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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començam l’ordre del
dia del plenari d’avui i en primer lloc saludar la diputada
Cristina Mayor, que ens acompanya a través de
videoconferència per la seva situació respecte de la infecció per
la COVID-19, bon dia.

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

I.1) Pregunta RGE núm. 15137/20, presentada pel
diputat Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a devolució de 18 milions
d’euros del conveni de la Platja de Palma.

Primera pregunta RGE núm. 15137/20, relativa a devolució
de 18 milions d’euros del conveni de la Platja de Palma, que
formula el diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Fuster.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera d’Hisenda,
com valora la devolució de 14 milions d’euros, més interessos,
que arriben fins als 18,3 milions, del conveni de la Platja de
Palma? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fuster. 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. Fuster, aquests doblers
es varen tornar el 2018, el principal i els interessos, després de
tot un seguit de gestions amb el ministeri, per intentar
reprogramar i també prorrogar el conveni. El ministeri va fer
una resolució el 2017, en el 2018 la bestreta d’aquest conveni
es va tornar a l’Estat. Aquest conveni, com bé sap, es va firmar
el 2009, era un període d’execució del 2009 al 2015, per a la
reforma i embelliment de la Platja de Palma. 

Li vull recordar que des del 2011 al 2015 va governar el
Partit Popular a les Illes Balears i durant aquest període 2011-
2015 no es va fer res en ares d’aquest conveni, ni per a
l’execució, ni per a la reprogramació, ni per a la pròrroga
d’aquest conveni. A finals de la legislatura, quan ja s’acabava
el temps, es varen trametre un parell de cartes al ministeri, que
varen ser rebutjades per defectes de forma i també per
incongruència entre els documents. 

Òbviament no puc valorar en positiu aquesta gestió, s’han
perdut inversions per a les Illes Balears i també especialment,
perquè sí que els particulars han fet inversions a la Platja de
Palma per intentar embellir i reforma aquesta zona turística
madura.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, el de sempre,
la culpa sempre és del Partit Popular. Miri, aquest estiu passat,
concretament el dia 9 d’agost, ens vàrem assabentar per la
premsa que el Govern haurà de tornar 18,3 milions d’euros no
justificats respecte del conveni de col·laboració, com molt bé
vostè ha dit, signat l’any 2009 per a la remodelació integral de
la Platja de Palma.

L’Audiència Nacional ha sentenciat fa poquet que “ninguna
relación se aprecia entre opciones formativas en nuevas
tecnologías, evaluación de necesidad de concertación y
empleo, o gastos de la convocatoria de ayudas del fondo social
europeo, con la transformación de la Playa de Palma”. Dit
d’una altra manera, Sra. Consellera, vostès s’han gastat 14
milions d’euros en fer l’administració més grossa, han gastat
com sempre en publicitat i propaganda per fer més guapa la
seva política de decorat i màrqueting i sobretot en col·locar els
seus companys del Partit Socialista, de Podemos i de MÉS,
enlloc de gastar-ho en el que s’havia de gastar, que és el que
marcava el conveni. 

La pregunta és: i això qui ho pagarà, Sra. Consellera? Qui
pagarà la seva festa? Doncs els de sempre, els ciutadans de les
Illes Balears. I com es pagarà, Sra. Consellera, com es pagarà
la seva festa? Idò com sempre fan vostès, apujant els imposts
als ciutadans de les Illes Balears o eliminant prestacions de
manera oculta.

Miri, Sra. Consellera, és una autèntica vergonya que vostès
desviïn doblers destinats a una iniciativa tan important com és
la remodelació d’una de les zones més emblemàtiques que té la
nostra terra, però sobretot és una vergonya que ara, que
necessitam més que mai aquests doblers per fer front a la
pandèmia, vostès hagin de tornar aquests doblers, més 4
milions d’euros d’interessos.

El sector privat va acomplir els seus compromisos de
reforma en elevar la categoria de 66 hotels en nombre
d’estrelles, i vostès, com sempre, què feien? Idò feien de
socialistes: malgastar, malgastar i malgastar.

Vostès s’excusen en la pandèmia per justificar el negre
panorama que tenim per endavant, però, Sra. Consellera, no
engani els ciutadans d’aquesta terra, són coses com aquestes
que fan que s’agreugi un panorama desolador. Aquest és un
clar exemple del que li va dir el Sr. Costa: són vostès uns fer
fallida-administracions. Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Fuster. Té la paraula la consellera d’Hisenda. 
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LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau): 

Gràcies, Sr. President. Sr. Fuster, m’ha escoltat? Aquests
doblers s’han tornat, el 2018, tot, amb els interessos, era una
bestreta. El 70% de la durada del període d’aquest conveni
governava el Partit Popular a les Illes Balears, el 80% de la
durada d’aquest conveni governava el Partit Popular a l’Estat
espanyol.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Li ho torn dir: període 2011-2015, què va fer el Partit
Popular? Un desert absolut, no va fer res! Va demanar una
pròrroga en el darrer moment, fora de temps, fora de termini,
i amb incongruències.

Què va fer el Govern la passada legislatura? Va intentar
dues coses: una cosa, obtenir una pròrroga i, segona cosa,
intentar justificar el màxim que es podia perquè la pèrdua de
doblers fos mínima. Els únics que han fet alguna qüestió per
gestionar aquest conveni. 

La reforma de la Platja de Palma és una tasca que tenim
pendent...

(Remor de veus)

... i els hem de demanar més voluntat de feina i menys
demagògia.

Moltíssimes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.2) Pregunta RGE núm. 15084/20, presentada per la
diputada Sra. Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a curs universitari sobre
memòria democràtica.

Segona pregunta RGE núm. 15084/20, relativa a curs
universitari sobre memòria democràtica, que formula la
diputada Idoia Ribas Marino, del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares. Té la paraula la Sra. Ribas. 

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Gracias, presidente, señoras y señores diputados, buenos
días. Sra. Castro, la semana pasada supimos que, a propuesta
suya, este gobierno ha subvencionado con 50.000 euros a la
UIB para impartir un curso de especialista universitario en
políticas e investigación en justicia de transición y memoria
democrática.

En su página web dicen que ese curso responde a un interés
social creciente. Me gustaría que me explicase ¿en qué se basa
para determinar que existe ese interés social creciente en medio

de la mayor crisis sanitaria y económica vivida en los últimos
80 años?

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Ribas. 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. Ribas, bon dia a tots.
Evidentemente, sí que consideramos que hay un interés social
creciente porque creemos que invertir en educación, en
memoria y en democracia siempre es una necesidad, en todo
momento. 

(Alguns aplaudiments)

Pero no lo cree solamente esta consellera y este gobierno,
lo cree también la propia UIB que, como sabe usted, los
últimos días aprobó en su consejo de gobierno, con el voto
favorable de 25 de sus miembros, sobre 28, 25 de 28
consideraron que era necesario avanzar en esto. 

Mire, todas las democracias necesitan invertir en políticas
de memoria, todas, especialmente aquellas como España que ha
sufrido una dictadura fascista durante 40 años. Las políticas de
memoria son la reconstrucción del pasado en el momento
presente para evitar que estos hechos tan lamentables vuelvan
a suceder en el futuro y, por eso, todos lo consideramos un
derecho de los ciudadanos.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Sra. Castro, o usted no es consciente de la realidad o está
realizando un ejercicio de cinismo sin precedentes, defendiendo
hoy aquí, que el gobierno balear malgaste 50.000 euros en un
cursillo sobre justicia de transición y memoria democrática, que
en nada va a ayudar económica y socialmente a estas islas, sino
que es un claro ejemplo del despilfarro de dinero público en
gasto ideológico, mientras son incapaces de atender las
demandas reales de la población.

Dígales a las madres que se manifestaban a la puerta de este
parlamento, hace dos semanas, que sus hijos con necesidades
educativas especiales no van a tener terapeutas este curso; que,
con el parón en su desarrollo que ello supone, en muchos casos
irreversible, porque les dicen que no hay recursos para
contratar a más docentes. Mientras, se dedican a pagar un
cursillo ideológico para colocar a una exdiputada de MÉS
como directora del mismo. ¿Tan caros serán los honorarios de
la directora que no les basta con cobrar las matrículas a quienes
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se apunten? Tienen previsto cobrar 400 euros de matrícula, el
resto de cursos de especialistas universitarios no requieren ser
subvencionados, se autofinancian con las matrículas. ¿Acaso no
cubren gastos porque no son capaces de atraer suficientes
alumnos? Por cierto, ¿con qué criterios han seleccionado al
profesorado? ¿Han pasado algún test, para acreditar que su
versión sesgada de la historia coincide con la línea progre
oficial? ¿Y qué hay de la demanda laboral? ¿Es una necesidad
imperiosa de las empresas de Baleares que existan especialistas
en justicia de transición y en memoria democrática?

Este tipo de actuaciones por parte de este gobierno social-
comunista independentista, demuestran que a ustedes les
importa cero la gente, la ruina, la miseria o la salud. Siguen con
su agenda ideológica de ingeniería social mientras no atienden
a los niños con discapacidades, mientras obligan al cierre de
cientos de empresas sin ofrecerles ningún tipo de
compensación, com sí han hecho en otras comunidades
autónomas, mientras el índice de pobreza no cesa de aumentar
sin que se dignen a bajar impuestos ni a tomar ninguna medida
que incida en las necesidades reales de la gente.

Piense en todas esas personas, y en cómo lo están pasando
y ahora intente venderme las bondades de su ridículo curso que
solo sirve para autocomplacencia personal de los mismos que
lo han creado y para recrearse ustedes mismos en sus desvaríos
ideológicos. 

(Algun  aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gràcies, president. Mire, Sra. Ribas, ustedes que han
llegado tan tarde a las instituciones democráticas demuestran
un escaso respeto por la democracia y por las normas. Lo que
ha hecho este govern con este curso es cumplir con el mandato
que este parlament le ha dado al govern, que es con la
aprobación de una Ley de memoria, que tenía entre sus
objetivos velar por el conocimiento y la difusión de los hechos
sucedidos durante la Segunda República, la Guerra Civil, la
dictadura fascista, la transición y la aprobación del Estatuto de
Autonomía. 

Ustedes, mientras, planteaban en este parlamento la
derogación de esta ley y votaron sus tres diputados, tres
escaños frente a 59. Esto es la democracia.

Yo le animo, Sra. Ribas, a que usted -está abierto el período
de matriculación del curso- le animo a que usted se apunte,
porque debe revisar su concepto de la democracia y de los
derechos humanos.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Consellera.

I.3) Pregunta RGE núm. 15108/20, presentada per la
diputada Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
al repartiment injust de les ajudes estatals en matèria de
residus del Pla d’impuls al medi ambient (PIMA).

Tercera pregunta, RGE núm. 15108/20, relativa al
repartiment injust de les ajudes estatals en matèria de residus
del Pla d'Impuls al Medi Ambient (PIMA), que formula la
diputada Maria Antònia Sureda i Martí del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes Balears. Té la paraula la Sra.
Sureda. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats, molt bon
dia. Sr. Conseller, vàrem veure, per la premsa, que va votar en
contra del repartiment de les subvencions estatals en matèria de
residus del Pla d'impuls al medi ambient, PIMA, per no tenir en
compte la insularitat. Segons la notícia, des de l’Estat es dóna
prioritat a aquelles instal·lacions que només tracten residus de
la recollida separada i, per tant, es té en manco consideració a
aquelles on també hi hagi circuits de llocs, fet que suposa que
en la majoria d’ocasions ja no hi hagi partida pressupostària per
a aquestes darreres.

En el cas de la nostra comunitat, s’ha prioritzat la segona
opció, és a dir, tractar residus de recollida separada i circuit de
llocs per poder optimitzar espais i que no suposin més ocupació
territorial i també per la protecció del medi ambient, entre
d’altres coses, que són fonamentals per a les Balears i també
per al nostre partit. 

Sr. Conseller, vist el posicionament injust del govern central
en aquest tema que, una vegada més, estam maltractats per les
decisions que es prenen a Madrid i seguim sense pintar res:
quines mesures pensa adoptar el govern de la nostra comunitat
davant el repartiment injust de les ajudes estatals en matèria de
residus del PIMA?

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Sureda. 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.
Sureda, gràcies per aquesta pregunta. 

Bé, jo li puc dir un poc el que vostè ha reflectit i és el que
el Govern de les Illes Balears ja ha fet fins al moment. En
primera instància, doncs, vàrem fer al·legacions per escrit a la
proposta dels criteris que se’ns varen fer arribar des del mateix
ministeri. En segon lloc, ja es va mostrar la discrepància i el vot
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en contra a la comissió de Medi Ambient que està
confeccionada a nivell de direccions generals. I, finalment, i
com bé vostè hi feia referència, jo mateix vaig mostrar també
la meva discrepància i vaig argumentar el vot en contra a la
conferència de Medi Ambient, amb la ministra i amb el
secretari d’Estat. 

És una seqüència que ja dúiem a terme al llarg dels darrers
anys perquè entenem que, per motius que també vostè deia,
bàsicament per no tenir en compte la insularitat, la confecció
d’aquests criteris no ajuden ni beneficien poder tirar endavant
les polítiques en matèria de residus a la comunitat autònoma de
les Illes Balears que, de fet, és una de les pioneres i de les que
se situen al capdavant. 

Com vostè també reflectia, el resultat malauradament un
any més ha estat negatiu i per tant, li puc assegurar que aquest
conseller seguirà persistint per poder recuperar tots aquests
fons. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Sr. Conseller, m’agradaria saber si ha
parlat amb els seus socis de govern del mateix color polític que
el Govern central perquè exigeixin un tracte més just, en
general, però en aquest cas en particular en matèria de residus
a la nostra comunitat.

Diu que es varen preparar al·legacions des de la Direcció
General de Residus i Educació Ambiental i m’agradaria saber
si han contestat aquestes al·legacions i quins arguments donen
per no tenir en compte la insularitat.

També ens agradaria saber quina és la quantia del
repartiments que ens toca i quina hauria de ser, segons vostè, la
més justa per aquesta la nostra comunitat.

I per acabar m’agradaria o ens agradaria saber si farà alguna
acció més contundent com anar als tribunals davant la
injustícia, i esgotar tots els recursos, o si ja ho dóna per perdut.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Sureda, la
implicació de les entitats locals i insulars és imprescindible per
donar compliment als objectius en matèria de residus tant
europeus, estatals com autonòmics. 

Així és que des del Govern de les Illes Balears treballam
contínuament de manera coordinada amb totes aquestes
administracions per tal de poder seguir el full de ruta que
d’alguna manera també ens queda marcat per la mateixa llei
autonòmica.

En relació amb les quanties, aquest any s’havien demanat
projectes, repetesc, no del Govern, sinó dels ajuntaments i dels
consells insulars, per una quantia aproximada als 16,5 milions
d’euros que eren un total de 16 projectes, i d’aquesta quantitat
sols han arribat un poc més de... gaire... bé, 91.000 euros, 15
dels 16 projectes han quedat exclosos.

De fet, aquesta situació sens dubte, doncs, posa dificultats
a l’hora de poder incentivar i desenvolupar totes aquestes
polítiques i sens dubte posa traves a poder desenvolupar tant els
plans directors de residus, que són insulars, com la mateixa llei
de residus autonòmiques.

Per tant, no li quedi cap dubte que des del Govern se
seguirà apostant per aquesta reclamació, un any més, i seguirem
persistint fins que puguem obtenir resposta d’una manera tàcita
per part del Govern d’Espanya.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.4) Pregunta RGE núm. 15131/20, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a retallades al
pressupost de les diferents conselleries i del sector públic
instrumental.

Quarta pregunta, RGE núm. 15131/20, relativa a retallades
al pressupost de les diferents conselleries i del sector públic
instrumental, que formula el diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola. Té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president, molt bon dia a tothom, bon dia,
consellera. Fa un any, a l’agost del 2019, vostè va demanar a
totes les conselleries que cerquessin partides on retallar per
tractar de quadrar els comptes i preparar el nou pressupost
d’enguany, vist el forat que arrossegava de la gestió i de la
despesa desorbitada de la legislatura anterior. Això va ser
titular dels diaris.

Els agents socials li deien que estaven en desacceleració,
recessió i vostès encara així ho negaven.

El nostre grup parlamentari Ciutadans en aquesta tribuna el
novembre, el febrer abans de la COVID i el maig, en
compareixença, li deia que hauria de fer retallades, li digui
vostè ajusts, reformulació o l’eufemisme que vostè triï millor;
li demanàvem que presentés un pla d’ajusts, que eliminés
despesa supèrflua i l’organigrama innecessari per l’excés d’alts
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càrrecs i assessors i que fes i refés el pressupost i en presentés
un de nou.

Bé idò, guardam l’esperança avui encara, consellera, que a
la pregunta precisa que li fem ens digui la relació detallada,
partides que el Govern ha retallat i quins programes ha eliminat
de les diferents conselleries des del mes de març, inici de la
pandèmia. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. 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. Sr. Gómez, supòs que vostè entén la
realitat del dinou del dos mil... de l’any passat no té res a veure
amb la d’enguany. El pressupost que es va aprovar en el 2020
amb un sostre de despesa 50 milions més baix, ha demostrat
que era prudent i això ho argumentaré un poc més tard. Però,
parlant de la pandèmia, hem hagut de fer un esforç
impressionant en despesa per mantenir la seguretat sanitària,
per mantenir l’atenció sanitària, per millorar l’atenció
educativa, per al sosteniment de rendes i per a ajudes també a
empreses.

