realitat és molt
més complicada que presentar una PNL; ho dic amb tots els
respectes, perquè a més jo en aquesta cambra també n’he fetes
moltes.

Per altra banda també els he de dir que respecte d’algunes
de les propostes que els diferents grups parlamentaris han fet
durant aquests mesos, algunes que tenien a veure amb aquestes
mesures extraordinàries i urgents que ja hem aprovat, com he
comentat, deia la Sra. Riera que no fèiem res, o que havien fet
una proposta des del Partit Popular perquè hi hagués una
partida urgent i extraordinària per ajudar els centres d’educació
infantil autoritzats. Jo ja he explicat en la meva intervenció que
per a les escoletes públiques s’ha incrementat a més la dotació
dels ajuts a les administracions titulars d’aquestes escoletes fins
a 6.000 euros per unitat, tenint en compte que abans era de
4.100, per atendre aquesta despesa extra que podria suposar no
tenir els ingressos previstos també durant aquesta pandèmia.

Per altra banda, també hem de dir que durant aquests mesos,
bé de confinament o de crisi sanitària, on desgraciadament
molta gent no ha fet feina, han suposat també que segurament
no hagi existit la mateixa demanda per acudir a aquestes
escoles d’estiu, perquè les famílies, si no feien feina, han
mantingut els seus infants a casa seva. 

Coincidesc també..., feia referència la Sra. Sans, del
Podemos, al fet que és fonamental aquest treball de forma
coordinada, perquè -ho hem dit aquí també totes- la pandèmia
el que ha fet és posar de manifest una necessitat que no neix ara
sinó que neix des de fa molt de temps, però ara segurament ha
ajudat, per dir-ho d’alguna manera, que s’acceleri la feina i
aquesta coordinació entre les administracions per donar
resposta a una necessitat urgent.

Vull recordar també que durant la pandèmia es varen
repartir les targetes prepagament de menjador, durant l’estat
d’alarma, millor dit, de 2 milions d’euros. Això també va
suposar donar una resposta que es va fer de forma immediata
a una necessitat d’aquells infants que tenien aquest dret al
menjador quan acudeixen a les escoles, però que per mor
d’aquest tancament no ho podien fer, i es va habilitar, com dic,
aquest sistema de les targetes prepagament. Supòs, Sra. Riera,
que encara que sigui vostè del Partit Popular, no deu defensar
el model de Madrid i de la seva presidenta, on es posava en
valor que més que targetes prepagament el que s’havia de fer
és menjades o... pagar les hamburgueses o el menjar ràpid per
a aquests infants. Supòs que aquest no és el seu model encara
que sigui del Partit Popular.

Com deia abans, també, per part de la Sra. Guasp, de
Ciutadans, ha fet referència a les mesures -que ja ho he dit al
principi-, que això no ha de suposar un pegat. Hi estic
absolutament d’acord i, torn repetir, el que ha fet el Govern és
aprovar unes mesures urgents i extraordinàries per una situació
absolutament extraordinària, que ningú no havia pogut
preveure, i que ha posat de manifest una mancança estructural
que tenim, i a la vegada, com ha dit la portaveu Sra. Cano quan
parlava d’aquesta feina a dues velocitats, per una banda donar
aquesta resposta a les mesures urgents i, per una altra, no deixar
de fer feina en aquest pla autonòmic de conciliació, que ha de
suposar mesures a llarg termini i més estructurals, per suposat.

I compartim els objectius que dia la Sra. Guasp quan
parlava de la flexibilització de la jornada laboral, de la
implicació de la part privada. És que és fonamental; per això en
aquesta mesa hi estam fent feina; dels grups de feina, en la part
laboral bàsicament, formen part empresaris i sindicats. I per
altra banda, i aprofit ja i contest a la senyor portaveu del VOX,
que també feia referència al perquè no hi havia una associació
o una altra. Bé, jo ja dic que en aquests moments hi participen
40 persones d’entitats socials, de sindicats, d’empreses, PIME
i CAEB concretament; de tots els consells insulars; de la
FELIB, perquè creim que implicar els ajuntaments també és
fonamental. 

I com deia la Sra. Sureda, que hi estic totalment d’acord,
estam passant uns moments de molta incertesa, i és cert que les
famílies i tota la ciutadania han passat i passam per moments de
molta incertesa. Necessitam solucions, per suposat, i per això
hem posat en marxa aquesta feina d’elaborar aquest pla de
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conciliació de les Illes Balears. I miri, nosaltres l’obsessió que
tenim és que sigui un pla rigorós, que el puguem executar, però
no és un pla que fa només una administració, és que afectarà,
ha de ser i és tan transversal, que afecta tants d’àmbits de
diferents conselleries del Govern, de totes les administracions,
que ho hem de fer amb cura, amb responsabilitat i en aquest
temps que consideram que serà suficient, que no és d’avui per
demà, però jo ara he posat un termini de tres mesos,
aproximadament, però com he dit al principi comprendran que
dos mesos amunt o dos mesos avall, no ens ha de fer perdre
quin és l’objectiu final.

Sí vull dir-li, Sra. Sureda, també que, malgrat el retard que
vostè deia en possibles ajudes o que això va provocar molta
incertesa als ajuntaments o a entitats que no sabien si podrien
organitzar escoletes, etc., des de la Conselleria d’Afers Socials
es va tenir aquest..., i es va informar els ajuntaments d’aquestes
línies d’ajudes, així com les entitats de lleure. Però jo puc
comprendre i estic convençuda que moltes entitats -entitats
locals i també aquestes entitats de lleure- durant uns mesos i
durant un temps han viscut aquesta incertesa, primer, de saber
si es podrien celebrar, fins i tot, ja no si tendrien finançament,
sinó és que, en ple estiu, o entre maig i juny, en aquells
moments no sabíem ni si tan sols podríem tenir aquestes
escoletes o escoles d’estiu -millor dit- obertes, que finalment sí
ha pogut ser.

I jo també vull agrair que, així com hem parlat que en
aquests moments l’inici escolar, i no és gràcies a aquest
Govern, amb un inici de curs i que tenim els nostres infants a
escoles segures, sinó gràcies a la implicació de tothom!, de la
comunitat educativa bàsicament, dels equips directius de tots
els centres escolars que s’hi han deixat la pell perquè aquest
començament de curs pugui ser el més segur i el més
normalitzat -si es pot dir així- possible; idò, bé, també aquesta
feina segura es va fer durant l’estiu amb moltes d’aquestes
entitats i escoles d’estiu que ens va permetre, a pares i mares
que així ho necessitassin, poder deixar els nostres infants en
aquestes escoles. 

Compartesc també, com s’ha dit per diverses portaveus,
crec que ha estat també la Sra. Campomar i la Sra. Sureda, que
tenim molts de països en els quals mirar-nos i conèixer quines
són les experiències que s’hi fan, com puguin ser els països
nòrdics, exemples també en moltes altres coses, en temes
d’igualtat i també en temes de conciliació, per suposat.

I, bé, jo per últim només acabar dient que estic convençuda
i en aquest discurs allà on sense cap dubte bona part de tota la
feina que suposa la conciliació, la corresponsabilitat, recau
majoritàriament en les dones, aquest discurs igualitari ens ha de
fer veure que una ciutadania més igualitària implicarà una
ciutadania molt més justa. Moltes gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Començam el torn de
rèpliques, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Riera. 

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

Gràcies, Sr. President. Sra. Costa, tenen vostès un mandat
parlamentari des del mes d’abril per lluitar per la conciliació i
l’estan incomplint; tenen vostès propostes positives del Partit
Popular des del mes de maig, per desplegar plans de
conciliació, aprovades per unanimitat i les estan incomplint;
tenen iniciatives del seu mateix Grup Socialista i les estan
incomplint. Ens ha venut una foto, un titular, un eslògan..., fa
tres mesos, buida de contingut i d’actuacions. Han creat grups
de feina, meses, reunions, només per a la foto però no han fet
res més. Els seus socis de Podemos no han volgut signar el
Pacte de lluita contra la violència de gènere, per molt que
s’anomenin en femení. 