El nostre teixit productiu feia de xarxa de suport a tot el
teixit productiu i les famílies per poder aguantar el xoc
econòmic que ha significat la pandèmia sanitària, i això com ho
hem finançat? Ho hem finançat amb recursos extraordinaris de
l’Unió Europea, amb recursos extraordinaris del Govern
d’Espanya i amb reprogramació, això amb llum i taquígrafs, de
determinats programes, de determinats projectes de l’impost
del turisme sostenible que s’han dedicat a altres aplicacions que
ara hem considerat més efectives per fer front a les
conseqüències econòmiques d’aquesta pandèmia sanitària.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Miri, consellera, jo ja crec que desistim
des del meu grup parlamentari que vostè com a titular dels
comptes del Govern presenti un pla d’ajusts d’urgència, com ho
fan les famílies, els autònoms i els treballadors.

Desisteix també d’exigir-li aquella auditoria interna,
propositiva, que la fes vostè financera, operacional i
d’eficiència per llevar despesa supèrflua, perquè no li abastaran
els doblers, consellera, ni que ho finançarà l’Estat ni la Unió
Europea, sinó la minvada de tributs propis i vostè ho sap,
consellera.

I l’objectiu era no retallar programes, per això li ho
demanàvem, ni prestacions ni serveis bàsics, i vostè segueix
dient que no, i que no es fan retallades ni es faran, mentre les
famílies veuen que no s’ha ajustat el cinturó ni molt manco la
reducció pròpia de la despesa d’alts càrrecs i d’organigrama.

Ciutadans li ha demanat per escrit els ingressos de
recaptació de tributs, ingressos procedents de les retallades i
del bloqueig que vostè ha fet, no tenim resposta. 

Vostè nega que s’hagin fet i que es vagin a fer retallades,
miri, que són idò la congelació o l’augment de salaris dels
treballadors públics? O serveis que han estat aturats durant set
mesos com l’ajuda a les persones amb alcoholisme? O la
reducció de professors de reforç als alumnes amb necessitats
especials? Això a sanitat i a educació i és on hi ha les
retallades, consellera, implícits, però retallades.

Nosaltres, consellera, amb aquest silenci i el retard d’un
pressupost estam preocupats i el que ens fa por és veure aquí
una arribada d’una pujada d’imposts. Per tant, digui’ns
realment, als ciutadans, si vostè durà una proposta d’augment
d’imposts. No ens tendrà al costat per donar suport a això. Això
sí que és una cosa que li venim dient. 

Per això li demanàvem aquest pla d’ajust intern del mateix
govern, l’austeritat que les famílies necessiten i li demanen.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Gómez, les institucions europees,
l’Estat han suspès les regles de despesa de deute i de dèficit.
No s’han de presentar plans d’ajusts, ens ho ha dit Europa i ens
ho ha dit l’Estat, no s’han de presentar plans d’ajusts perquè
totes les institucions i els organismes internacionals entenen
que les administracions, davant d’aquesta situació, han de
prioritzar l’atenció a les persones, l’atenció sanitària, l’atenció
social i ser una xarxa de suport també a les empreses i als
autònoms, i això és el que fem en aquest moment.

Què hem rebut de l’Estat per fer totes aquestes qüestions?
Hem rebut 440 milions, entre 420 del fons extraordinari i 20
més d’altres fons petits que ha habilitat l’Estat; de la Unió
Europea 65 milions; hem reprogramat el FEDER per poder
finançar al cent per cent despesa sanitària; del pressupost 2020
ens faltaven per pressupostar -i això li dic que va ser un
pressupost prudent- 60 milions d’euros, hem generat aquests 60
milions d’euros d’increment del sistema de finançament, 560
milions més per finançar aquest increment de despesa i aquesta
davallada d’ingressos i per fer front a la pandèmia i a les
conseqüències econòmiques i socials.

Què farem al 2021? Continuarem amb aquest impuls,
mantindrem la despesa necessària per fer front a la COVID,
intentarem també impulsar les inversions necessàries per ser un
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instrument per a la diversificació i recuperació del nostre
sistema econòmic.

Ens trobam en una situació excepcional i extraordinària,
hem de gastar, hem de gastar bé, en el que sigui necessari, amb
respon...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, el seu temps ha finalitzat.

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sra. Consellera.

I.5) Pregunta RGE núm. 15139/20, presentada per la
diputada Sra. María Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a defensa de la necessitat
d’esforçar-se i aprovar per passar de curs.

Cinquena pregunta RGE núm. 15139/20, relativa a defensa
de la necessitat d’esforçar-se i aprovar per passar de curs, que
formula la diputada 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, aquesta setmana la
ministra Celaá ha tornat ser protagonista i no per les seves
visites a la família, quan tothom estava confinat a Madrid, que
també, sinó pel fracàs de la seva gestió.

Si l’any passat amb l’excusa del confinament va recomanar
als professors donar aprovat general als alumnes per no
estressar-los, ara que les escoles intenten recuperar una mica de
normalitat fa unes rebaixes encara majors, dicta un decret llei
on no importa ni aprovar, es podrà passar de curs sense límit de
suspensos, es podrà obtenir el títol de batxillerat sense aprovar
totes les assignatures.

Si ja és difícil mantenir la cultura de l’esforç ara, el seu
govern socialista, es carrega la il·lusió per aprovar, la necessitat
d’aprendre per passar de curs i creen més diferències entre
comunitats autònomes que podran establir les seves pròpies
diferències. Això fet, a més, d’esquena a les comunitats
autònomes i a tot el sector.

Molts han sortit, Sr. March, a rebutjar aquest canvi, però
vostè no, vostè continua amagat, cada vegada que hi ha
problemes s’amaga i s’amaga davant d’aquesta decisió sectària.
Per què no assumeix les seves funcions i defensa la unitat del
sistema educatiu?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, president, diputats, diputades. Sra. Riera,
cada dia em veu, jo no m’amag, mai no m’he amagat, de vostè,
molt manco.

Miri, nosaltres, la Conselleria d’Educació, sempre hem estat
en contra de l’aprovat general, no hi ha la idea d’aprovat
general que vostè repeteix dia sí i dia també. I li diré més, miri,
quan vostès governaven a l’any 2014, que hi havia tot un
moviment educatiu que demanava l’aprovat general, a aquest
conseller li vàrem demanar un article i jo vaig rebutjar
l’aprovat general de forma clara.

Miri, aquesta conselleria d’Educació des que governam
tenim clar una mica què volem. Hem millorat els resultats, li
diré tot el que hem millorat: hem incrementat l’aprovat per
matèries; l’aprovació de la titulació; disminució de repetidors;
una de les comunitats autònomes amb més equitat educativa;
millora de les competències lectores, científiques i
matemàtiques; dades, segons Save the Children, que som una
de les comunitats que menys segrega.

I miri, quan vostès governaven a l’any 2012, PISA, PISA
una avaluació externa, ho dic perquè no és una avaluació de la
comunitat autònoma, deia el següent: que Balears estava per
sota de la mitjana espanyola en totes les competències,
matemàtiques, ciència i en lectura. Mentre que les proves PISA
del 2018, és a dir, mentre governa aquest pacte que no creu en
la cultura de l’esforç, resulta que per primera vegada en la
història Balears està per sobre de la mitjana espanyola en
matemàtiques, comprensió lectora i en la mitjana en temes de
ciències.

Per tant, Sra. Riera, el pla d’èxit educatiu que vàrem aplicar
demostra realment que estam a favor de l’esforç, però de
l’esforç de tots, no de l’esforç d’una minoria. Per tant, els
resultats demostren que la disminució de repetició i la millora
de titulacions no només no ha baixat el nivell educatiu sinó que
l’ha pujat. Les dades d’una avaluació externa com PISA ho
demostren.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sr. March, no sabem quin temps serà vostè conseller, el que
tenim clar és que mai no farà res per millorar el sistema
educatiu de Balears. Ho digui clarament, ho digui, no estic
d’acord amb el Decret Celaá...

(Alguns aplaudiments)
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..., no estic d’acord que es pugui passar de curs sense aprovar;
digui-ho, deixi de parlar de PISA i no se’n vagi per les
bardisses. Digui-ho, no està d’acord amb la Sra. Celaá.

Perquè dir als estudiants que poden passar de curs sense
aprovar és convidar-los a l’abandonament i dir-los que poden
acabar batxiller sense titular, sense tenir totes les assignatures
aprovades és convidar-los al fracàs i deixar en mans de cada
comunitat autònoma la possibilitat de canviar-ho és anar a la
desigualtat i a la iniquitat. Així que digui-ho, no estic d’acord
amb la Sra. Celaá.

Sr. March, nosaltres li exigim des del Partit Popular.
Rebel·li’s, digui que està en contra, no abandoni els alumnes,
no faci estudiants mediocres, reclami una educació igualitària,
i a la Sra. Celaá digui-li que si se’n vol anar els caps de
setmanes que se’n vagi, que se’n vaig on vulgui, però que deixi
que les decisions del Ministeri d’Educació les prenguin els
professionals, que són els que saben què convé als nostres fills.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

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):

Moltes gràcies, president. Sra. Riera, vostè jo crec que ha
d’anar al Congrés dels Diputats i fer preguntes a la Sra. Celaá,
crec que estaria més tranquil·la.

Miri, vostès, el govern del Partit Popular, el Partit Popular,
sap com es caracteritza la seva política educativa? Per
l’elitisme educatiu, per la segregació escolar i per la polític en
contra de l’escola pública. Li de donat unes dades on es
demostra clarament que la política educativa i d’èxit educatiu
dóna resultats a les Illes Balears, i quan vostès governaven
anava a la baixa. Per tant, lliçons de gestió de política educativa
seva, ni una, Sra. Riera, ni una.

Sap quin és el seu exemple? La LOMCE, que és una llei
segregadora, i sap quin és l’altre exemple? El Sr. Casado, que
en tres mesos va tenir tres títols de màster, etc. Això és la
cultura de l’esforç i la cultura de l’excel·lència...

(Remor de veus)

... la qual a vostè li anava molt bé.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.6) Pregunta RGE núm. 15133/20, presentada per la
diputada Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política sanitària del
Govern respecte dels centres d’oci infantil de les Illes
Balears.

Sisena pregunta, RGE núm. 15133/20, relativa a política
sanitària del Govern respecte dels centres d’oci infantil de les
Illes Balears, que formula la diputada Sra. Maria Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la
Sra. Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors
diputats. Els centres d’oci infantil de Balears, que ja van haver
de suspendre la seva activitat des de març fins a finals de juny,
ara tornen a estar tancats des de dia 11 de setembre. 

Per què el Govern de la Sra. Armengol no permet la seva
obertura?

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Bon dia a tothom, gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra.
Diputada, per la seva pregunta. Miri, des del final del
confinament aquest govern ha hagut de prendre diferents
mesures, l’acord del Consell de Govern, de dia 19 de juny, és
cert que va cancel·lar aquestes activitats dels locals d’oci
infantil. A partir del 12 de juliol, amb una altra resolució que
vaig signar, la situació havia millorat i llavors es va permetre
aquesta activitat amb unes mesures específiques del 50%
d’ocupació, mesures estrictes d’higiene i també de ventilació. 

Arribat el mes de setembre, la corba, vostè sap, que pujava,
teníem una incidència elevada i, per tant, el 10 de setembre
vaig signar una altra resolució on, una vegada més, es va
suspendre aquesta activitat, també es varen tancar els parcs
infantils. L’objectiu prioritari era un començament de curs en
condicions, amb màximes garanties de seguretat, poder
mantenir aquests grups estables de convivència a les escoles.

El 10 d’octubre, atesa la bona situació o la bona evolució de
la situació a l’illa de Menorca, es va signar, vaig signar la
setmana passada, una resolució on també es permet de nou a
l’illa de Menorca la reobertura dels locals d’oci infantils amb
aquestes condicions d’extrema seguretat i higiene.

Totes aquestes mesures, resolucions li vull dir, han estat
avalades pel Comitè de Gestió de Malalties Infeccioses,
proposades i avalades pel Comitè de Gestió de Malalties
Infeccioses autonòmic.

Moltes gràcies, president.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Consellera, amb aquesta
resposta ha quedat ben clar que vostès fan parts i quarts, fan
parts i quarts, improvisen contínuament i no saben com afrontar
la COVID a Balears, no tenen protocols, i perjudiquen tots els
sectors econòmics.

Com ja ha denunciat la presidenta de l’Associació de Parcs
Infantils, adscrita a PIMECO, pateixen un greuge comparatiu.
Sra. Gómez, pot explicar per què obren els bars, els restaurants,
els comerços, els centres escolars i, en canvi, mantenen tancats
tots els centres d’oci infantil? Més de 40 empreses afectades.
N’hi ha que ja no tornaran a obrir més. 

Perquè vostès, aquest govern que es preocupa de les
servioles enamorades, els prohibeix i els impedeix la seva
activitat.

(Alguns aplaudiments)

Sra. Consellera, sap vostè que els empresaris d’aquests
centres han adaptat els seus locals per evitar al màxim els
contagis i segueixen pagant la Seguretat Social dels seus
empleats, els lloguers, en fi, totes les despeses, i el cent per cent
de la quota d’autònom sense rebre cap prestació? Per tant,
mantenir-los tancats, com fan vostès, els dur-los a la ruïna. 

Quan a Balears tot són prohibicions, a altres comunitats
autònomes sí que es permet la seva activitat, amb un aforament
limitat. La Junta d’Andalusia, entre d’altres, ha destinat ajudes
a aquests centres d’oci per poder pagar el lloguer. Ni feina ni
salut, Sra. Gómez, ni feina ni salut, prohibicions i retallades,
aquesta és la seva gestió.

No tornin a dir que són el govern de les persones, no
enganyin més la gent, Sra. Consellera, no ho facin.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Si em posa d’exemple Andalusia, miri
les dades, Sra. Diputada. Protocols n’hi ha tots els sectors, a
tots els sectors econòmics, a tots, i estan publicats, a més. 

El primer objectiu és protegir la població, protegir la
població, adoptant mesures preventives que a més aconsellen

els experts, que no són mesures polítiques ni decidides..., són
de política sanitària, però no són polítiques, aportant una visió
interdisciplinària, i li poc un exemple. La setmana del 14 al 21
de setembre, quan va començar l’inici del curs escolar hi havia
160 infants positius; la setmana del 28 al 5 d’octubre n’hi havia
102; són 58 infants menys. Per què?, perquè s’han seguit les
recomanacions dels experts, pel comportament exemplar els
pares i dels infants; perquè s’han seguit també tots els protocols
de seguretat per part dels docents, als quals vull agrair
l’excel·lent feina feta, i entre tots, i esper que a la fi se sumin...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, el seu temps ha finalitzat.

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sra. Consellera.

I.7) Pregunta RGE núm. 15134/20, presentada pel
diputat Sr. José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a situació actual de les plantes
fotovoltaiques a Menorca.

Setena pregunta, RGE núm. 15134/20, relativa a situació
actual de les plantes fotovoltaiques a Menorca, que formula el
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Yllanes, hace unos días
felicitaba públicamente al Ayuntamiento de Es Castell por la
herencia recibida en cuanto a la planta fotovoltaica. Hoy
también considero justo agradecer a usted su implicación a
través del Instituto Balear de la Energía con 250.000 euros. 

Este proyecto que ustedes reafirmaron ya fue presentado el
1 de agosto de 2018, donde el Partido Popular apostó por la
sostenibilidad y el medio ambiente, que es lo que también nos
importa. Solucionamos primero el tema del agua potable,
consultamos la compatibilidad e idoneidad de la parcela anexa
a la planta potabilizadora para poder adquirir con garantía y
avanzar con la instalación de una planta fotovoltaica privada,
y en la previsión de poder construir en un tiempo un segundo
depósito para almacenar agua. Ahora, transcurridos dieciséis
meses para reafirmar lo mismo, espero que les baste la
legislatura para que sea una realidad. 

La pasada legislatura no tuvimos suerte con su antecesor, o
no encontró la primera piedra o no tuvo el interés que se
merece el proyecto de la depuradora. ¿En qué punto se
encuentra la planta fotovoltaica aprobada por unanimidad el día
3 de octubre en la Comisión de Economía de este parlamento?
Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Té la paraula el vicepresident i
conseller de Transició Energètica i Sectors Productius.
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EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
TRANSICIÓ ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS
(Juan Pedro Yllanes i Suárez):

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Moltes
gràcies per la seva pregunta, Sr. Camps, que no era exactament
aquesta, però bé, cap problema.

Actualment a Menorca hi ha dos parcs fotovoltaics en
funcionament, són Son Salomó i Binassafúller, amb una
producció total de 5 megavats. Per altra banda estan en
tramitació o a punt d’iniciar la seva construcció sis parcs
subvencionats per SOLBAL, que són Son Salomó, Ses Vinyes
I i II, Tornaltí, Rafal i Binibeca. Tots ells sumen 65 megavats
de potència amb una inversió total de 47,7 milions d’euros, dels
quals 8,5 milions estan subvencionats.

I ja pel tema que ha concretat a la seva pregunta, l’Institut
Balear de l’Energia és el principal inversor de la planta de
Trepuconet a Es Castell, que és una planta que té moltíssima
importància perquè és la primera experiència de planta
fotovoltaica socialitzada a les Illes Balears. Per tant crec que és
indiscutible que a Menorca i a la resta de les Illes el que vol
aquesta conselleria és impulsar la transició a les energies
renovables.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Està clar que es feia feina en
aquesta direcció, principalment en inversió privada, però jo al
que em referesc és a la planta que es va aprovar dia 3 d’octubre
en aquest parlament, que a dia d’avui no s’ha tingut constància
de cap tipus d’avanç. Per tant, transcorregut un any, em veig
obligat a fer-li aquesta pregunta. Almenys vull pensar que
hauran tingut reunions internes amb les diferents conselleries
titulars de la propietat d’aquesta estació d’EDAR, i per tant
hem cregut oportú que ens pugui afirmar si dins el pròxim any
farà el mateix o si els pressuposts veuran recollida una partida
pressupostària, ja que vostès van presentar una esmena per
poder sortir airosos, ja que no constava als pressuposts de...,
per no poder constar dins els pressuposts d’aquest any, i es van
acollir a les diferents línies obertes que hi pugui haver
d’Espanya i d’Europa. El resultat és el que és, no hi ha hagut ni
avantprojecte, ni hi ha hagut partida pressupostària, ni hi ha
hagut cap avanç en aquest sentit.

Per tant, Sr. Conseller, esperem que d’aquí a final d’any
vostè ens doni una resposta del compromís que va tenir per
unanimitat aquest parlament.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Continuo comentant quina és
la situació actual de les plantes fotovoltaiques a Menorca.

Menorca encapçala sense cap mena de dubte la transició
energètica a les Illes, i estem en situació que quan aquestes
plantes de què he parlat estiguin en funcionament Menorca
podrà, en circumstàncies molt favorables, donar energia neta a
Mallorca a través del cable de connexió entre ambdues illes.

I del tema pel qual vostè em pregunta li diré que la Direcció
General d’Energia i Canvi Climàtic té en cartera projectes que
sumaran 100 megavats més. Per tant crec que pot estar tranquil
sobre la implicació d’aquesta conselleria en el tema de les
energies renovables a Menorca. Però no sols això, sinó que
també la població de Menorca, els ciutadans i les ciutadanes de
Menorca, han demostrat la seva implicació a través de la
participació en les ajudes a l’autoconsum de renovables;
concretament tenim 183 expedients a Menorca amb un total de
867 quilovats i una inversió total d’1,3 milions. Per tant és
important.

A més fem una feina constant amb el Consell de Mallorca
i amb Reserva de la Biosfera per impulsar i implantar
l’Estratègia 2030. Per tant crec que el compromís d’aquesta
conselleria cap a Menorca pel tema de les renovables és
evident; agraïm l’esforç de tota la ciutadania de Menorca, i
seguirem fent feina en aquesta direcció.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident.

I.8) Pregunta RGE núm. 15135/20, presentada per la
diputada Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a les Illes Balears com a
destinació turística segura.

Vuitena pregunta, RGE núm. 15135/20, relativa a Illes
Balears com a destinació turística segura, que formula la
diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente, buenos días, señoras y señores
diputados. Sr. Conseller, ¿considera necesario el Govern
impulsar Baleares como destino seguro diferenciado por islas?

Gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Sí, y así se pactó con el secretario
de Estado en su última visita. Sí, y así se pactó en la reunión
que tuvimos la semana pasada la presidenta del Gobierno con
el Ministerio de Turismo, con la Secretaría de Estado de
Sanidad y con la de España Global, para precisamente hacer
estrategias diferenciadas por islas y por mercados emisores en
función de las negociaciones diplomáticas que pueda llevar
España.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente. Mire, durante la desescalada
ustedes ya despreciaron la mejor posición sanitaria de
Menorca; después tampoco trasladaron los datos
epidemiológicos diferenciados por islas; pusieron en marcha un
plan piloto que pasó de largo por Menorca e Ibiza, y además lo
hicieron sin medidas de control sanitario cuando así se lo pedía
el sector turístico, se lo decían los profesionales sanitarios y los
expertos. 

Iniciaron la temporada dejando indefensos a los ciudadanos,
al sector económico y productivo de Baleares; hicieron caso
omiso a las propuestas del Grupo Popular, que desde abril
veníamos pidiéndoles tests masivos en destino, PCR en origen,
control en puertos y aeropuertos y medidas para reactivar la
economía y ayudar a las familias. Y ahora que usted y la Sra.
Armengol ya han asfixiado la temporada turística con sus
políticas de brazos caídos, ahora se pone medallas diciendo que
habrá apertura inminente de corredores seguros, y que lo hará
por islas y mercados, según constaba en la prensa. Estupendo,
estamos encantados. También se lo venimos pidiendo desde
hace meses, pero la realidad es que usted va a remolque de
Canarias, que ellos sí proponen, sí reivindican y sí tienen clara
la importancia del turismo. Y son ellos y no ustedes los que han
conseguido forzar al gobierno Sánchez para salvar su
temporada turística, la de Canarias, y no la de Baleares, que
lamentablemente ya está perdida. Veremos qué pasa en el 21.

Y si además de hacerse fotos y campañas de propaganda
hubieran cumplido con su obligación, ahora no estaríamos
hablando de los terribles datos que asolan Baleares, estos datos
que a usted tanto le molesta que le recordemos. Y, por favor,
no vuelva a esconderse detrás de los ERTE para justificar su
gestión, que tampoco son mérito suyo.

Lecciones al Partido Popular ni una, puesto que al final sí
se implantarán en origen y destinos esas PCR que la semana
pasada usted decía que no estaban contrastados científicamente,
que no había acuerdo y que no era serio que el Partido Popular
los pidiera. ¿Dónde queda ahora ese rigor que usted exige Sr.

Conseller? su inacción y no sólo la pandemia ha traído la ruina
a Baleares.

Y Sr. Negueruela, los ciudadanos de Baleares ya sólo
esperan una cosa de usted, su dimisión.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrera. 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. Si no se consiguen las cosas, la
culpa es del Gobierno, si se consiguen cosas, como los ERTE,
no es gracias al Gobierno. Bueno, yo creo que las cosas se
están haciendo en la medida que es posible.

Segundo, el plan piloto que se hizo en Baleares es la
primera iniciativa que se toma al respecto en ese sentido, y
ahora se hace un segundo plan diferenciado por islas y por
achipiélagos. Por tanto, volvemos los archipiélagos con el
Gobierno de España, a intentar recuperar el turismo en los dos
archipiélagos. Primero fue en Baleares en junio...

(Remor de veus)

... y ahora es otra vez de nuevo con Baleares en ese sentido. Y
además es para intentar ahora llegar a acuerdos con terceros
países. El acuerdo que hemos hecho es un protocolo para
negociar, no es inminente el cierre, por tanto, de determinados
acuerdos, pero desde luego es un primer paso muy importante,
para intentar armonizar medidas a nivel europeo, que hoy los
27 empiezan a negociar de nuevo. No creo que ahí Baleares sea
la responsable de las medidas que se tienen que armonizar a
nivel europeo.

Tercero. Usted sabe que uno de los problemas que tuvimos
fue la cuarentena que impuso el Reino Unido, en los principales
mercados de Ibiza y Menorca, y que no se pudo hacer un plan
piloto con ellos porque no quisieron políticamente en su
momento. Ahora se avienen a negociar, no creo que sea el
Gobierno de Baleares el que negocia con el Foreign Office,
Sra. Cabrera. Pero estamos trabajando con el Gobierno de
España permanentemente en la reapertura y lo hicimos con
seguridad y los turistas salieron de aquí con seguridad. Y luego
se impusieron cuarentenas porque la segunda ola se adelantó.

Y ahora la segunda ola está en medio de Europa también.
Aquí vino primero, luego en el resto de la península y ahora en
el resto de Europa, que está con datos más elevados que los
nuestros. Alemania está en una mala situación, Italia está en
una situación preocupante y Francia. Por tanto, estamos viendo
que la pandemia es una realidad, ustedes dicen: no se excusen
en la pandemia; no, es que no es una excusa la pandemia, y sí
que adoptamos las medidas de seguridad. Imagínese ¿qué
hubiese sucedido con las medidas que ustedes propusieron? El
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Sr. Company criticó el uso de mascarillas, ahora la usa todo el
tiempo; el Sr. Company criticó el ocio nocturno y que se
cerrase el ocio nocturno, y ahora el ocio nocturno se cierra en
prácticamente en toda Europa porque los datos se elevan.

(Remor de veus)

Todas las medias que adoptamos, ustedes la criticaron, las
medidas que adoptamos por seguridad ustedes las criticaron y
ahora dicen que no adoptamos medidas de seguridad. Estamos
intentando actuar con rigor, ojalá sintiésemos el respaldo del
Partido Popular en estos momentos tan difíciles para nuestra
economía.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.9) Pregunta RGE núm. 15136/20, presentada per la
diputada Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a informe sobre l’explotació
infantil de nins i nines tutelats.

Novena pregunta, RGE núm. 15136/20, relativa a informe
sobre l’explotació infantil de nins i nines tutelats, que formula
la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sr. President, bon dia diputades i diputats. Com
valora el Govern de les Illes Balears l’informe que es va
presentar per part de l’IMAS i el seu president, sobre
l’explotació infantil sexual a nins i nines tutelats a Mallorca?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Bon dia a tots i a totes. Sra. Durán, el
Govern valora positivament la publicació d’aquest informe, que
ha permès l’accés a reflexions i propostes d’un ample grup
d’experts en relació amb l’explotació sexual infantil. Coincidim
amb ells en bona part de les seves reflexions més generals, les
propostes que fa directament a l’IMAS no les entrarem a
valorar, perquè correspon a l’IMAS.

Però sí que coincidim en les reflexions generals, no és un
problema exclusiva de al comunitat autònoma, és un problema
generalitzat. S’han d’implicar totes les administracions
públiques i la societat general en la seva prevenció, en el seu
tractament i en la seva detecció. Les necessitats de formació
permanent per part dels professionals. Incidir en la coordinació
institucional per poder treure aquestes nines perquè té un

component de gènere d’aquesta situació extrema. I valoram
molt positivament que un grup d’experts reconegui que una de
les fortaleses del sistema és precisament el protocol que el
Govern va elaborar i liderar.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sra. Santiago, no deixa de sorprendre’m, avui esperava
almanco un poquet d’autocrítica, perquè vostè parla del
protocol, protocol que s’incompleix sistemàticament.

Sra. Consellera, després de la lectura que hem fet de
l’informe presentat pel Sr. Javier De Juan de l’IMAS, arribam
a dues conclusions des del nostre grup parlamentari. La primera
és que encara no s’hagi entrat a l’estudi detallat de casos,
s’entén clarament per què el govern d’esquerres, tant al Consell
Insular de Mallorca, com aquí al Parlament, s’han negat
sistemàticament a una comissió d’investigació. Tenien molt a
amagar, perquè amb el diccionari a la mà estam davant una
negligència de llibre.

I la segona és que no és de rebut, és un escàndol vergonyós,
que ningú, cap càrrec ni de l’IMAS, ni del Govern Armerngol
no hagi tingut la dignitat i la decència d’haver presentat la seva
dimissió a dia d’avui. Malgrat la baixa participació dels
professionals, ja que era voluntària i, com a exemple, pos que
dels educadors dels centres residencials just n’han participat 40
de 211, és a dir, han participat només un 19%, la resolució de
la comissió reflecteix greus mancances detectades. La primera,
la falta d’aplicació del protocol, això és la primera mancança
que diuen, que, per cert, es recomana de revisar i de modificar,
ja que no separa tractaments, ni mesures per a l’abús sexual
infantil i l’explotació sexual comercial infantil i adolescent.

Segon punt, falta de seguiment i coordinació per part del
Govern, i aquí, Sra. Santiago, vull dir-li que és flagrant que la
comissió de seguiment amb el protocol (...), la comissió
tècnica, no es va reunir ni el 2018 ni el 2019. Escoltin, això ho
diu la tècnica Mirian Calero dia 13 de gener que es lamenta de
no haver-se reunit amb el Consell Insular de Mallorca durant
dos anys; aquests dos anys, un temps meravellós que s’hauria
d’haver fet un seguiment dels protocols del quals vostè està tan
orgullosa. 

Però si parlam de terminis, li hem de dir que dels terminis
que marca el protocol que varen aprovar l’any 2018, no se n’ha
complert cap ni un, mentre els nins i les nines seguien sent
explotats sexualment per a fins comercials, tutelats a Mallorca,
hem de dir que el protocol de denúncia a la Fiscalia, que, com
vostè sap, és de 24 hores, n’hi diré alguns d’ells: dels 16 casos
estudiats, només es va complir amb 1 un...

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán, el seu temps ha finalitzat. Té la paraula
la consellera d’Afers Socials i Esports.

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

Gràcies, president. Sra. Armengol, com pot dir que s’ha
ocultat? Es fa una comissió d’experts i es publiquen les
conclusions, les que vostè utilitza per poder fer aquestes
preguntes. Com pot dir que s’ha ocultat?

(Alguns aplaudiments)

I a més a més, vostè a un informe de més de 116 pàgines,
que vostè utilitza per fer la contrarèplica, o per fer preguntes.
A més a més, són preguntes que vostè o el seu grup
parlamentari ha de fer al Consell Insular de Mallorca...

(Se sent de fons la Sra. Durán i Cladera de manera
inintel·ligible)

... -no, em deixa acabar senyora....

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, Sra. Diputada! Sra. Diputada! Sra. Diputada!
Quan vostè ha parlat, tothom l’ha escoltada. Ara s’espera el
mateix de vostè. Continuï Sra. Consellera.

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

Els expedients a què vostè fa referència no són del Govern
de les Illes Balears, sinó que són de l’IMAS. Per tant, demani
vostè a l’IMAS, el Grup Parlamentari Popular, el tema dels
expedients.

En relació al protocol. Miri, jo també m’he llegit el tema,
m’he llegit aquest text, no diu que el protocol no serveixi, el
que diuen tots, tant el director, com els educadors, com els
psicòlegs, és que el protocol serveix, però que necessita més
formació.

(Remor de veus)

I les psicòlogues de la UTASI, que són les expertes,
reconeixen que hi han participat. El protocol és del 2018 i el
2019 hem fet formació, el 2020 hem tengut la COVID i
continuam fent aquest tipus de formació. La comissió tècnica
es reuneix, quan no es va reunir, Sra. Durán, va ser en temps
del Partit Popular, la comissió tècnica fins i tot en temps de
COVID s’ha continuat reunint.

Miri, vostè continuï fent demagògia d’aquest tema,
mentrestant nosaltres farem feina per evitar aquests problemes.

Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.10) Pregunta RGE núm. 15138/20, presentada per la
diputada Sra. María Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a protecció del coronavirus
a les infermeres embarassades.

Desena pregunta RGE núm. 15138/20, relativa a protecció
del coronavirus a les infermeres embarassades, que formula la
diputada Maria Tania Marí i Marí del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President, bon dia, senyors i senyores diputats.
Sra. Consellera, la setmana passada el sindicat SATSE va
denunciar que el Servei de Salut de les Illes Balears va tenir
durant mesos infermeres embarassades desprotegides davant
del coronavirus. 

Per quina raó va permetre aquesta situació vulnerant la
normativa de riscos laborals? 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, Sr. President. El primer que he de fer és negar
rotundament l’afirmació que vostè acaba de fer, a les dones
embarassades se les protegeix del coronavirus i de qualsevol
altre risc que suposi... tant per a la seva salut com per a la dels
seus infants.

El cas al qual vostè fa referència es tracta d’unes infermeres
que tenien un lloc de feina habitual i que per protegir-les se’ls
va oferir un lloc més segur a la central COVID fent feines de
rastreig. Elles varen acceptar aquesta situació, tot i així després
de la petició del SATSE, que el SATSE no ho considerava un
lloc adequat, se’ls va proposar un altre trasllat, aquesta vegada
a la Gerència d’Atenció Primària, a la Unitat d’Atenció
Primària, allà el director gerent i la directora d’Infermeria varen
rebre aquestes infermeres, elles estaven conformes amb aquesta
nova ubicació.

Per tant, Sra. Diputada, es protegeix les dones embarassades
i tot el personal.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202015138


2846 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 51 / 13 d'octubre de 2020 

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, una setmana més
vostè des del seu escó està protegida i sense cap tipus de risc
sanitari ni econòmic i segueix adornant la seva realitat, molt
allunyada de la realitat a la qual s’enfronten les seves
companyes infermeres, molt allunyada de la realitat que
pateixen els ciutadans de Balears i molt allunyada de les
deficiències sanitàries que es produeixen. 

Des que vostè és consellera ha estat discriminant les dones
del sector sanitari. Al 2018 coneguérem que el seu govern es
negava a pagar les guàrdies a metges embarassades; al 2019
més de 40 metges denunciaren el Servei de Salut per
discriminació i al 2020 la denuncien per no protegir les
infermeres embarassades davant el coronavirus, però quin tipus
de govern feminista és aquest?

La Sra. García, delegada del Sindicat SATSE deia: “la
actuación del ib-salut és un despropósito, és lamentable el
trato que se está dando a estas mujeres sin garantizarles su
salud y saltándose todo el protocolo de seguridad laboral”,
però quin tipus de feminisme és aquest, Sra. Consellera?

Infermeres embarassades han estat traslladades de forma
forçosa del seu lloc de feina fins a cinc vegades en un mes i
mig, d’aquests cinc llocs de feina només a un hi havia avaluació
de riscos, als altres quatre no estava garantida la protecció de
les dones gestants.

Llocs més segurs, Sra. Consellera, primer les varen ubicar
a una sala sense distància de seguretat ni mampares i després a
un despatx sense finestres ni ventilació. És inadmissible que a
dia d’avui no respecti la Llei de prevenció de riscos laborals,
però més escandalós és que l’administració pública no respecti
la normativa ni garanteixi la seguretat de les dones.

El conseller Negueruela, si no se’n va, haurà de fer molta
feina a Turisme i també al departament de Treball per
solucionar els problemes que provoca la descarrilada
conselleria de Sanitat: trasllats forçosos, incompliments de salut
laboral, vulneració de drets fonamentals.

A dia d’avui el PSOE a Balears ni és social feminista ni és
obrer ni és espanyol.

Gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

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, Sr. President. Sap com es protegeix les dones, Sra.
Diputada? Fent tot allò que no fan vostès quan governen,...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

... així és com es protegeix a les dones, ampliant les plantilles
i contractant més infermeres, així es protegeix les dones;
donant places estables, interinitats, en lloc de contractes
eventuals, així es protegeix les dones.