I avui, parlen de bonances, de la conciliació, Sra. Sans?
“Coses que hem de fer”, diu, com si no governassin vostès. I
quin ha estat fins ara el seu pla d’igualtat de Podemos?,
contractar la Sra. Iglesias, un exèrcit de cangurs a 100
euros/nit? Així no es passa pena per la conciliació, no és ver,
Sra. Sans? Així és bo de fer, conciliar les famílies!

(Remor de veus)

Miri, Sra. Campomar... -per a la foto, per a la foto, la Sra.
Iglesias!

Miri, Sra. Campomar, si vàrem fer una escoleta per a
funcionaris ja vàrem fer una cosa més que vostès...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT: 

Senyors diputats!

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

..., una cosa més que vostès! Perquè li diré que no és qüestió de
vendre que tenen més doblers per fer qualque cosa més, és
qüestió de fer actuacions valentes i gestió de conciliació. I el
Grup Popular de Balears va aprovar el primer Pla d’igualtat de
dones i homes de l’administració 2012; va regular el teletreball
dins l’administració autonòmica, que vostès apliquen, a l’any
2013; va establir jornades flexibles en moments de dificultat
econòmica per al Govern autonòmic; va establir les borses per
als funcionaris; va pagar les beques de menjador, Sra. Costa,
per trimestres, perquè les famílies sabessin que tenien menjador
i que els nins podien menjar, no anualment -com fan vostès- per
molts de doblers que tenguin, i paguen les escoletes quan ha
passat l’estiu, en el mes de Nadal, com arribarà enguany!

I, miri, li hem proposat ajudes a centres d’educació infantil,
concert de places de guarderies, bonificacions per contractar
guardadors i personal per a fills, rendes de conciliació,
escoletes subvencionades. Res d’això no ha tengut el seu
suport, res d’això!

I sap quina escletxa salarial té el personal que fa feina per
a vostè, aquestes funcionàries que tenen la vida tan estable,
com diuen vostès? Un 5% d’escletxa salarial, tenen les seves
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funcionàries, des de fa 5 anys, per la manca d’oportunitats que
tenen les dones que fan feina per a vostès.

I, mirin, va ser un govern nacional del Partit Popular el que
va proposar jornada laboral finalitzada a les sis per afavorir la
conciliació, i és evident que no ho han posat en marxa els seus
governs progressistes. O va ser el govern Popular el que va
incloure en els pressuposts generals de l’Estat millores de
deducció a la maternitat, a les famílies nombroses, a la natalitat,
ajudes per a guarderies de nins de 0 a 3 anys, o les primeres
extensions del permís de paternitat.

I som el partit que defensa les famílies amb fets, no amb
fotos ni amb manifestacions populistes, amb propostes de llei
de suport a la maternitat, amb programes nacionals de govern
que inclouen plans de conciliació, amb ajudes a l’habitatge dels
joves que vulguin formar una família, amb ajudes al treball per
a dones que vulguin ser mares, amb propostes d’incentiu a les
empreses per fomentar la conciliació, i amb baixades
d’imposts, que arribaran a les butxaques de les famílies i a les
dones amb dificultat. Propostes efectives, Populars, no
populistes, que vostès no volen escoltar. 

De veritat avui ens vol vendre que estan fent feina, que
estan millorant, que estan caminant? No venen aquí a fer
promeses de futur, venen a explicar per què no han fet res fins
ara, 5 anys, de polítiques progressistes que han deixat
abandonades les persones, les famílies, les dones vulnerables!
5 anys de fum en conciliació, i 1 any de pandèmia, amb més
dificultat, que s’ha agreujat per a mares i pares.

Les famílies no volen plans de futur per a d’aquí 30 anys,
no volen solucions d’aquí un any i mig, les volen avui, ara,
perquè, mentre vostès fan estudis, moltes dones s’angoixen per
compartir feina amb escola, horaris amb nins, i han acabat les
escoletes d’estiu i encara no han tramitat les ajudes. 

I no, Sra. Cano, no hi ha res en marxa, ni els professors
tenen permisos retribuïts per conciliar quarantenes dels fills; ni
les infermeres embarassades protecció contra el virus, com
denuncien els sindicats; ni el seu govern els dona teletreball
quan estan embarassades, això fa el seu govern, el de les
persones, el del progrés, el de la igualtat i el de les famílies, el
de les fotos i el dels titulars, diria jo. 