Es protegeix les dones respectant els seus drets i els seus
deures com a qualsevol altre treballador. Per primera vegada
des de l’any passat es paguen les guàrdies i la lactància a dones
embarassades i també en situacions de lactància, 102 milions
d’euros que han beneficat 902 persones, que tampoc no
pagaven vostès, Sra. Diputada.

Per tant, fets i no paraules. Aquest govern quan hi ha crisi
pren unes mesures, vostès quines prenen, Sra. Diputada? Just
les contràries, per fer mal als ciutadans i als treballadors.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.11) Pregunta RGE núm. 15258/20, presentada pel
diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a previsió de mobilització de recursos i
generació de llocs de feina que el Govern va estimar a
l’aprovació del Decret Llei 8/2020.

Onzena pregunta RGE núm. 15258/20, presentada en
substitució de la RGE núm. 15140/20, relativa a previsió de
mobilització de recursos i generació de llocs de feina que el
Govern va estimar a l’aprovació del Decret Llei 8/2020, que
formula el diputat Antonio Costa i Costa, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, ¿considera que se estan cumpliendo las previsiones
de movilización de recursos y generación de puestos de trabajo
que el Govern estimó con la aprobación del Decreto Ley
8/2020?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. 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. Han transcurrido menos de cinco
meses, se acaba de convalidar en esta cámara y la previsión que
hizo el Gobierno es una previsión a tres años. Por tanto, desde
luego los estudios, y usted, como profesor universitario que es,
lo sabe, no se hacen solo al cabo de cinco meses, sino que se
suele tener una perspectiva un poco más amplia para ver la
incidencia de un decreto ley de la importancia de este que
afecta a múltiples sectores, donde inversiones como las
fotovoltaicas que se están generando y se generarán en los
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próximos años, e inversiones de agua, inversiones de reforma
turística tienen un impacto que va más allá de cuatro meses,
usted lo sabe. Por eso las previsiones que se hacen en los
decretos ley son de medio o largo recorrido y por eso
esperaremos a hacer una evaluación desde luego cuando haya
trascurrido un plazo mayor.

Lo que sí sabemos es que a corto, que era una de las
medidas más importantes, que era evitar la paralización de
todos los sectores, y ahí juega un papel clave la construcción,
no se paró en verano. Había un riesgo real de perder 11.000
puestos de trabajo en los meses de verano si no se hacía un
decreto ley para poder permitir la construcción y no solo no se
perdieron esos 11.000 puestos de trabajo, sino -como también
sabe usted- en la isla de Ibiza la afiliación a la Seguridad Social
en construcción, cuando en el resto de sectores cayó, se
mantuvo y se incrementó. 

Por tanto, a corto sí tuvo en el sector de la construcción un
vector importante que era una de las medidas por las que se
promulgó este decreto ley, y a medio y largo las medidas de
reactivación que plantea el decreto ley las iremos evaluando,
las iremos analizando, pero sí esperamos que tengan un buen
resultado. Por eso muchas de esas medidas, ustedes mismos
antes de presentar el decreto ley, las reclamaron.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COSTA I COSTA:

Sr. Conseller, usted es el campeón del mundo de las
previsiones económicas, de hecho en el mes de abril usted
predijo una caída del PIB en Baleares del 30%; poco después
usted ya predijo que habría brotes verdes, ya habría brotes
verdes; eso sí, a principios de septiembre, usted -usted-
confirmó una brutal caída del segundo trimestre del PIB del
40,5% y para todo el año el 28,8%. Digo yo que entre el 28,8%
y el 30% hay una distancia muy pequeña. Concluimos, por
tanto, que sus medidas económicas no sirven absolutamente
para nada, de momento al menos.

¿Dónde está pues el impacto de sus medidas? Pues muy
sencillo: no está en ningún sitio. Usted aprobó a principios de
mayo el Decreto Ley 8/2020 y nos dijo: movilizaremos 3.509,8
millones de euros, no 3.500 ni 3.550, no, no, 3.509,8 millones
de euros; y nos dijo: creáremos 31.089 puestos de trabajo, no
31.000, no, no, usted con decimales y todo.

El jueves pasado usted nos confirmó que su medida estrella,
también la nuestra,...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... modernización de establecimientos turísticos, oiga, ha
movilizado hasta el momento, cinco meses, 6,5 millones de
euros, le quedan por tanto 3.503,3 millones de euros por
movilizar todavía, Sr. Negueruela. 

Mire, usted acaba de decirnos: no, es a tres años. Mire, las
tres principales medidas que ustedes introdujeron en el Decreto
8 tienen una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021. Por
tanto, esa es la previsión que tenían inicialmente.

La conclusión que sacamos desde el Partido Popular es que
ustedes son auténticos especialistas en venta de humo, tenemos
una debacle económica de proporciones gigantescas, 35.000
personas más en paro, 90% más que el año pasado, destrucción
masiva del tejido productivo. A usted le sacan de la palabra
ERTE y es un cero a la izquierda.

Sr. Negueruela, de los que como usted son especialistas en
venta de humo, encantar algunas serpientes, destruir ocupación
y cerrar empresas, lecciones al Partido Popular ni una. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Costa, y con toda la humildad,
prefiero ser un cero a la izquierda en ERTE que un cero a la
derecha en ERE. Eso desde luego...

(Alguns aplaudiments)

... este conseller, este conseller prefiere ser un cero a la
izquierda en ERTE y haber conseguido, conjuntamente con el
Gobierno de España, que ustedes dudaron, que ustedes dijeron
que no se conseguiría, que ustedes pusieron en cuestión,
cuando hablaban de Canarias, que no se iba a conseguir la
extensión de los ERTE hasta el 31 de enero para los fijos
discontinuos. Prefiero seguir siendo un cero a la izquierda en
materia de protección a los trabajadores, si es así como usted
la califica. Pero ustedes lo que hacían eran los ERE.

Por tanto, por favor, lecciones en materia de protección de
los trabajadores también de ustedes ninguna. Y usted además
viene hoy con lo de los brotes verdes, ¿sabe por qué?...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Por favor...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, per favor.

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

... yo no le he interrumpido ni un segundo, déjeme hablar. Estén
tranquilos hoy, por favor. 

(Remor de veus)
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Brotes verdes de mí nunca lo ha escuchado. Hicimos las
previsiones más duras en el momento más dura, nunca hemos
negado la dureza de la situación, las hicimos, las hemos
actualizado y cuando la semana pasada dimos los datos del
segundo trimestre incluso son peores de las que me marcaba la
CAEB.

Por tanto, no estamos intentando ser optimistas, intentamos
ser realistas y afrontar las mejores situaciones. Ojalá de ustedes
esperásemos más...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, el seu temps ha finalitzat.

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sr. Conseller.

Tretzena pregunta, RGE núm. 15109/20, relativa a mesures
del Govern de foment i suport a l’emprenedoria en innovació,
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:

Sr. President, la meva era la pregunta número 13 i la 12 no
s’ha realitzat.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, té raó, perdonin. 

I.12) Pregunta RGE núm. 15110/20, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a interessos del poble de Fornells i de Ports
de les Illes Balears.

Dotzena pregunta, RGE núm. 15110/20, relativa a
interessos del poble de Fornells i de Ports de les Illes Balears,
que formula el diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup
Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President, i moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas.
Bon dia, bon dia a tothom. Bon dia, Sr. Conseller. Fa poc més
d’un mes..., un poc menys d’un mes va presentar el pla d’usos
del port de Fornells en què sorprenia la insistència a mantenir
un edifici al pla de Fornells. I dic sorprenia, perquè això es fa
no obstant repetits pronunciaments per part del ple municipal
de Fornells, en contra que hi hagi una edificació en el pla de
Fornells, i també d’aquest mateix parlament, que fa poc més
d’un any es va manifestar en contra que hi hagués cap mena
d’edificació en el pla de Fornells.

És per aquest motiu que escau demanar-se si Ports IB, Ports
de les Illes Balears, prioritza l’interès del poble de Fornells,

manifestat de diverses maneres, o els interessos econòmics
d’explotació econòmica del port de Fornells.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Castells, tots els projectes
que han fet fins ara, la passada legislatura i aquesta, que han fet
Ports de les Illes Balears als diferents ports de competència
nostra han sortit tots des de l’acord, i a Fornells volem que
també sigui així. 

L’hem treballat molt aquest acord, jo mateix he participat
en reunions obertes a tot el poble, m’he reunit amb tots els
grups municipals, he tengut infinitat de reunions a nivell tècnic
i tot açò va quallar en un projecte, un projecte que va ser, i ho
hem fet sempre així, reconeixent tota l’autoritat de la Junta
Local de Fornells, la màxima representació del poble de
Fornells, que va validar aquest acord en projecte bàsic, gràcies,
entre altres, a la seva entesa que va permetre precisament que
aquest projecte continués endavant.

Ho hem seguit treballant i madurant, tenim ara el projecte
executiu, aquest projecte executiu s’ha remès de nou a la Junta
Local de Fornells i esperam la seva resposta. Si validen aquest
projecte, tendrem l’acord i les obres s’executaran.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Lamento molt, Sr. Conseller, la seva
resposta evasiva, perquè fa molts anys que està jugant al gat i
a la rata amb aquest tema. El poble de Fornells no vol cap
edificació al pla de Fornells. Primer això es va manifestar en
forma que no es volia una cantina, perquè el que vostès volien
fer era una cantina; després van dir, molt bé, posarem la cantina
a una altra banda, però continuarem fent l’edifici. Quan, fins fa
poquíssims dies, Sr. Conseller, vostè fa cara de sorpresa i ho
sap tan bé com jo, el ple de l’Ajuntament de Fornells s’ha
manifestat de forma inequívoca sobre aquest tema i aquest
parlament també s’ha manifestat de forma inequívoca sobre
aquest tema.

Llavors, jo em pregunto si Ports IB, que és un ens que
depèn d’aquesta comunitat autònoma i per tant també de la
voluntat d’aquest parlament, continuarà fent oïdes sordes a
aquesta manifestació. 
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En democràcia, Sr. Conseller, el criteri tècnic s’ha de
sotmetre al criteri polític, el criteri tècnic està al servei
d’aquesta sobirania popular, no a l’inrevés. El què l’ha de
decidir el poble, el com ja el decidiran els tècnics, i ja el
decidirà en aquest cas aquest ens portuari.

Jo l’insto, Sr. Conseller, a deixar de confondre amb aquest
tema i a obeir la voluntat del poble que s’ha manifestat d’una
forma molt clara. Vostè, com jo, com tots els qui som aquí, està
al servei del poble. Per tant, l’insto a deixar de practicar aquest
despotisme il·lustrat i dur a terme el que el poble de Fornells
vol per a la seva façana marítima, que, a més a més, és el
congruent amb els discursos que des d’aquest parlament es fan
sobre què volem per a les Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Té la paraula el conseller de Mobilitat.

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

Gràcies, Sr. President. La confusió és seva, em confon
l’Ajuntament de Fornells amb l’Ajuntament d’Es Mercadal.
L’Ajuntament d’Es Mercadal es va posicionar, és cert, 11
regidors, quants n’hi havia de Fornells que hi viuen? Un, que
hi estava d’acord. La Junta Local de Fornells també s’ha
posicionat, i què va dir? Que estava d’acord amb aquest
projecte.

Per què vostè no reconeix l’autoritat de la Junta Local de
Fornells, que és elegida a partir de les eleccions en funció dels
resultats electorals, on hi ha representants de tots els partits i on
l’entesa a més és va estendre per permetre l’acord? Com és que
no ho explica açò?

El nostre compromís és amb el poble de Fornells, no amb
l’Ajuntament d’Es Mercadal, ho hem explicat vint vegades. I
qui no hauria de confondre és vostè, que mescla el poble d’Es
Mercadal amb el poble de Fornells. Si vostè vol acord de Ports
amb el poble de Fornells reconegui l’autoritat de la Junta Local
de Fornells. 

I jo li dic, nosaltres cercarem l’acord, el cercam, si la Junta
Local de Fornells diu que sí, tirarem endavant aquest projecte,
i si diu que no, evidentment l’haurem de replantejar. Ara, jo
també li deman, vostè ha d’assumir la seva responsabilitat i si
la Junta Local de Fornells el suporta, el vota a favor, vostè l’ha
d’acceptar. No pot després amagar-se rere el poble d’Es
Mercadal per dir des d’Es Mercadal què s’ha de fer a Fornells.
Ja vàrem dir que no hi jugaríem a açò. 

Duim trenta anys de projectes on mai no ha estat capaç
d’haver-hi acord a Fornells, és complicadíssim i ho sabem. Ara
el tenim a la mà, treballem per construir una obra que és
necessària, que necessita una remodelació de la primera façana
i que, insistesc, la darrera paraula la té la Junta Local de
Fornells...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

(Alguns aplaudiments)

I.13) Pregunta RGE núm. 15109/20, presentada pel
diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures del Govern
de foment i suport a l’emprenedoria en innovació.

Tretzena pregunta, RGE núm. 15109/20, relativa a mesures
del Govern de foment i suport a l’emprenedoria en innovació,
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. Diputadas y diputados, bon dia. Sr.
Vicepresidente, tras el acuerdo del anuncio del Plan Nacional
de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el que el
impulso, la emprendeduría y la innovación juegan un papel
clave, ¿qué medidas de fomento y apoyo a la emprendeduría y
a la innovación tiene previstas el Govern?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula el Sr. Vicepresident
i Conseller de Transició Energètica i Sectors Productius.

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

Gràcies, Sr. President. Gracias por la pregunta, Sr. Pérez-
Ribas. Es indudable que la innovación será absolutamente
necesaria para sobrevivir al nuevo paradigma social y
económico en el que nos sitúa la pandemia y, por lo tanto, hay
que apoyar al sector, al ecosistema emprendedor; pero no sólo
a ése sino también al resto de los sectores industriales. No
queda más remedio, sectores productivos como la industria,
como el comercio, como el sector primario también necesitan
su propio proyecto para poder sobrevivir y sobre todo para
poder adaptarse a este nuevo escenario.

Pero en lo que se concreta en emprendedores y
emprendedoras el Govern tiene cuatro líneas de actuación,
concretamente el programa Emprenbit Emprenedoria que és
para emprendedores de base tecnológica que se desarrolla en
las incubadoras del Parc Bit de Mallorca y del Centre Bit de
Menorca y que tenga continuidad también en el futuro y
próximo, estoy convencido, Centre Bit de Ibiza; la futura
bioincubadora del Parc Bit, que irá en el proyecto de Next
Generation; el (...) y el Pol d’Innovació de contenidos digitales
y audiovisuales en el marco del Plan de reactivación y
diversificación económica; y el Districte Digital 07800 de
Ibiza, porque la innovación es una de las recetas para aquellos
que estamos absolutamente convencidos de que es el momento
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estratégico de esta comunidad autónoma para emprender la
diversificación económica.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sr. Vicepresidente, me ha hablado de emprendimiento, de
innovación, pero sin embargo lamento decirle que sus medidas
en innovación tienen poca credibilidad. La innovación para
nada es una de las prioridades de este gobierno, y le diré por
qué: porque en su día, con los Acuerdos de Bellver, utilizaron
la innovación para repartirse los cargos; cuatro consellerias,
cuatro direcciones generales y tres partidos políticos tienen
competencias en innovación. Usted, Podemos, tiene la
Dirección General de Innovación, que tiene muchas reuniones
y poco presupuesto. El Sr. Negueruela gestiona a través de la
AETIB el Digital Innovation Hub, que és imprescindible para
el ecosistema innovador de las Islas Baleares, y que además
está en el aire, ¡alerta! La Sra. Castro gestiona la Fundación
BIT y la Dirección General de Modernización. Y MÉS, que
está más preocupado por poner lazos amarillos que por la
innovación, gestiona la Dirección General de Políticas
Universitarias e Investigación.

Ante este organigrama “frankenstein” de innovación, ¿quién
va a gestionar los proyectos de innovación, de emprendeduría,
de economía digital, para presentar a Madrid y recoger fondos
europeos? ¿Quién va a firmar los acuerdos de colaboración con
los clústers de economía digital de nuestras islas?

Sr. Vicepresidente, sus disputas partidistas van a poner
palos en las ruedas en un momento en que nos jugamos la
economía de las próximas décadas. Presentar buenos proyectos
de innovación que beneficien a las Islas Baleares es
imprescindible para los que creemos en el cambio de modelo.
Y en el Grupo Parlamentario Ciudadanos estamos convencidos,
pero ustedes y sus desastrosos Acuerdos de Bellver pueden
echarlo todo por la borda.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sr. Pérez-Ribas, existe una cosa que se llama coordinación,
y eso es lo que estamos haciendo desde el Govern de las Islas
Baleares, coordinarnos. 

Con estos programas que le he comentado antes, que parece
ser que han pasado sin pena ni gloria por su intervención,

quedan cubiertas diferentes etapas de emprendeduría, y además
se da apoyo a la emprendeduría en todos sus niveles: se
fomenta el espíritu emprendedor, se da apoyo a la creación y
consolidación de startups basadas en el conocimiento, se
colabora en todas aquellas iniciativas público-privadas que
surgen en el mundo de la emprendeduría en Baleares -Eureka,
Emprendedor XXI, (...), Acceleradora de projectes innovadors,
Connect Up, que es una iniciativa privada del Grup Serra-, y
además también se crean espacios para dar acogida a estos
proyectos de emprendeduría. 

Por lo tanto, quédese tranquilo, tenemos muy claro desde la
Dirección General de Innovación, desde la conselleria, que la
innovación es absolutamente esencial, insisto, para diversificar
el sistema económico, y en plena coordinación con el resto de
consellerias que usted ha citado sacaremos adelante todos estos
proyectos de emprendeduría, de apoyo a los emprendedores y
a las emprendedoras de las Illes Balears.

Muchísimas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident.

I.14) Pregunta RGE núm. 15089/20, presentada per la
diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a valoració de l’anunci de les navilieres de
suspendre els trajectes a primera i darrera hora entre
Formentera i Eivissa.

Catorzena pregunta, RGE núm. 15089/20, relativa a
valoració de l’anunci de les navilieres de suspendre els trajectes
a primera i darrera hora entre Formentera i Eivissa, que formula
la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Bon dia, diputades, diputats. Gràcies, president. Sra.
Presidenta del Govern, malauradament tornam estar amb un
tema recurrent que m’agradaria molt poder aparcar per passar
a parlar d’altres coses, però tornam ser-hi.

Què pensa vostè, Sra. Presidenta, de l’anunci que varen fer
les navilieres el passat dia 5 d’octubre davant els mitjans de
comunicació de suspendre els trajectes de primera hora i
darrera hora que enllacen Eivissa i Formentera, i Formentera
amb Eivissa, si el Govern no dóna ajuts econòmics a aquestes
empreses o si bé no treu un concurs públic? Què en pensa,
novament, d’aquesta qüestió?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Tur, per la seva
pregunta. Cert és que aquest és un tema recurrent en aquest
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parlament, que vostè ha dut a debat en moltíssimes ocasions, i
jo ho veig lògic perquè és un problema dels ciutadans i les
ciutadanes de l’illa de Formentera quant a la mobilitat, que és
un dret essencial, i a més amb les circumstàncies que es viuen
en moltíssimes coses. Per tant, li he de dir que efectivament des
del Govern de les Illes Balears, com sempre, treballam per
garantir la mobilitat i els drets de la ciutadania d’aquesta
comunitat autònoma, i, pel que fa referència a l’illa de
Formentera, d’una forma particular. 

Vostè sap que la Llei de transport marítim de l’any 2010
encara no ha pogut tenir tot el desplegament reglamentari; per
tant en vistes a això la llei establia a demanda la primera barca
del matí, de les 6 del matí; i la llei el que establia és a les 9,30
la darrera sortida d’Eivissa, també a demanda. Llavors què
vàrem fer? Conjuntament amb les seves propostes i també
treballat amb el Consell Insular de Formentera, treballar un
acord entre les companyies navilieres i el Govern de les Illes
Balears, que vàrem aconseguir que una companyia, Balearia en
aquest cas, es fes càrrec de la primera barca a les 6 del matí, i
la darrera, que era a les 10,30 del vespre d’Eivissa, se’n pogués
fer càrrec Transmapi.

Això ha estat un acord que ha perdurat i que ha durat, però
efectivament ens va venir la pandèmia d’àmbit internacional,
ens va venir un conflicte de mobilitat i de garantir també la
necessitat que la gent pogués fer l’estat d’alarma en aquell
moment. Vostè sap que, d’acord amb el Consell de Formentera,
vàrem reduir a 10 anades i sortides els trajectes entre Eivissa i
Formentera durant l’estat d’alarma, i a partir d’aquí
efectivament hem anat desescalant i s’han anat reactivant
alguns serveis.

És vera que ara hi ha aquest anunci. També és vera, i jo crec
que d’això vostè és absolutament conscient de la circumstància
financera que tenen moltíssimes empreses lligades a
l’aeronàutica o lligades al transport marítim. El que estam fent
i el que farem des del Govern és, des de l’acord amb les
navilieres, cercar la millor solució per poder garantir les
necessitats de transport dels ciutadans de Formentera.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, Sra. Armengol, gràcies per la seva resposta. Miri, supòs
que sap que fruit de les negociacions que el Govern va establir
amb les navilieres a primers d’any, diguem, a principis d’aquest
any, vàrem poder gaudir de la barca de les 6 de matí de
Formentera a Eivissa de dia 1 de març fins a dia 14 de març,
punt final, no s’ha vist més. Després, ha continuat al llarg de
l’estiu perquè hi havia activitat turística, però tornam a no tenir-
la. I la barca que surt a les 10,30 de la nit d’Eivissa cap a
Formentera a partir de dia 1 de novembre no hi serà més.

Sra. Armengol, vostès tenen 225.000 euros consignats al
seu pressupost gràcies a una esmena que vàrem presentar i que
va obtenir la majoria de vots, i que va permetre a aquest govern
disposar de recursos per si arribava aquest moment, aquest
moment que tenim ara. I vostès segueixen excusant-se en
negociacions, en converses i en qüestions, Sra. Armengol,
perdoni que li ho digui, realment no s’adonen vostès que han
perdut tota la credibilitat en aquesta matèria? De veritat no
s’adonen? El Govern no té credibilitat, no té credibilitat quan
parlam de defensar els interessos dels ciutadans de Formentera.

I vull fer un matís. No són només els ciutadans de
Formentera, també són els ciutadans d’Eivissa. Sap quanta gent
cada matí agafa la barca per anar a Formentera, a treballar al
consell insular, a treballar a l’IES Marc Ferrer, a treballar als
centres educatius, a treballar a l’hospital, en són conscients? És
que no són només els ciutadans de Formentera, és que també hi
ha els ciutadans d’Eivissa que s’han de desplaçar molt prompta
a Formentera, o que han de passar nit el dia abans, a vegades
innecessàriament, per poder assistir als seus llocs de feina, per
donar serveis als formenterers, evidentment.

Per tant, on és la credibilitat del Govern, que després
d’haver estat preguntat jo ja no sé si set o vuit vegades, entre
vostè, Sra. Presidenta, i el conseller Marc Pons, per aquesta
qüestió, segueixen excusant-se en unes converses que no tenen
cap fruit? Em poden dir que han parlat amb el Consell de
Formentera, però el cert és que el Consell de Formentera va fer
el seu debat sobre l’estat de Formentera la setmana passada i
novament va aprovar una resolució on demana al Govern que
acompleixi i faci acomplir una llei que fa deu anys que està
aprovada i són incapaços, incapaços de fer complir a dia
d’avui.

Gràcies.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Tur, em permetrà que discrepi.
Crec que aquest govern tant en aquesta legislatura com a l’altra,
de les inversions, dels drets i de garanties dels ciutadans i les
ciutadanes de Formentera ha complit amb escreix en
moltíssimes de les demandes. Que queden coses a fer? Queden
coses a fer, sense cap mena de dubte.

Que s’ha de reglamentar aquesta llei? Efectivament, li ho he
dit en moltes ocasions. Que la llei s’acompleix? També és vera,
perquè la llei marca sota demanda i marca les circumstàncies
que marca. I per tant, hi ha d’haver acords Sra. Tur amb les
navilieres i aquest Govern ha garantit l’acord i hem possibilitat
la barca de les 6, la barca de les 10,30. També li puc donar les
xifres dels passatgers que han anat en cada una de les barques
Sra. Tur i també ho podem mirar quan vostè vulgui.
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Què farem des del Govern de les Illes Balears? L’acord
amb les navilieres, o bé l’obligació de servei públic, que això
evidentment implica una remuneració a les navilieres, ho
implica, això és cert. Per tant, s’ha de fer la feina política de
negociació i d’acord amb les navilieres i evidentment també
sempre, com sempre fem, comptarem amb el Consell Insular de
Formentera. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.15) Pregunta RGE núm. 15132/20, presentada per la
diputada Sra. Patrícia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a introducció a l’agenda
política balear del canvi de model d’estat.

Quinzena pregunta RGE núm. 15132/20, relativa a
introducció a l’agenda política balear del canvi de model
d’estat que formula la diputada Patricia Guasp i Barrero del
Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente. Sra. Armengol, ya en el mes de
septiembre debatimos en esta cámara una PNL de MÉS per
Mallorca, en la que solicitaban un pseudo-referéndum ilegal
monarquía versus república, que no prosperó. Y en medio de
esta crisis, lo vuelven a intentar con una nueva propuesta, esta
vez de procesos constituyentes para que los diferentes países y
naciones de dentro de España, elijan la fórmula de asociarse en
este Estado y decidan si quieren monarquía o república. Y todo
esto mientras el lazo amarillo cuelga de la fachada de este
Parlamento, con la complicidad de su grupo parlamentario
presidenta.

En este momento de emergencia sanitaria y económica,
usted nos ha pedido a la oposición altura de miras, consenso y
unidad y desde Ciudadanos lo hemos demostrado desde el
principio como bien sabe. Pero van precisamente sus socios,
desoyen sus llamadas de consenso y aprovechan la pandemia
para desplegar su ruta ideológica.

Quería saber cómo valora esto Sra. Armengol y si lo
comparte. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sra. President. Gràcies, Sra. Guasp per la seva
preocupació sobre les meves opinions. Jo li he de dir que
aquest és el torn de control al Govern, ho he dit en una sèrie
d’ocasions a diferents portaveus parlamentaris. Jo venc aquí a
retre compte de les accions de Govern i a donar totes les
explicacions sobre les prioritats que té aquest Govern, que, com
vostè pot imaginar, en aquest moment és la prioritat de la lluita

contra la pandèmia sanitària, contra la derivació social i
econòmica que ens du aquesta crisi sanitària.

De les PNL, de les iniciatives parlamentàries que pugui
presentar MÉS per Mallorca, o qualsevol altre grup
parlamentari, Sra. Guasp, permeti’m que jo no faci cap tipus de
valoració, no és el meu paper, ni és aquest el format que li
pertoca. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, mire presidenta, coincidimos en el objetivo ahora mismo
de esta pandemia, pero le recuerdo que tienen tres carteras en
su Govern este grupo y este partido que ha presentado esta
proposición. Le pedimos que no sea cómplice del discurso
rupturista de sus socios, no haga como el Sr. Sánchez,
desautorice a sus socios, igual que lo ha hecho usted a veces
por cuestiones internas. 

Se lo advertimos a principios de legislatura, había elegido
mal los compañeros de viaje Sra. Armengol, su partido el
PSIB-PSOE, no puede seguir mirando hacía otro lado mientras
sus socios nacionalistas buscan debilitar al Estado, debilitar a
nuestras instituciones haciendo apología identitaria y
excluyente, avivando así la polarización y la división y
vitaminando a los dos extremos.

Le puedo asegurar que el trabajador que está ahora mismo
en ERTE, al autónomo que no llega a final de mes y tiene que
pagar el alquiler, las cuotas, pero que no tiene ingresos, le
puedo asegurar que a las familias que ahora mismo no pueden
conciliar y tienen problemas para ello, o las familias que no
reciben el Ingreso Mínimo Vital, no les importa lo más mínimo
reabrir el debate monarquía parlamentaria o república. Porque
miren, el CIS, que cocinan ustedes, el CIS lo pone en trigésimo
lugar, es casi de las últimas preocupaciones de los ciudadanos.

Y en Ciudadanos lo tenemos muy claro, nosotros vamos a
ser responsables, útiles, resolver los problemas reales de la
ciudadanía balear, como usted nos ha pedido muchas veces,
demostrando que estamos a la altura y espero que también sea
el objetivo de su Govern, de su Govern de forma completa.

Gracias, presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Guasp. A veure, vostè
permeti’m que li digui, però qui posa al nivell del debat
parlamentari aquesta qüestió és vostè amb la seva pregunta, que
no treu cap enlloc...
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(Alguns aplaudiments)

... que me la faci a mi com a presidenta del Govern. Si no li
interessa que es parli d’aquest tema, no en parli. Però hi ha un
mínim en la democràcia, Sra. Guasp i és que els grups
parlamentaris presentin i defensin la seva ideologia i debatin
iniciatives parlamentàries, la té MÉS per Mallorca, la té
qualsevol dels grups que donen suport al Govern i la tenen
també els grups que formen part de l’oposició, i això jo crec
que és sa democràticament, poder parlar, poder presentar
propostes, poder debatre-les i cada un votarà el que cregui
oportú, segons la seva pròpia ideologia i segons el que respecti
als ciutadans que l’han votat.

Dir-li que aquest pacte és absolutament legítim, que és
continuista del pacte anterior, perquè és el que va tenir el suport
majoritari de la ciutadania quan va anar a les urnes i crec que
és prou evident i, a més, amb un full de ruta política molt clar,
de defensa dels drets de la ciutadania, defensa dels serveis
públics i de defensa de les possibilitats i potencialitats que
tenim com a comunitat autònoma de les Illes Balears.

Sra. Guasp, jo estic contenta del pacte de govern, que
respon als Acords de Bellver, que és un full de ruta transparent,
de servei a la ciutadania d’aquestes illes. Estic molt contenta
dels acords fets amb les formacions polítiques amb qui estic
governant i qui hauria de preocupar-se és vostè, que els seus
aliats són els de VOX.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

I.16) Pregunta RGE núm. 15107/20, presentada per la
diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a impuls als mitjans de comunicació públics i privats de les
Illes Balears.

Setzena pregunta, RGE núm. 15107, relativa a impuls als
mitjans de comunicació públics i privats de les Illes Balears,
que formula la diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears. Té la paraula
la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Presidenta, situació de pandèmia, dificultat per tenir i mantenir
els llocs de feina, aposta per la diversificació en l’economia.
Una indústria que va arribar a tenir etapes de glòria, vostè
recordarà quan hi havia fins a cinc diaris aquí a la nostra
comunitat autònoma i que ara és molt feble.

Quin impuls pensa donar el seu Govern als mitjans de
comunicació públics i privats de les Illes Balears?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Pons. Convindrà amb
mi com sempre crec, que els mitjans de comunicació són
essencials a una democràcia per poder garantir la informació
adequada als ciutadans i ciutadanes, en aquest cas d’aquesta
comunitat autònoma i d’una forma molt especial els mitjans de
comunicació públics.

Per tant, des del Govern de les Illes Balears jo vull aprofitar
per agrair la immensa feina que han fet tant els mitjans de
comunicació amb les seves direccions, com els periodistes,
sobretot els redactors, que han hagut d’estar a peu de carrer en
un moment de l’estat d’alarma que va ser molt complicat. Des
del Govern de les Illes Balears, a través de la Direcció General
de Comunicació el que es va fer és intentar fer el més fàcil
possible la seva feina, a través d’streaming, convocatòries a
través de WhatsApp on es poden fer les preguntes, amb rodes
de premsa oberta. Deia, volia agrair aquesta feina també
d’explicació en uns moments de dificultat on és més fonamental
que mai, sempre ho és, però és més fonamental que mai que als
ciutadans li arribin les notícies des de la màxima neutralitat i
des del màxim rigor, quan vivim un moment de pandèmia
sanitària. 

Per tant, també agrair la repercussió que ha pogut tenir a
través dels mitjans de comunicació tota la ciutadania, de totes
les infografies que s’han fet, de totes les informacions
sanitàries. I en aquesta línia seguirem treballant conjuntament
amb els mitjans de comunicació, evidentment per donar la
millor informació als ciutadans i ciutadanes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta, parlam també
d’economia, la situació de les empreses periodístiques, sobretot
dels mitjans de comunicació escrits és quasi dramàtica. Vostè
ho sap, ERTO, canvis i acomiadaments que tenim un horitzó
més proper que llunyà.

El dret a la informació, vostè ho sap i ho acaba de dir, és un
dret fonamental i garanteix el bon funcionament de la
democràcia, garanteix el bon funcionament d’aquest Parlament,
de les institucions, més enllà del teixit industrial, dels llocs de
feina, és el dret que tenim com a ciutadans a estar informats.
Tenim exemples molt trists de províncies, com és el cas de
Conca, Guadalajara, que ja no tenen premsa escrita. Quines
conseqüències pot tenir això per a una societat avançada?
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La situació dels mitjans, especialment premsa escrita era
dolenta abans de la pandèmia, però és que a hores d’ara és
absolutament penosa. Les baixades en publicitat en els mitjans
balears ronden el 30%, únic servei essencial que ha patit ERTO
i els que han acabat amb aquests expedients de regulació
temporal d’ocupació, ens temem que tenguin en ment mesures
definitives. Altres mitjans han reprès amb planes web, però no
en edició impresa.

Nosaltres li proposam, presidenta, que estableixi plans que
vagin lligats al manteniment de llocs de feina, aquella publicitat
que vostè destina als diferents mitjans, siguin públics o privats,
que vagin destinats a mantenir llocs de feina, no sols als
empresaris. Hi ha països que han posat en marxa plans i línies
de suport per a formació, fins i tot, per als lectors, els mitjans
de comunicació són un sector petit però estratègic per a la
cohesió social i per assegurar la presència informativa de les
Illes dins l’arxipèlag i fora de l’arxipèlag, amb una agenda
pròpia.

Pel que fa a la ràdio i televisió públiques també volem saber
quin serà el pressupost de l’any que ve, i en què retallarà, i li
demanam que no siguin els que pateixin sempre els mateixos.

Gràcies, presidenta.

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Pons. Coincidesc amb
vostè amb el necessari paper dels mitjans de comunicació i jo
repetesc l’agraïment de poder difondre les notícies de servei
públic, que són les fonamentals per al Govern de les Illes
Balears, i més en aquests moments de dificultat i, per tant,
poder difondre bé les notícies sanitàries i evitar les notícies
falses, que també és un dels problemes que tenim a la nostra
societat. 

Quant a la característica d’empreses i que vostè em deia,
efectivament, som conscients de l’abaixada de les publicitats
privades i, per tant, del patiment que tenen moltíssimes
empreses dels mitjans de comunicació, és vera que ve d’un
debat estructural que és anterior a la crisi de COVID, que
també han de resoldre les mateixes empreses lligades al món de
la comunicació. Òbviament, com empreses que en aquest
moment han patit una situació econòmica, s’han pogut acollir
al sistema d’ERTO que ha establert el Govern d’Espanya
conjuntament amb el Govern de les Illes Balears, i que són
recursos públics que van directament a ajudar al manteniment
dels llocs de treball d’aquestes empreses que, també, crec que
s’ha d’explicar, que això és un recurs públic que va directament
també i ajuda, en aquest cas, a les empreses de comunicació.