(Alguns aplaudiments)

I, miri, els equips directius s’hi han deixat la pell, sí; les
infermeres s’hi han deixat la pell, sí; els sanitaris s’hi han deixat
la pell, sí; i les famílies també, però vostès, no.

Miri, deixi’ns de fotos, deixi’ns de titulars, tenen un mal
paper avui, perquè aquesta setmana, els diaris d’aquesta
setmana són inqüestionables: les pitjors xifres d’atur de dones;
de destrucció de feina de tota Espanya, a Balears; la pitjor
escletxa de pobresa per als sectors vulnerables, a Balears; les
pitjors xifres d’Espanya en violència masclista, a Balears, 23
víctimes per cada 10.000 dones! O la vergonya de les menors
tutelades, que no tenen ni qui conciliï per elles. Això, tot això,
és a Balears.

I tot això, Sra. Costa, forma part d’una feina transversal que
havia de fer de la seva conselleria, la conselleria socialista, per
a les dones, per a les famílies, per a la conciliació, per a la
igualtat d’oportunitats. I per molt que ara ens vengui vostè
grups de treball i que farà plans d’aquí a un any i mig, de
moment, el que és evident és que avui  no ha fet res.

Gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SANS I REGIS: 

Gràcies, president. Bé, vull comentar que no tenia intenció
de fer una rèplica, però em veig amb l’obligació moral i també
per l’honorabilitat, no només de la Sra. Ministra Irene Montero,
sinó també de totes les dones, perquè em sembla un insult
clarament..., i bé, que no sigui ara aquí la Sra. Riera també em
sembla..., bé, em sembla un insult la referència que ha fet,...

(Remor de veus)

... em sembla un insult la referència que ha fet la Sra. Riera,
perquè, en menys de deu segons ha parlat d’igualtat de gènere
i, acte seguit, ha proferit un insult cap a una dona, cap a una
ministra, fent aquest menyspreu.

(Remor de veus)

I els renous que se senten ara, de fons, de la bancada del
Partit Popular demostren clarament quines són les polítiques
d’igualtat que proposa, perquè és patètic el que hem vist avui
aquí.

(Alguns aplaudiments)

Però, bé, aquesta referència que s’ha vist avui aquí
demostra el que ja deia, quines són les seves polítiques, que
realment són polítiques que són de fum, i també explica el que
s’han dedicat a fer durant quaranta anys de democràcia en
aquest país, perquè els record que vostès fa quaranta anys que
hi són, i què han fet en matèria d’igualtat, de conciliació i de
corresponsabilitat? Miri’ns davant un mirall abans de venir
aquí, a aquesta tribuna, a tirar en cara segons què, sobretot quan
la ministra a la qual vostè s’ha referit, es pot dir que acaba
d’arribar, tot i que ella ja ha comentat que es faria una mesa de
governabilitat amb les diferents comunitats autònomes, per tal
d’aconseguir aquest pla de conciliació i corresponsabilitat.

Simplement, la Sra. Consellera, que, en realitat, el motiu era
una compareixença seva, vull dir-li que esperam que aquest pla
de conciliació que sortirà endavant compti amb un gran
consens i que esperem que sigui de llarg termini per tal
d’aconseguir, d’una vegada per totes, que totes les dones
puguem tenir les mateixes igualtats d’oportunitats i que no
haguem de renunciar ni haver d’anteposar altres aspectes de la
vida,...
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(Remor de veus)

..., ja sigui de cures o per motius familiars. I, simplement,
endavant i esperam veure prest aquest pla.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, president, ho faré des de l’escó perquè seré molt breu.
Consellera, desde el Grupo de Ciudadanos solo añadir que
mantenemos que para nosotros el Plan de conciliación laboral
y familiar que aprobó el Consell de Govern el 5 de junio, desde
Ciudadanos seguimos pensando que eran medidas insuficientes,
por eso le llamamos un parche, porque meter el PAE, el
Programa de refuerzo para los alumnos del mes de julio que se
hace cada año para los alumnos con dificultades en el
aprendizaje, esto pues no lo vemos como medidas para ayudar
a la conciliación. Además, aquí, en esta cámara, tanto la
presidenta como el conseller, me repitieron en reiteradas
ocasiones que la educación y las escuelas no eran instrumentos
para ayudar a la conciliación y, por tanto, incluirlo después, por
eso es el motivo que desde mi grupo denunciamos en ese
momento, y seguimos que estas medidas eran un parche y eran
insuficientes.

Y les pido a todos los grupos parlamentarios que la
conciliación debe estar fuera de toda ideología y nunca debería
utilizarse esta tribuna con el objetivo de ideologizar una
prioridad como la conciliación, como hemos visto que se ha
hecho por bastantes grupos en esta cámara. Una vez más,
Ciudadanos buscamos ser responsables, por eso le tendemos la
mano para proponer y seguir avanzando en los temas de
conciliación, porque es que no puede ser de otra manera, y
seguimos confiando en estas mesas de trabajo como la mejor
solución para poder llegar a un plan de conciliación transversal
y multidisciplinar como le solicitó mi grupo parlamentario.

Nos queda solamente la duda de la financiación que le han
preguntado también otros grupos parlamentarios como El Pi,
cómo vamos a poder financiar este plan de conciliación.

Muchas gracias, consellera.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

També intervendré, Sr. President, des d’aquí, perquè també
seré molt breu. Sra. Riera, jo crec que es desqualifica vostè
mateixa en el seu discurs, perquè realment jo crec que tots de
vegades fem un discurs de contraposar les idees, però també
crec que en el marc que he vist de la resta d’intervencions,
tothom ha fet un esforç per empatitzar i per veure on

coincidíem, i jo el que crec és que vostè això no ho ha fet en
cap moment. El mateix discurs que ha fet a l’inici ha estat un
s’ha acabat tot, catastròfic, tothom ho ha fet malament, menys
l’escoleta per als funcionaris que va fer vostè, és l’únic, l’únic
que ha salvat del seu discurs.

(Remor de veus)

I per tant vostès, quan governen o quan (...) fan el contrari,
però, bé, ja li dic, jo em pensava que a la rèplica tendria un
altre discurs, però veig que no, que no és capaç de veure
aquesta qüestió.

I bé, vull dir a la Sra. Guasp que benvinguda i contestes que
se sumin a aquestes polítiques, i quan ha dit, només comentar
que aquí no facem ideologia, jo ho sent molt, nosaltres, MÉS
per Mallorca, venim a fer política i la conciliació, com altres
coses, com quan defensam la corresponsabilitat, són polítiques
feministes, és clar que sí, i molt orgullosos de dir-ho. I, per tant,
jo el que no entenc és que vengui aquí un partit polític i ens
demani que no facem ideologia, que no facem política, és que
ens han votat per fer això, tot el que facem, sigui el que sigui,
serà política i estarà impregnada d’ideologia. I nosaltres, des de
MÉS per Mallorca, és clar, volem impregnar la nostra política
d’una ideologia feminista, d’esquerres i ecologista, és clar que
sí, i social.

Moltes gràcies, i inclusiva.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente, intervendré desde aquí, porque seré
muy breve. Yo, a diferencia de otros, no me voy a dirigir a la
Sra. Riera, más que nada porque no es quien comparece hoy
aquí, que yo sepa quien comparece es la consejera de Igualdad
y, por tanto, no viene a cuento dirigirnos a los demás diputados
de este parlamento.

Que yo sí le voy a decir, Sra. Campomar, para qué nos han
votado, nos han votado, entre otras cosas, para controlar la
acción del Gobierno, ¡eh!, por tanto, lo que yo haré será
controlar la acción del Gobierno en estas comparecencias.

En fin, yo sigo sin saber, Sra. Costa, quienes son las
entidades que intervienen en la Mesa de conciliación. Le
anuncio que solicitaré por escrito la identidad de los integrantes
y qué entidad representa cada uno de ellos, dado que usted no
ha sido capaz de contestarme más que sí, que son cuarenta,
bueno, pero cuarenta de qué, que son diez por comisiones y
diez por UGT y diez por el Govern, no lo sé; entonces, dígame
usted quienes son exactamente esos cuarenta y a quien
representan.