Quant a la ràdio i televisió pública de les Illes Balears,
encara l’agraïment és més profund, perquè han fet un esforç
enorme per també mantenir les rodes de premsa en directe de
tantíssimes qüestions que afecten directament la ciutadania
d’aquesta comunitat autònoma. Vostè sap que l’increment de

pressupost que se li va posar l’any passat a la ràdio i televisió
pública, precisament a través d’una proposta d’El Pi, va ser per
millorar les condicions laborals dels treballadors i
treballadores. Nosaltres en aquesta línia hi seguirem treballant
de forma convençuda.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.17) Pregunta RGE núm. 15085/20, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a propostes incloses en el Pla
de reactivació econòmica.

Dissetena pregunta RGE núm. 15085/20, relativa a
propostes incloses en el Pla de reactivació econòmica que
formula el diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la paraula el Sr.
Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Antes de nada, felicitarles,
señores diputados por el Día de la Hispanidad que celebramos
ayer, y muy especialmente a la Guardia Civil, por el día de su
patrona, la virgen del Pilar.

Felicitados todos, Sra. Armengol: ¿cuántas propuestas de
los partidos políticos de la oposición ha incluido en su Plan de
reactivación económica?

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, veig que
l’originalitat no li ha vengut encara, a vostè, i em segueix
demanant per una cosa que m’ha demanat una sèrie de vegades:
Pacte de reactivació econòmica en el qual vostès varen decidir
no participar.

El Govern de les Illes Balears li repetirà, una vegada més,
la seva posició. No és un pacte del Govern, no es mi pacto de
reactivación, és el pacte de la societat de les Illes Balears,
d’aquells que varen voler sumar, d’aquells que varen voler
proposar en positiu, a un moment de dificultat que és quan es
demostra la defensa de la ciutadania que ens toca fer. I és un
pacte, són mesures concretes, que va consensuar el govern amb
els quatre consells insulars, amb la FELIB, amb l’Ajuntament
de Palma, amb els quatre agents socials i econòmics de la
nostra comunitat autònoma, amb els partits polítics que donen
suport al Govern i amb els partits que són a l’oposició, però
que sí que varen voler sumar, que són El Pi i Ciutadans. 
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Sr. Campos li agrairé que faci un poquet de feina, llegeixi’s
el pacte i vostè mateix veurà quines propostes venen i d’on
venen.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

Yo, Sra. Armengol, también le recomendaría que hiciera
trabajo pero, visto el resultado de su trabajo, mejor que no lo
haga. Porque nos arruina a todos. 

Yo, cuando me refería a partidos de la oposición me refería
a los partidos de la oposición de verdad, no a aquellos que
firman planes de ruina económica con usted y que, a veces,
parecen más socios de Gobierno que oposición. 

(Remor de veus)

Sra. Armengol, usted sabe, no ha incluido ninguna
propuesta. Desde VOX le presentamos unos ejes fundamentales
para un verdadero plan de reactivación económica, y eso fue el
pasado 2 de mayo, con unos puntos muy claros: centrar el
esfuerzo de la administración pública en mantener el tejido
productivo y empresarial; bajar los impuestos, eso, claro,
llevaba reducir cargos políticos y un millonario gasto público
superfluo que usted despilfarra; y elaborar unos presupuestos
de base cero. Unos ejes que se los concretamos en 115
medidas, y no solo no las aplicó si no que no quiso ni llegar a
un acuerdo consensuado. 

Fue usted, Sra. Armengol, usted dejó claro desde el
principio que, al igual que Iglesias y Sánchez, iba a aprovechar
esta crisis para aplicar su agenda social-comunista y separatista.
Por eso nosotros, a diferencia de otros, nos negamos a
participar en la farsa de su plan, llamado de “transformación
económica” y que ha sido de “ruina económica”, ahí está el
resultado: caída del 40% del PIB y aumento del paro en un
90%. 

Llegados a este punto, para que los trabajadores, los
autónomos, las pequeñas empresas -las familias que usted ha
arruinado-, para que los ciudadanos en general tengan alguna
posibilidad de recuperación, solo le queda llevar a cabo las
siguientes medidas, Sra. Armengol: cese al Sr. Yllanes,
vicepresidente de Transición Energética; cese a la Sra. Costa,
consejera de Presidencia; cese a la Sra. Sánchez, consejera de
Hacienda; cese al Sr. Negueruela, consejero de Turismo; cese
a la Sra. Santiago, consejera de Asuntos Sociales; cese al Sr.
March, consejero de Educación; cese a la Sra. Gómez,
consejera de Salud; cese al Sr. Pons, consejero de Vivienda;
cese al Sr. Mir, consejero de Medio Ambiente; cese a la Sra.
De la Concha, consejera de Agricultura; cese a la Sra. Castro,
consejera de Administraciones Públicas; y, finalmente, dimita
usted. 

(Remor de veus i algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gràcies, Sr. President. A veure, Sr. Campos, jo entenc que
a vostè li costa molt, entendre això dels consensos, això de fer
feina conjuntament, això de compartir propostes..., en
definitiva, la democràcia. I jo vull agrair als que hi creuen, i als
que hi creuen i als que pensen que, en els moments de
dificultats de la població, el que s’ha d’intentar no és treure un
rèdit de partit polític, sinó treballar a favor de la població, jo
els ho agraesc infinitament. I agraesc a totes les entitats...

(Alguns aplaudiments)

... a tots els agents de diàleg social i econòmic, agraesc a les
institucions que hi han participat, i agraesc als partits polítics,
i vostè pot fer les seves crítiques, en fi, els seus discursos que
ens fa cada dimarts, d’acord, contra els partits que han signat.
Però jo li puc dir que han treballat, que han fet propostes
concretes i que són propostes que donen solucions a la gent. O
vostè creu que, per exemple, insuflar recursos als autònoms -
que és una proposta que ve, per exemple, avalada per El Pi, per
Ciutadans- no dona suport a persones que la necessiten? O
vostè creu que no és necessari, en moments de dificultats i en
moments de desolació, i en moments de desesperació, els
ciutadans veure que les institucions i que els partits polítics
poden tirar enfront solucions? O vostè no creu que això és
necessari en un moment de crisi econòmica? Nosaltres creiem
que sí. 

I jo agraesc la feina dels que fan aquesta aposta per ajudar
la gent en moments de dificultats. De vostè, Sr. Campos, no
esper absolutament res. Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.18) Pregunta RGE núm. 15141/20, presentada pel
diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions en relació amb
la part fiscal del REB.

Devuitena pregunta RGE núm. 15141/20, relativa a
actuacions en relació amb la part fiscal del REB, que formula
el diputat 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 any i mig
que vostè ens va presentar el Règim Especial de les Illes
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Balears com a una cosa històrica i, des de llavors, no hem
tornat a saber absolutament res.

En el mes de febrer del 2019 la premsa deia: “Armengol
asegura que la fiscalidad del REB se aplicará en enero de
2020", i no hem sabut res des de llavors ençà. Per això li
deman: té prevista qualque actuació, en relació amb la part
fiscal del REB? Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Company. Efectivament
en el 19 s’aprova el Decret Llei del Règim Especial de les Illes
Balears, que és un avanç important per a la nostra comunitat
autònoma. Això que no hem tornat a saber res deu haver estat
vostè, Sr. Company, perquè sí que fa poquet temps el ministeri
d’Agenda Urbana, el ministeri antic de Foment, va modificar
un decret important sobre el transport de mercaderies per mor,
precisament, de l’aprovació del Decret Llei del Règim Especial
per a les Illes Balears, on es va augmentar les ajudes al
transport passant d’un 30 al 35% i del 60 al 65%, entre d’altres
qüestions que s’han anat desenvolupant del Règim Especial per
a les Illes Balears, com són diferents qüestions energètiques, i
com són altres qüestions.

Quant a la part fiscal, de la que vostè em fa referència,
òbviament vostè sap que es va aprovar per Consell de Ministres
un avantprojecte que encara no s’ha tramitat, certament és,
perquè no hi ha hagut pressupost general de l’Estat, com vostè
també supòs que sap perfectament bé, hi ha hagut dues
pròrrogues i esperem que, ara, tenguem un pressupost que
pugui complir amb les necessitats dels ciutadans d’aquesta
comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. L’any 2015, Sra. Armengol,
hi havia pressuposts generals de l’Estat i vostè va renunciar a
uns avantatges fiscals que s’havien aconseguit per part del
Partit Popular...

(Alguns aplaudiments)

... i vostè ha estat l’única presidenta de tot Espanya i en tota la
història de la democràcia que ha renunciat a unes ajudes que
ens envia Madrid, ha anat allà a dir “no les vull”; l’única en tot
Espanya!

(Més aplaudiments)

El març de 2018, Sra. Armengol, vostè podia firmar amb
Mariano Rajoy un REB on hi havia tota la part fiscal i també
uns 90 milions d’euros d’inversions anuals per a aqueixa
comunitat autònoma, i no ho va voler fer; per què?, per motius
polítics, Sra. Armengol. I després se’n va anar el març de 2019,
amb en Pedro Sánchez ja de president, i vostè va organitzar una
d’aquestes coses que li agraden tant, un d’aquests decorats, i
ens va dir que estàvem davant un fet històric. El mateix REB
d’en Rajoy, era, menys la dotació que hi havia i menys també
la fiscalitat. Any i mig després, com dic, no n’hem sabut res.

Miri, el REB és una eina molt important, Sra. Armengol. Jo
no sé com així vostè no ho entén, que és tan important per a les
empreses i els autònoms. L’única conclusió que puc treure és
que vostè tota la vida l’ha feta asseguda aquí, dins aquest
parlament; vostè tota la vida laboral seva no ha fet feina mai
dins l’empresa privada i per tant no sap l’important que és el
REB per a les empreses i per als autònoms. Vostè, Sra.
Armengol, no ha pagat cap nòmina mai, no ha generat cap lloc
de feina mai amb els seus doblers. Vostè du 22 anys aquí dins;
el segle passat vostè ja era aquí, en aquest parlament, cobrant
un bon sou tant si plou com si fa sol, Sra. Armengol, i per tant
és una llàstima però això crec que ha fet que no entengui la
necessitat que tenen les empreses. Vostè no entén un
treballador d’una empresa privada que potser a final de mes té
dificultats per cobrar, perquè vostè aquí sempre ha cobrat
religiosament tota la seva vida. I jo li deman que comenci a
pensar que hi ha gent que no ha viscut tan bé com vostè, i avui
encara menys, i per tant aquest REB l’hem de treure.

El Partit Popular al Senat va presentar fa un parell de
setmanes la part fiscal del règim especial de les Illes Balears.
Jo esper que vostè aquesta vegada agafi la gent de Madrid i
amb el PSOE aprovin al Senat aqueixa part fiscal del règim de
les Illes Balears, perquè és necessari per a la nostra gent de les
Illes Balears, per a les nostres empreses i per als nostres
autònoms, i si no ho fa, Sra. Armengol, tornarà a mostrar el
llautó. Tot el que siguin excuses ara ja no li serviran de molt,
perquè el temps corre en contra seva.

Moltes gràcies, Sra. Armengol.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Company. Torna-m’hi
torna-hi amb la mentida, que no per repetir-la deu mil vegades
serà veritat mai, Sr. Company. Jo no tenc -no sé si vostè ho
troba- el poder suficient per aturar les Corts Generals i per
aturar una llei que en teoria el Partit Popular havia d’aprovar el
2015 a les Corts Generals. No és vera, perquè el Govern
d’Espanya mai no la va tramitar a Corts Generals, això com a
mínim hauria de relatar la història tal i com està; una llei, per
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cert, que només duia el 70% en reserva d’inversions, i una llei,
per cert, que no duia cap recurs públic per a les inversions
necessàries en aquesta comunitat autònoma, cosa que sí fa el
Decret llei de règim especial per a les Illes Balears. Que
l’avantprojecte en tema de fiscalitat, Sr. Company, arriba al
90% de reserva d’inversions, i són qüestions importants que
seguirem lluitant. Estic contenta que lluitem junts, Sr.
Company, davant el Govern d’Espanya i davant les Corts
Generals. 

Ara, també li dic una cosa que per a nosaltres és evident i
òbvia: és molt important que hi hagi un pressupost general de
l’Estat per a l’any 2021 perquè seguim amb els de Montoro, Sr.
Company, que aturen moltes inversions per a aquesta comunitat
autònoma.

(Remor de veus)

És important que hi hagi la reflexió dels fons europeus que
hagin d’arribar a aquesta comunitat autònoma, que són
absolutament necessaris per a les nostres illes. És molt
important assegurar les polítiques públiques necessàries per als
ciutadans i les ciutadanes d’aquesta comunitat autònoma, Sr.
Company. 

I li he de dir, que vostè això supòs que no, però nosaltres
hem lluitat de forma decidida pel manteniment d’empreses i
treballadors, i gràcies a això han arribat els ERTO a la nostra
comunitat autònoma, i això signifiquen 845 milions d’euros que
han arribat a la nostra comunitat autònoma, i 440 a fons perdut
per garantir Sanitat, Serveis Socials i Educació. Això mai no va
passar en temps ni del Sr. Rajoy, ni del Sr. Bauzá i Company,
que eren i són el mateix.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

II. Interpel·lació RGE núm. 14649/20, presentada pel
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
política del Govern de les Illes Balears sobre les mesures de
reactivació del sector turístic.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al segon punt...

(Remor de veus)

Passam al segon punt de l’ordre del dia, que correspon al
debat de la Interpel·lació RGE núm. 14649/20, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a política del
Govern de les Illes Balears sobre les mesures de reactivació del
sector turístic.

Té la paraula, per part del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Negueruela, yo le pido
que en esta interpelación discurra por unos cauces marcados

por la buena educación; por respeto a esta cámara le pido que
deje sus malos modos fuera y no se repita otra lamentable
comparecencia como la de la semana pasada en comisión
parlamentaria.

(Algun aplaudiment i remor de veus)

Mire, Sr. Negueruela, la caída del PIB supera el 40%, llega
hasta el 41,7% en Menorca i el 46% en Ibiza. El desplome
alcanza los 10.000 millones de euros. Tenemos un 90% más de
parados con respecto al año anterior. Acabaremos el año con
100.000 parados sin contar con los que están en situación de
ERTE; usted sabe, por cierto, que muchos de ellos siguen sin
cobrar.

Este es el resultado del plan de reconstrucción o
transformación, o recuperación, el que debería llamarse, como
he dicho en varias ocasiones a la Sra. Armengol, plan de ruina
económica, un plan que además se ha plasmado en esta ley
“frankenstein”, infumable, derivada del Decreto 8/2020 y que
es una auténtica aberración jurídica.

En mayo nosotros le presentamos a su gobierno unos ejes
que consideramos fundamentales para, en base a ellos, construir
un plan de reactivación económica, unos ejes que pasaban por
una revisión de presupuesto base 0 partida por partida,
reducción del gasto superfluo, reducción drástica de impuestos,
y concentrar todos los esfuerzos y el dinero de la
administración a mantener el tejido productivo y empresarial,
a cuestiones sanitarias y al auxilio social. Y ustedes no
quisieron saber absolutamente nada y así nos va.

Estos ejes se los concretamos en 115 medidas. Sólo en
turismo presentamos 25, avaladas por expertos y por
profesionales del sector; estábamos abiertos al consenso para
llegar a acuerdos, porque era el momento de la altura de miras
y de mirar por encima de todo por los trabajadores, por sus
familias, por los autónomos y por los pequeños empresarios.
Usted les ha abandonado a todos ellos, Sr. Negueruela, les ha
arruinado, ha arruinado a los que mantienen con sus elevados
impuestos, lo que ustedes no han reducido y que a día de hoy
siguen manteniendo una superestructura autonómica que
supone una sangría insostenible de dinero público.

Sólo su Consejería de Turismo y Trabajo cuenta con 4
direcciones generales y 10 entes públicos entre empresas,
consorcios, institutos y fundaciones. ¿Me va a decir, Sr.
Negueruela, que es necesaria tanta dirección general, tanta
empresa pública, consorcio, instituto y fundación? Seguir
gastando millones de euros públicos para que ustedes sigan
enchufando a hijos de históricos socialistas, a amigos y amigas
suyos, en los que basa usted su reactivación económica. ¿Éste
es su plan de reactivación económica, reactivar la economía
doméstica de amiguetes varios?

Y ustedes han seguido con su política de fichar a colegas
socialista, familias, parejas, mientras ordena cierres de locales
de negocios en zonas turísticas de Calvià y Playa de Palma, por
ejemplo, y arruina al trabajador y al autónomo del sector
turístico y del sector del ocio. Los tiene en pie de guerra, se le
manifiestan continuamente. Usted y la Sra. Armengol son los
artífices de un titular sin precedentes, fíjese: “fin de
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temporada”, fechado el 15 de agosto, también lo puede mirar
usted Sra. Armengol, fechado el 15 de agosto, “fin de
temporada”. Y todo esto fue después de anunciarnos a bombo
y platillo un plan piloto turístico que ya manejaba de por si
cifras ridículas, porque querían traer a 10.000 turistas, pero es
que sólo vinieron 2.000, y fíjese si no sirvió de nada y mucho
menos para vender Baleares como destino turístico seguro, que
la temporada no llegó ni a arrancar, dando el cierre definitivo,
como le recordó la prensa el 15 de agosto.