Tampoco me ha contestado sobre si ha solicitado ya al
Gobierno de España las medidas que anunció que iba a

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 50 / 6 d'octubre de 2020 2827

solicitar, no me ha confirmado si las ha solicitado ni me ha
informado si el Gobierno del Estado, desde el Gobierno de
España ha recogido esas solicitudes, ni si le han contestado
algo al respecto. Por favor, ruego que en su segundo turno de
intervención, pues, si es tan amable, me conteste y, si no, pues
lo mismo le digo, que ya le anuncio que lo tendré que solicitar
por escrito; si es posible, para eso viene usted aquí a
comparecer, pues me gustaría que me contestase.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, si m’ho permet també ho faré des de
l’escó. Sra. Costa, el que és important és que es faci aquest pla,
com vostè ha dit, és igual el temps que s’estigui, si s’ha
d’allargar dos mesos. És important que hi hagi una partida
pressupostària per a les accions que en derivin, això també s’ha
de tenir en compte.

Després, vull dir-li que quan li he dit... o vostè mateixa ha
dit que eren accions necessàries, urgents i extraordinàries les
que es varen prendre dins el juny; aprovat el 5 de juny pel
Consell de Govern i en el BOIB va sortir dia 11 d’agost. I quan
li he dit que passaven pena les empreses és perquè... i li posaré
l’exemple, durant el confinament el Govern central feia anuncis
que, després, quan sortien en el BOE no tenien res a veure..., li
pos l’exemple, no tenia res a veure amb el que s’havia dit. No
vull dir que el Govern faci el mateix, però la por de les
empreses o les entitats o eren, perquè havien d’assumir uns
costs més elevats amb el tema del personal, i amb això a posta
ja li he dit.

I per acabar, ha parlat del manteniment de les escoletes, ha
parlat que hi havia 6.000 euros destinats per a aules
autoritzades per al manteniment i que s’havia incrementat
perquè les despeses serien més elevades que els ingressos que
tendrien. En el 2019 ja hi va haver aquesta partida de
manteniment per a les escoletes autoritzades; en el 2020 havia
de ser la mateixa; a principi d’any varen informar que
abaixarien aquesta quantitat a 4.200 euros, perquè s’havia
d’invertir en escoles noves. Per mor de la COVID no s’ha
pogut invertir en escoles noves i per això s’han pogut donar no
6.000, sinó més de 7.000 euros als ajuntaments per a les escoles
autoritzades. Però no era pel fet de la pena, de passar pena
perquè s’havien incrementat les despeses, sinó perquè no
s’havien pogut fer les places noves d’escoletes 0-3, i això ho
volia dir perquè és un tema que s’havia d’aclarir, perquè no era
així.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No en faré ús. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Cano.

LA SRA. CANO I JUAN:

(...) ho ha dit la consellera, després de quaranta anys
aquesta comunitat tendrà, per primera vegada, un pla
autonòmic de conciliació i es treballa amb una visió estratègica
a quatre anys vista, serà interessant poder llegir els diferents
documents amb les conclusions dels diferents ítems que es
treballen d’àmbit socioeducatiu, àmbit laboral i àmbit local i,
per suposat, pensam que totes les mesures que s’han
implementat els anys anteriors amb el primer govern
d’esquerres i, sobretot, amb les mesures que s’han posat en
marxa durant aquesta pandèmia són positives i que han tengut
un impacte aquest estiu sobre la població i sobretot sobre les
persones més vulnerables amb les necessitats de conciliació.

Jo vull lamentar profundament el comentari masclista que
ha fet la Sra. Riera aquí, a la tribuna, i vull dir-li que cap dona
és “la señora de”, molt lamentable.

(Alguns aplaudiments)

I no es pot oblidar que el Sr. Rajoy també tenia un mandat
legal d’una llei orgànica, com era la Llei d’igualtat entre dones
i homes, i durant set anys ningú no va moure ni una coma
d’aquella llei, sobretot per garantir els drets de conciliació i de
corresponsabilitat amb els permisos iguals i intransferibles que
varen dormir durante años en el sueño de los justos, fins que
ha arribat un govern socialista, un govern d’esquerres i tendrem
permisos iguals i intransferibles a setze setmanes en el 2021, i
aquest any ja els homes poden acollir-se a aquest permís de
paternitat.