Y con todos estos datos económicos y de desempleo, usted
está satisfecho con sus políticas. Ustedes primero no hicieron
tests masivos para saber quién estaba contagiado y quién no, lo
que hubiera evitado el cierre total y la paralización económica.
No se hicieron ni se hacen ahora PCR en los aeropuertos, ni tan
siquiera consiguieron exigir PCR en origen. Ustedes que
vendían en grandes titulares que negociaban de forma bilateral
con el Gobierno alemán, pues ni controles, ni corredor turístico
seguro, ni nada de nada. Unos controles que por cierto pedimos
desde VOX ya en abril. Es que sólo un gobierno como el suyo
y el de Sánchez, es capaz de encerrarnos durante casi tres
meses, para después abrir las puertas, que son los aeropuertos
en nuestro caso, sin control a todo el que quisiera venir a
visitarnos. 

Usted, Sr. Negueruela y la Sra. Armengol, son los
responsables políticos de los peores datos del sector turístico de
España y de Europa, y todos se han visto afectados por el
mismo virus, pero lo que está claro es que ninguno ha adoptado
las medidas que ustedes han llevado a cabo en Baleares, unas
medidas que han arruinado a la mayoría y eso sí, no han
perjudicado a unos pocos poderosos. 

Yo, Sr. Negueruela, lo que espero es algún tipo de
respuesta, más allá de sus malos modos. Alguna explicación
ante los peores datos turísticos de la historia, de los que usted
es responsable.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Campos. Ara té la paraula el conseller
de Model Econòmic, Turisme i Treball.

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

Gràcies, Sr. President, bon dia senyores i senyors diputats.
Jo crec que en aquesta intervenció que vostè ha fet, hi ha molts
aspectes amb els quals no puc estar d’acord, perquè bàsicament
la setmana passada vostè mateix no va ni finalitzar la meva
compareixença, per tant, no em va ni escoltar les meves
respostes i si vostè es va sentir ofès per les meves paraules, té
el meu perdó per endavant.

En aquests moments, vull fer la primera intervenció en
català en aquesta cambra en una interpel·lació, precisament
perquè les dades que li vaig donar en castellà, jo crec que no
les ha escoltades i, per tant, jo esper que almanco...

(Alguns aplaudiments)

... en català tingui una millor possibilitat, una millor opció que
vostè pugui’m entendre. I demano també disculpes per si el
català no és el millor possible, però intentaré fer-ho per veure
si així com vostè puc debatre en un altre to i en una altra forma,
perquè jo crec que la política en tot cas demana, com vostè ha
dit fa un segon, més alçada de mires. Jo crec que alçada de
mires jo crec que en tot cas és fer propostes, fer propostes
serioses i parlar. Vostè ha dit que des de maig no ha fet noves
propostes, miri que han passat moltes coses des de maig com
per fer més propostes, per treballar més, per fer més feina, però
vostè diu no, al maig jo he fet propostes, és una situació
totalment diferenciada, en una situació molt difícil, molt dura
i des de maig jo no sé quines intervencions, ni quines propostes
han fet vostès.

Jo crec que la situació internacional que ara mateix tenim,
en tots els destins turístics del món, molts fan veure que el
turisme internacional és cert que té una caiguda molt forta en
tot els destins, la va tenir Turquia en l’acumulat del 2020 un
75%, Espanya un 72%, Canàries, Catalunya, Comunitat
Valenciana, Grècia, Tunícia, tots els països han patit una
caiguda molt forta del turisme internacional. I tots fem intents
de recuperar, de reactivar el sector. 

Nosaltres vàrem fer un primer pla que va ser el pla pilot i
ara fem un segon pla amb el Govern d’Espanya i amb el
Govern de Canàries. El pla pilot també el vàrem fer amb el
Govern d’Espanya i, per tant, ja vàrem fer dos plans per
reactivar el nostre principal sector, i és cert que de vegades no
dóna els resultats que tots volíem, però també és cert que el
primer pla va ser pactat i consensuat amb el sector, el sector va
voler aquest pla. És més, el va demanar, ho vàrem escriure i
nosaltres vàrem aplicar aquest pla consensuat amb el sector,
amb les empreses i amb els treballadors per intentar reactivar
la nostra economia.

Després va venir la quarantena del Regne Unit, que, com
sap no va ser per un tema sanitari; després va venir la segona
onada del coronavirus; després varen venir les mesures
alemanyes i, efectivament, va posar el fi a la nostra temporada
turística. Com ho va fer a totes les destinacions de sol i platja
en matèria de turisme internacional, tan sols van resistir en
matèria de sòl i platja els que tenen més turisme nacional. I per
tant, fins i tot aquí si vostè vol fer una estratègia per illes, veurà
com els que tenen més turisme nacional van resistir millor que
els que no en tenim.

Però en tot cas, nosaltres hem fet esforços en aquesta
matèria sempre al costat del sector turístic i sempre de forma
pactada amb el sector i amb els treballadors i treballadores,
perquè nosaltres l’únic que volem és reactivar la nostra
economia, és que els treballadors tenguin feina, és la nostra
única preocupació, volem que els treballadors que el 12 de
març tenien l’esperança d’incorporar-se a la seva feina, puguin
tornar fer-ho i com més aviat millor.

Per tant, per a nosaltres aquesta és la nostra estratègia i
l’única estratègia, que els treballadors puguin tornar als seus
llocs de feina i farem tots els esforços en aquest sentit i si
vàrem fer un primer pla, ara ja estam en un segon pla. Bé, la
situació..., vostè ho coneix perfectament, no hi ha cap aeroport
del món, cap aeroport del món que faci PCR en els aeroports,
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a cap, és que vostè diu coses que..., cap. I per tant, almanco
serietat en els plantejaments, cap país del món fa PCR ara
mateix en els seus aeroports, cap. I fem distintes solucions, es
varen plantejar en algun moment PCR d’origen, hi ha països
que amb PCR d’origen varen tenir dificultats per la caiguda de
reserves, que vostè també pot saber.

Però nosaltres ara mateix el que vàrem dir és en aquest
segon pla, és incidència de menys de 50 podem fer corredors
sense mesures i per als països que tenguin més de 50, PCR
d’origen, com es fa a molts altres territoris. Però en tots
segueixen tenint unes caigudes molt grosses del turisme
internacional, amb totes les mesures i n’hi ha moltes, les que
vàrem fer nosaltres, les que varen fer altres països, tots tenen el
mateix problema, que tenen una caiguda per confiança del
turisme internacional. Per tant, malgrat voler reactivar és cert
que fins que no hi hagi un marc harmonitzat és molt difícil.

Ara mateix, ara mateix, avui s’intenta en el si de la Unió
Europea pactar marcs harmonitzats per a la circulació en aquest
sentit. Nosaltres tenim...

EL SR. PRESIDENT.

Per favor, Sra. Diputada, si podria deixar..., no, és que se
sent perfectament contínuament, contínuament. 

Gràcies. Continuï, Sr. Conseller.

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

Almanco avui crec que tenim un to suficientment educat
com perquè no es parli quan un intervé, almanco, eh!, almanco
podrien tenir aquesta educació.

Sobretot perquè parlam d’un tema molt important com és el
turisme i vostès després hi fan molta referència de forma
permanent. 

Per tant, per a nosaltres el plantejament és fer proves i fer
en tot cas amb el sector les mesures necessàries per reactivar-
los. En aquest protocol que vàrem signar la setmana passada a
partir d’avui el Govern d’Espanya comença reunions amb altres
països, Regne Unit de forma prioritària, per a nosaltres molt
important el Regne Unit per a Eivissa i per a Menorca i per a
una part important de Mallorca, però també amb altres països
com poden ser Alemanya, Itàlia en el cas de Formentera. Per
tant, fer corredors segurs, perquè mentre no hi hagi un protocol
harmonitzat a nivell europeu, que crec que seria el desitjable,
i ara mateix no es pot fer precisament perquè països que vostè
moltes vegades ha defensat públicament de models d’altres
països com pugui ser Hongria d’Orban pràcticament paralitza
ara mateix que hi hagi un acord global, o Polònia.

Per tant, són aquests països que bloquegen un acord en el si
de la Unió Europea, precisament de partits que vostè diu que
són seriosos a l’hora de fer aquestes polítiques. Doncs, aquests
partits bloquegen qualsevol acord en aquest sentit.

Mentre nosaltres sí que vàrem una cosa, que jo crec que
vostè també ho pot veure, mentre no hi hagi una reactivació

total i per tant una recuperació total del nostre sector, tenim i
necesitam els ERTO, mecanismes de protecció. Per tant,
reactivació, més protecció, i, en aquest sentit, la protecció
econòmica dels treballadors i treballadores de les nostres illes
ja, ara mateix, és superior als 1.000 milions d’euros per a
empreses i per a treballadors i treballadores, més de 1.000
milions d’euros per a treballadors i treballadores. 

Qualsevol proposta seriosa de reduir imposts hauria de dir
com es faria després una despesa com la de 1.000 milions
d’euros en ERTO per a les nostres empreses, treballadors i
treballadores que fins que hi hagi temporada turística, perquè
aquests treballadors i treballadores i aquestes empreses no faran
feina en un altre sector que no sigui en el sector turístic, mentre
no n’hi hagi tenim una protecció superior als 1.000 milions
d’euros. Això ara mateix és imprescindible per a la nostra
economia. Si hi ha reducció d’imposts com se sufragaran
aquestes partides?

Crec que hem de fer en tot cas propostes serioses. Si vostè
fa un plantejament seriós amb mesures actualitzades a la realitat
actual i les plantegen, nosaltres en tot cas sempre hem estudiat
tot el que se’ns ha plantejat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la
paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias por su intervención, Sr. Negueruela. Yo, claro,
ahora entiendo porqué nos va como nos va con la ruina, y es
que ustedes, y usted concretamente, no se entera de nada. 

A ver, ¿cómo viene aquí a decir que no existe ningún país
del mundo que no hace PCR en los aeropuertos? Bruselas ha
instalado un laboratorio desde el pasado mes de septiembre
para hacer pruebas PCR en los aeropuertos. Los aeropuertos
alemanes hacen pruebas PCR en el aeropuerto. Y es que usted
ni lo sabe, y viene aquí encima a decirnos que no hay ningún
aeropuerto, pues mire, los alemanes y Bruselas, la capital de
Europa.

Así, ¿cómo nos va a ir? Y usted es el consejero de Turismo.
Claro, un consejero de Turismo que viene aquí a hacer chistes
en catalán, pues mire, no estamos para bromas, Sr. Negueruela,
no estamos para bromas.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Mire, le digo..., -el Sr. Mir acaba de decir, consejero de
Medio Ambiente, que yo sí que soy un chiste, lo digo para que
vean el nivel del Gobierno balear, éste es el nivel del Gobierno
balear, sí señor, muy bien.

(Remor de veus i algun aplaudiment)
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Miren, el... -no, ustedes sí que no hacen gracia, son una
auténtica desgracia para este pueblo-, pero miren, les voy a
decir una cosa, el por qué no hacen ninguna gracia, no les hace
ninguna gracia a uno de cada cinco bares y restaurantes que
están liquidando el negocio. Tampoco les hace ustedes ninguna
gracia al 42% de los locales que estarán cerrados durante el
invierno. No creo que tengan ninguna gracia sus bromitas
cuando los ingresos del sector de la restauración caen en un
70%. O que durante el 2021 la facturación del sector seguirá
siendo un 50% inferior a la normal. Que siete de cada diez
locales de ocio nocturno cerrarán antes de Navidad, vaya usted
a hacerles chistes a ellos. O que el 30% de los locales
comerciales van a cerrar. Por no hablar de la industria musical
que está en alerta roja por la inseguridad jurídica que sus
decretazos han generado. Y por si todo esto fuera poco,
suspenden los viajes también del IMSERSO para esta
temporada. Y ustedes dicen que llegan a acuerdos con el
diálogo social y la mesa de diálogo social. 

Estos datos resulta que los ha dado la CAEB, que tengo
entendido que se ha sentado con usted, pues algo está pasando
aquí, no sé. También son los datos que da la PIME, que da
Afedeco, que da la Patronal de Ocio Nocturno (Abone), Son
los datos que dan ellos. 

Ustedes salen aquí y usted, Sr. Negueruela, sale aquí a
hablarnos de los ERTE, pero miren, para que no vayan
improvisando sobre la marcha ya les aviso qué va a pasar con
los fijos discontinuos sin ayudas a partir de febrero, para que no
vuelva a pillarnos el toro y cure esta indecisión, porque usted
sabe que el 31 de enero se agotará la protección especial, esa
que garantiza que los fijos discontinuos cobren el 70% de su
salario. Lo digo porque habría que ser previsor para que eso no
estemos sufriendo hasta última hora, como siempre está
pasando. Porque es la propia CAEB también la que le dice que
vamos a tener una recuperación muy lenta, la que le dice que la
tasa de desempleo va a superar el 20%.

¿Qué va a pasar con las familias después de Navidad que ya
les han dicho también que no van a tener reserva de ningún
tipo? Y usted ha salido aquí a decirnos que en eso no hay
problema. ¿Y por qué no hablamos de los créditos ICO que
tienen un año de carencia y ya en abril y mayo de 2021 muchas
empresas van a tener que devolver ese dinero después de no
tener ningún ingreso?

Mire, yo entiendo, o puedo entender, que usted le haya
cogido el gusto a navegar en barco con propietarios de grandes
cadenas hoteleras, lo que ya no entiendo y también podría
aclarar es si va a seguir firmando los convenios de hostelería en
las sedes de grandes cadenas hoteleras o se va a interesar por
no perjudicar a los pequeños y medianos del sector turístico.
También para ser previsor, porque es a estos trabajadores de la
restauración los que ha arruinado usted con esos cierres
dictatoriales. 

Además, ahora, vimos la noticia el último día, hace una
semana, si no me equivoco, donde ustedes ahora ya a los
negocios de Punta Ballena y Playa de Palma les permitía abrir
de día, ahora que no hay turistas, es algo tremendo. O incluso
usted y su consejería se dedica precisamente a enviar
inspectores de trabajo y de turismo a acosar aquellos pequeños

empresarios autónomos, aquellos que también son parte del
sector turístico como bares, restaurantes, pequeños y medianos
hoteleros; esos que han tenido la valentía de abrir sus locales,
sus negocios para poder vivir.

Sr. Negueruela, usted no está a la altura del cargo. Con toda
esta cadena de despropósitos lo mejor que podría hacer es
dimitir antes de que los ciudadanos le echen. Eso sería más
digno.

Muchas gracias.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. En torn de contrarèplica té la paraula
el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball.

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

Gràcies, president. Sr. Campos, avui Itàlia prohibeix les
festes. França està confinant pràcticament gran part del seu
territori. Liverpool ha tancat els pubs. Alemanya va fer una
retirada parcial dels PCR als aeroports precisament per garantir
el subministrament a la seva població. Per tant, són les dades
avui, avui de tota Europa, és troba en una situació molt
pareguda a la nostra. Què vàrem fer nosaltres? També almanco
protegir aquesta situació per als treballadors i treballadores.

Crec que en aquest sentit s’ha optat per reiniciar i recuperar
quan es pugui, però també protegir, i és aquesta dicotomia, són
necessaris els dos, protegir i impulsar i reactivar. I és la política
que fem, la que fem de forma consensuada.

Vostè em va dir les previsions econòmiques de CAEB, sí,
i les del Govern, que per al segon semestre són pitjors que les
de la mateixa CAEB, un 40% les nostres, un 35 les de CAEB.
Vàrem parlar més quan vàrem fer aquests estudis econòmics,
és clar que sí, és clar que es fa aquest treball de forma conjunta
amb ells, és clar que sí; és clar que ens vàrem seure amb
restauració fa a penes dues setmanes, precisament per les
mesures que reclamaven, precisament les que més reclamaven
eren els ERTO.

I, efectivament, hi ha una cosa amb la qual sí estic d’acord
amb vostè de tot el que ha dit, que és amb els ICO, amb els
ICO sí que tenim, però ja vàrem parlar tant a la CAEB com
amb els distints ministres i amb el secretari d’Estat de Turisme
també, per aquesta preocupació que vostè ens transmet que
nosaltres tenim preocupació, els ICO a partir del març del 2021
probablement a la nostra comunitat autònoma tenguem la
necessitat que la carència es perllongui, i jo en aquest sentit sí
que estic d’acord.

Però després hi ha coses que em sorprenen de la seva
intervenció, una, l’IMSERSO, que, efectivament, s’ha suspès
aquesta temporada, és que VOX vol IMSERSO aquesta
temporada, amb la situació que tenim VOX vol que hi hagi
IMSERSO, aquesta temporada? Em diu: han prohibit
l’IMSERSO. Home!, és que jo crec que en aquesta situació
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actual precisament els sectors més vulnerables els hem de
protegir, perquè sí que és més important protegir aquest sector,
protegir els nostres majors, malgrat passi el que passi a la
nostra economia en aquest sentit, Sr. Campos, molt millor
protegir els nostres majors que exposar-los a una situació com
la que vostè planteja.

(Alguns aplaudiments)

O vostè vol IMSERSO aquest any, seriosament? Aquesta és
la proposta seriosa de VOX d’avui, proposar IMSERSO avui?
Jo crec que hem de fer un debat seriós, nosaltres no
contraposarem en aquest sentit amb vostè. Ja li he dit que en
matèria d’ICO té raó, però en altres matèries em sembla que
hem de mesurar el to del que hem de dir, perquè jo crec que
avui ningú no vol IMSERSO en aquest sentit.