Jo els demanaria que deixassin el boicot, la demagògia a la
que ens tenen acostumats, aquesta oposició tan destructiva; i
també vull dir que el renou que fan no taparà la veritat, la
veritat és que hi ha més docents en aquesta legislatura, més
docents, 2.200 més que els que quan vostès eren al govern; 7
milions d’euros en beques menjador, front als 800.000 euros
seus. Què passa que en aquella època no es va viure una crisi
econòmica, les famílies no ho passaven malament, els nins no
passaven fam? Perquè, per cert, vostès negaven una realitat
dramàtica en aquesta comunitat i era que hi havia nins que no
feien les menjades diàries, i en aquells moments vostès varen
posar 800.000 euros,...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

..., prop de 7 milions d’euros actuals, aquesta és la veritat. Jo
entenc que els faci mal la veritat, però la veritat és la que és la
diga Agamenón o su porquero.

(Remor de veus)
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El Govern, a més, han dit una mentida, i això també em
sembla, no una falsedat, una mentida, el Govern paga la
guàrdia a les dones sanitàries embarassades que vostès mai no
varen pagar, això va passar...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... va passar per mesa l’1 d’abril del 2019 i s’han pagat a finals
del 2019, s’estan...

(Remor de veus)

..., no, ara no, a quin dia som avui, Sra. Riera? Ara no, a finals
del 2019 s’estan ja pagant. I les infermeres i el personal sanitari
i les dones embarassades s’està fent una avaluació de riscs dels
embarassos i també del període de lactància per adaptar a la
seva situació i a la situació de perillositat els llocs de feina a les
dones embarassades. Per tant, per favor, ...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -Sra. Riera, escolti, nosaltres també l’escoltam i la patim, eh,
o sigui que no fa falta que es posi així-, el seu renou no taparà
la veritat.

Respecte de les escoletes es fa un esforç molt gran per part
del Govern i compartim aquesta previsió que està marcada en
el Pacte de reactivació econòmica, que hem de dotar de 1.000
noves places més en aquesta legislatura de 0-3 anys, s’ha fet un
esforç també durant aquesta pandèmia de reforçar amb 6.000
euros per unitat d’aquestes escoles.

I és molt important poder desplegar i consolidar la quarta
pota de l’estat del benestar, tenim un gran dèficit a nivell
autonòmic, a nivell espanyol, els països del sud, en general,
aquí hi ha un desequilibri molt gran per qüestions socials,
qüestions de masclisme, qüestions de com són les dinàmiques
familiars en el nostre país, i també qüestions de classe, i per
això és fonamental reforçar lleis com la Llei de la dependència;
fer una reflexió sobre el model residencial, que és el que passa
a les públiques, què és el que passa a les privades; reforçar la
xarxa pública d’escoletes, perquè aprofundir en aquesta
qüestió, la quarta pota de l’estat del benestar, serà molt positiu
per al conjunt de la societat en el conjunt.

Introduir la perspectiva de la cura, l’altre dia vàrem poder
assistir a la conferència, la lliçó inaugural de Rosa María
Alberdi, que parlava de la importància d’incorporar la
perspectiva de la cura a la societat i sobretot a les decisions
polítiques, això entronca molt bé amb el plantejament de
l’economia feminista, i això serà bo per al conjunt de la
societat, però també per a l’alliberament de les dones.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cano. I en torn de contrarèplica i per tancar la
compareixença, té la paraula la consellera de Presidència,
Cultura i Igualtat.

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

Gràcies, Sr. President, gràcies a totes les portaveus, jo ja
molt breument, per acabar. Vull dir-los que, bé, Sra. Riera, jo
crec que la millor aportació que vostè podia fer aquesta tarda
aquí a la igualtat entre homes i dones és demanar la paraula per
retirar les paraules tan desafortunades...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

..., les paraules tan desafortunades que ha llançat contra, no
contra la ministra d’Igualtat, sinó que jo diria contra totes les
dones, i estic convençuda, Sra. Riera, i li tir un capot, que no
era aquesta la seva intenció i per això li dic que, en pro
d’aquesta igualtat d’homes i dones, les retiri.

(Remor de veus)

I per altra banda, només li volia dir això, i l’altra cosa és
només que li volia posar també de manifest que ens ha fet vostè
aquí, ens ha llegit una tirallonga de totes les coses i tot el bé i
perfecte que ho varen fer a la legislatura del Sr. Bauzá, de la
qual vostè en va formar part; però, miri, Sra. Riera, si varen fer
tant per la conciliació, per les dones, per l’educació, per
l’agricultura, per la pesca i ho varen fer tot tan perfecte, jo no
sé perquè a l’any 2015 els ciutadans els varen enviar a vostès
a l’oposició, sincerament, no tendria sentit.

(Remor de veus)

I per últim, vull dir-li que la seva manifestació que
l’escletxa salarial en aquesta comunitat autònoma va començar
ara fa cinc anys, just quan van començar a governar en aquestes
dues darreres legislatures els progressistes, ho exagera tot tant
vostè, Sra. Riera, que perd la més mínima credibilitat que crec
que encara hauria de tenir algú que ha format part d’un govern
d’aquestes illes.

I per últim, Sra. Riera, la seva obsessió per les fotos, ha
esmentat en el seu discurs, no sé si he comptat entre deu i dotze
vegades ha dit vostè la paraula “fotos”, jo no sé què els passa,
he arribat a la conclusió que en el fons el que els passa, i té al
costat al Sr. Costa, és que se’n penedeixen de no haver
participat d’aquest Pacte de reactivació de les Illes Balears.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I, a més a més, afegiria que tenen un atac de banyes
respecte dels grups polítics que no formen part del govern i que
sí fan feina, malgrat les diferències ideològiques que puguin
existir, per fer propostes a aquest pacte de reactivació.

Per últim, també se m’ha demanat, jo ja ho havia fet a la
primera intervenció, però no voldria deixar sense esmentar,
m’ho deia la portaveu del Grup Parlamentari de VOX, que no
he dit la llista de participants de la Mesa de conciliació. Això
sí que va sortir a una foto i els participants, a més, ha sortit
també qui forma part de la mesa a un acord del Consell de
Govern publicat en el BOIB, ho he dit jo a la meva primera
intervenció, però ho torn repetir. Forment part de la Mesa de
conciliació, a part de les conselleries del Govern de les Illes,
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tots els consells insulars, la FELIB, l’Ajuntament de Palma, la
Confederació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de
les Illes Balears, la COAPA, la CAEB, la Federació d’Escoles
Infantils de la PIME de les Illes Balears, UGT, Comissions
Obreres, la Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i a
l’Adolescència, l’Associació de Famílies Monoparentals de les
Illes Balears, l’Associació de Famílies Nombroses de les Illes
Balears, l’Associació Mans a les Mans de Cuidadores, en fi, jo
ho he repetit ara crec ja que per tercera vegada.

De totes formes, dit això, queden totes i tots convidats a fer
les seves aportacions a aquest pla. Vull agrair també als grups
que fan les propostes en positiu, ho ha dit la Sra. Guasp, i
malgrat les diferències que puguem tenir agraesc l’esforç que
es fa almenys per presentar propostes. 

I per últim, afegir-me i dir-los que, efectivament, som a
aquest parlament i en els diferents governs, cadascun per la
nostra ideologia, que fem política i que això és una cosa
positiva, no intentin cercar-li el sentit en negatiu perquè,
efectivament, de les nostres decisions polítiques se’n beneficien
els ciutadans i ciutadanes, i si no els agraden cada quatre anys
ens voten o no ens voten perquè tornem portar endavant
aquestes polítiques o unes altres i a altres grups els deixen a
l’oposició.

En tot cas, dir-los, com a representant del Govern, que crec
que de totes i cadascuna de les aportacions que es fan aquí en
traurem coses positives i em sum també a les paraules de
diferents portaveus dels grups parlamentaris, i dir-los que sí,
que portam endavant polítiques feministes i que la conciliació
i la corresponsabilitat, efectivament, tenen a veure amb el
feminisme.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Són ara les sis i vint-i-set
minuts del capvespre i, no havent-hi més assumptes a tractar,
s’aixeca la sessió.
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