I després, dos aspectes, per acabar la meva intervenció. La
Inspecció de Treball no assetja empresaris, no faci aquesta
contraposició, la Inspecció de Treball no assetja cap empresari,
cap, és un òrgan pensat per a la defensa dels interessos dels
treballadors i treballadores. Vostè també m’ha dit que la
Inspecció de Treball assetja empresaris? No ho sé, perquè si
m’ha dit que sí, em sorprèn, però jo crec que els òrgans de
control de l’Estat són per garantir les condicions de feina dels
treballadors i treballadores, però també dels empresaris, els
empresaris també necessiten una Inspecció de Treball per evitar
una competència deslleial, jo no qüestionari el funcionament de
l’Estat. Vostè, que defensa tant l’Estat, vostè que defensa
aquestes banderes que vostè té, hauria de saber que l’Estat es
garanteix com a un estat social i democràtic de dret, i en aquest
Estat social i democràtic de dret juguem un paper fonamental
determinats cossos que garanteixen els drets i el compliment
dels drets dels treballadors i treballadores, per tant, per a
nosaltres és molt important.

A mi no em sorprèn aquesta posició seva sobre la Inspecció
de Treball, no em sorprèn; no em sorprèn perquè vostè
qüestiona la defensa dels treballadors i treballadores, miri,
vostè aquí és a l’oposició, a Madrid també és a l’oposició, però
condicionen el Govern, l’única mesura que conec que ha fet
VOX per a l’aprovació dels pressuposts, l’única mesura
econòmica, important per aprovar els pressuposts a la
Comunitat de Madrid de la Sra. Ayuso, que va fer VOX, que es
conegui almanco en públic, és la retirada de l’estàtua de Largo
Caballero, que si qualque cosa va fer va ser protegir els drets
dels treballadors i treballadores com ho coneixem avui aquí.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara fem una pausa de deu
minuts i després reprendrem amb el tercer punt de l’ordre del
dia.

(Pausa)

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

III. Moció RGE núm. 14959/20, presentada pel Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a política del Govern en
relació amb l’habitatge assequible i social, derivada del
debat de la Interpel·lació RGE núm. 14206/20.

LA SRA. PRESIDENTA:

(...) de la Moción RGE núm. 14959/20, que presenta el
Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la política del
Govern en relación con vivienda asequible y social, derivada
del debate de la Interpelación RGE núm. 14206/20.

Tiene la palabra el Sr. Pérez-Ribas, que defenderá al Grupo
Parlamentario Ciudadanos.

Gracias.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, vicepresidenta. Bé, veig que no hi ha cap conseller,
però bé, començarem la intervenció. Gràcies, diputats, els que
sou aquí, cap membre del Govern.

Després de cinc anys de nefastes polítiques d’habitatges
socials del pacte, després de dues lleis del pacte, la Llei
d’urbanisme i la Llei d’habitatge, que han fracassat; després de
vuit mesos de la validació del Decret Llei 3/2020, que
constatava el fracàs de les lleis anteriors i feia que la tramitació
d’obres de l’IBAVI es botés totes les tramitacions i així permet
que cada setmana la Sra. Armengol posi una primera pedra, que
ja veurem de quina obra i com es paga; després que aquest
decret llei que es va validar, els mateixos tècnics d’Urbanisme
de Cort diuen que es tracta d’un decret incoherent; després
d’haver tudat anys de bonança econòmica per construir
habitatge social, ara fan una frenètica ronda d’inauguracions
d’obres que no se sap ni com ni quan es podran pagar.

Ara, i avui, encara tenen coratge de reafirmar les seves
polítiques d’habitatge, quan els constructors-promotors alerten
que només s’edifica habitatges a preu elevat a les Illes Balears,
que és una situació que hem manifestat des de Ciutadans des de
fa mesos. I fa mesos que hi insistim, només es poden trobar
solucions al greu problema de l’habitatge a Balears a través de
la col·laboració publicoprivada, amb igualtat de condicions,
amb projectes ambiciosos i amb agilitat administrativa, només
així podrem impulsar la nova indústria residencial.

Presentem avui una moció amb vuit punts, per intentar
aprofundir en les nostres propostes de millora de la política
d’habitatge social a les nostres Illes.

En el primer punt, evidentment, constatar que el Govern el
que ha de fer és adoptar mesures clares, contundents, perquè,
si no, no arribarem ni de prop a donar servei a les 8.000
persones que es troben en llista d’espera de lloguer social.

En el segon punt, que insta el Govern a impulsar convenis
de col·laboració publicoprivada per a la construcció de nous
habitatges assequibles i socials, amb criteris de sostenibilitat i
eficiència energètica.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202014959
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Un tercer punt que demana al Govern potenciar els
convenis de col·laboració amb cessió temporal de sòl públic i
amb convenis de gestió urbanística en sòl urbanitzable.

Quart punt, perquè el Govern aprofiti aquests convenis de
col·laboració publicoprivada de nous habitatges assequibles i
socials i els introdueixi i es puguin beneficiar de les mesures de
gestió, que el famós Decret Llei 3/2020 utilitza actualment a
l’IBAVI, per tramitar urgentment tots el que sigui, els permisos
d’obres i de gestió urbanística, incorporar aquí els convenis de
col·laboració publicoprivada.

En el cinquè punt, evidentment, hem de ser ambiciosos i
hem de presentar projectes ambiciosos de rehabilitació i de
zones i barris degradats a tots els municipis de les nostres Illes.
Ja vam posar l’exemple de l’efecte positiu que va tenir la gran
actuació de Sa Gerreria a Palma, idò això ho hem de fer passar
a tots els municipis.

També aquests plans de rehabilitació ambiciosos a barris i
a zones degradades que es puguin dur a terme amb convenis de
col·laboració publicoprivada i que es beneficiïn de les ajudes
europees per a la rehabilitació.

El setè punt, que el Parlament de les Illes Balears insti el
Govern a cercar fórmules per ampliar les possibilitats de canvi
d’ús dels edificis turístics obsolets, per assolir habitatge social
o assequible, però que no només quedi a les zones madures,
sinó que s’ampliï a tots els municipis de les Illes Balears.

I finalment, aprofundir en el que és també necessari per
incrementar el parc d’habitatge social en lloguer, que és
aprofundir en les possibilitats de col·laboració per construir
habitatge de lloguer social en terrenys dotacionals i, en aquest
cas, doncs també en edificis dotacionals que ja estiguin
construïts.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Pérez-Ribas. Interviene, para defender
las enmiendas RGE núm. 15272, 15273, 15274, 15275 i
15276/20, el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra
la Sra. Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. L’habitatge és un tema de
país, malgrat les discrepàncies polítiques que puguem tenir i
que hi són, lògicament, però, malgrat les idees confrontants que
puguem defensar, l’habitatge és i ha de ser un tema de país i un
assumpte que ens ocupi i ens preocupi a tots.

A la Constitució Espanyola es configura com a un principi
rector de la política social i econòmica, com a un mandat als
poders públics, i no com a un dret fonamental dels emmarcats
dins el títol I i II, per ser justos, perquè cal dir que la situació
de fa 42 anys no és la situació actual, Espanya tenia 30 milions
d’habitants, ara en té 46; però també crec que hem de ser justos
si diem que si avui haguéssim de modificar la Constitució, tots

i cada un de nosaltres entendria que el dret a l’habitatge és un
dret fonamental.

La nostra legislació autonòmica vol pal·liar aquesta
mancança, l’Estatut, en el seu article 22, considera l’habitatge
com a un dret que afecta l’àmbit civil i social de les persones
per accedir a un habitatge digne, i dóna també un mandat legal
per desenvolupar-lo. Així, la Llei 5/2018, de l’habitatge de les
Illes Balears, ja el configura com a un dret subjectiu i l’apropa,
en la seva configuració, a convertir-lo en un dret fonamental, ja
que dóna un mandat clar als poders públics perquè el
desenvolupin. Per la qual cosa, el desenvolupament d’aquest
nou dret subjectiu que ens atorga l’Estatut i la Llei d’habitatge
ha estat un dels principals punts a l’agenda del Govern, i molt
més ara en la gestió de la crisi derivada de la pandèmia.

Així, són moltes les accions que s’han desenvolupat des de
l’aprovació de la Llei d’habitatge per part d’aquest parlament,
dos exemples: per a nosaltres, el primer, i més important, és
que s’ha engegat un pla de promoció pública d’habitatges sense
precedents a les nostres illes i que suposarà que dins el 2020
tenguem 473 habitatges en construcció; 9 ja s’han finalitzat i
entregat; 20 s’han adquirit per tempteig i retracte i, per tant, un
total de 502 habitatges de promoció o que seran públics.

A més, s’han de sumar els 259 habitatges de promoció
privada i qualificats com de protecció oficial els dos darrers
anys i que, en aplicació de la Llei d’habitatge, suposa que
tendran aquesta qualificació com de protecció oficial per a
sempre.

Dins aquestes mesures que s’han pres, s’ha aprovat el
Decret Llei 3/2020, de mesures urgents en matèria d’habitatge,
i que ha suposat que Balears, de nou, es trobi a l’avantguarda
de la legislació sobre habitatge, ja que, a més de regular
mesures per facilitar la promoció pública d’habitatge, també
proporciona a les administracions les eines necessàries per
combatre l’especulació dels grans tenidors i fons voltors sobre
els habitatges, i permet que, per primera vegada en el nostre
ordenament, la promoció d’habitatge dotacional per poder fer
front a situacions d’emergència.

Veiem que a la seva moció demanen fomentar aquesta
construcció, hi estam d’acord.

Aquest decret llei també va regular distints mecanismes de
col·laboració publicoprivada per tal que sigui la iniciativa
privada la que pugui construir els habitatges quan la iniciativa
pública no arriba, perquè, malgrat els pressuposts d’habitatge
cada vegada més elevats, la cosa pública, malauradament, no
pot arribar a tot, i, per tant, en aquest cas ha de donar pas també
a la iniciativa privada.

Així, el Decret 3/2020 regula el dret de superfície a favor de
persones físiques o jurídiques amb fixació de preus de lloguer
per a un termini de 50 anys; transcorregut aquest termini les
edificacions revertiran a l’administració. S’exceptuen les
cooperatives d’HPO del règim d’adjudicació per ordre del
llistat de demandants d’HPO, així els cooperativistes podran
construir i adjudicar-se els pisos.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202015272
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S’ha davallat l’índex d’intensitat residencial per als
habitatges de protecció oficial i ha passat a 60 metres quadrats,
una de les principals demandes del sector. I també es permet la
construcció d’habitatges per a lloguer a les reserves
estratègiques de sòl, també demanda dels promotors.

Sr. Pérez-Ribas, hi ha moltes maneres d’apropar-se al repte
de l’habitatge, des del Govern i des de les forces d’esquerres
hem optat per un model que prioritza la cosa pública, sense
oblidar-se de la iniciativa privada. Per part seva, a part
d’aquesta promoció privada, pública, demanen la col·laboració
publicoprivada i hi fan molt d’èmfasi. Per això les esmenes que
avui li presentam, perquè van dirigides precisament a intentar
trobar un punt d’acord entre la postura que plantegen vostès
davant la problemàtica de l’habitatge i la que es planteja des
del nostre grup i des del Govern de les Illes Balears.

Compartim la preocupació que vostè exposava per a un dels
temes que, com li he dit, ha de ser un tema de país, i la
compartim perquè pensam que si volem oportunitats per als
nostres ciutadans, aquestes oportunitats únicament es podran
desenvolupar des d’un habitatge segur, per tant dins d’una llar
segura per a tots.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Garrido. Per part del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta, diputades, diputats. L’habitatge, de tota
la vida, però sobretot des de la crisi del 2008, és motiu de debat
i de debat d’una forma intensa. Tenim tendència a pensar, però,
que aquella crisi ja està superada i que la crisi del 2008 quant
a l’habitatge és una cosa que ja està superada, però,
desgraciadament, encara hi ha moltes ferides obertes quant a
l’habitatge d’aquesta crisi.

Jo crec que és important recordar, per exemple, que en
aquella crisi, durant aquella crisi hi va haver gent que no va
poder pus i es va treure la vida, per exemple, eh! I que a dia
d’avui encara ens trobam famílies que pateixen les
conseqüències d’aquella crisi.

De tota manera, tal i com estan les coses i sobretot tal com
evolucionen, desgraciadament ja tornam veure escenes de
desnonaments, amb famílies que queden al carrer. Per tant, amb
l’experiència que tenim no podem repetir els mateixos errors.
I nosaltres entenem que la clau passa per l’equitat i la clau
passa per protegir amb equitat i amb la mateixa intensitat els
drets de tots, tots els drets fonamentals.

Per això, des d’aquest govern sempre s’ha tengut clara la
necessitat de prioritzar polítiques actives d’habitatge, per això
a la legislatura passada es va aprovar la Llei d’habitatge i en
aquesta el Decret de mesures urgents 3/2020. Les actuacions i
plantejaments del Govern són decidits i valents, per exemple

amb els habitatges dotacionals, amb l’ampliació general del
dret de tempteig i retracte, els avantatges que tenen les
cooperatives, són mesures del Decret 3/2020 que nosaltres
veiem positives i necessàries.

Ara toca posar en pràctica totes aquestes mesures, les
famílies vulnerables, que, així com estan les coses,
desgraciadament són moltes, mereixen tota la nostra feina,
empatia i solidaritat. De tota manera, fins que l’Estat no
s’impliqui activament en la solució del problema, fins que no
es reconegui el dret a l’habitatge digne com a un dret
fonamental, no com a un dret, sinó com a un dret fonamental,
o es desenvolupi el REIB aprovat en el Congrés dels Diputats,
no es dotarà la comunitat autònoma de les eines necessàries per
fer front a un dels problemes més greus de la nostra societat, no
només de les Illes Balears, sinó de la societat en general,
pràcticament a tot el món.

Per això, i atès que tenim el conseller avui aquí, li tornam
demanar: siguin exigents amb l’Estat, siguin exigents, nosaltres
hi som darrera, però hem de ser exigents amb l’Estat,
necessitam totes les eines.

Per això, la nova situació, des del Govern s’hauran
d’intensificar les polítiques actives en matèria d’habitatge i per
això també veiem aquesta moció en positiu. Li hem presentat
algunes esmenes que entenem que clarifiquen i fan rodona la
moció, esperam que les accepti. Al cap i a la fi, amb la majoria
dels punts coincidim en el que es demana amb el que es
planteja al Decret 3/2020.

Com hem dit ja al llarg d’aquesta intervenció aquest és un
dels problemes més greus de la nostra societat i ho és a la
majoria de llocs del món, per tant, és imprescindible afrontar-lo
de cara, tenint en compte els drets de tothom, amb decisió i
amb valentia.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Corresponde ahora el turno de
fijación de posiciones, tiene la palabra el Grupo
Parlamentario Popular.

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Des del principi de legislatura
el Partit Popular ja denunciàvem que el conseller Pons anava
molt endarrerit en la urgència que patíem d’habitatge a les Illes
i que no tenguessin l’estudi realitzat per prendre mesures
efectives, la realitat ens demostra que les mesures arriben tard
i malament.

Aquesta moció que presenta avui el Grup Parlamentari
Ciutadans va en el sentit de la nostra filosofia, per tant, el Partit
Popular ja avança que donarem suport en aquest sentit.

El Partit Popular, el passa mes de desembre, reiterava que
el problema de l’habitatge no se soluciona només amb
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habitatge públic, que s’havien d’agilitar els tràmits dins el sòl
urbà perquè hi hagi més habitatge en el mercat; crear una sèrie
de mesures fiscals i facilitar el finançament per a l’habitatge
habitual, entre d’altres.

El Decret Llei de mesures urgents en matèria d’habitatge,
amb l’objectiu de disposar d’instruments que permetin
incrementar el parc d’habitatge de protecció oficial de gestió
pública facilitar l’entrada en el mercat d’habitatges a preus
assequibles i també fer front a les situacions de vulnerabilitat,
ja veiem els resultats i no es pot perdre ni un dia més en
aquesta direcció. No varen ser capaços d’acceptar esmenes que
evitarien aquest fracàs, per aquest motiu el Partit Popular
vàrem votar que no i ara posaré uns exemples.

El 12 de juny, el sector de la construcció alerta que més de
50.000 famílies quedaran sense accés a l’habitatge. El dia 10 de
juliol el Govern entrega les 5 primeres claus en cinc anys. Avui,
13 d’octubre, tot segueix igual, per tant, poca resolució i
eficàcia.

Dia 13 d’agost, 7.500 sol·licituds per rebre l’ajuda de
lloguer, una xifra rècord a les Illes Balears.

1 de setembre, les Balears paguen ara un 49% més car
l’habitatge que en el 2015. Dia 8 de setembre: “Baleares lidera
el encarecimiento de la vivienda en el segundo trimestre”. 20
de setembre: “Promotores y constructores vaticinan el colapso
de la economía por las medidas del pacte”.

El 13 d’octubre, segueixen paralitzades promocions, per
exemple a Menorca, la del carrer Borja Moll, per cert, la
darrera notícia que va sortir públicament és que els ciutadans
de les Illes hauran de pagar un 14% més. Aquesta és la realitat
que hi ha a l’habitatge, aquesta és la realitat dels ciutadans,
mentre vostès venen fum. Son Busquets, un altre bluf!

Queda demostrat que no són encertades les mesures preses
pel Govern i des del Partit Popular insistim que és del tot
urgent i necessari que deixin ja de banda el seu
intervencionisme, les seves prohibicions i les seves
improvisacions, la seva demagògia, perquè l’únic que
aconseguim és bloquejar l’oferta, generar més atur, més
pobresa als ciutadans d’aquestes illes.

I a tot açò hi hem d’afegir que el responsable d’habitatge,
el Sr. Pons, no hagi estat capaç de respondre al Partit Popular
preguntes des de l’any 2019; dia 11 de setembre: “Quines
mesures pensa dur a terme el Govern per incentivar la compra
d’habitatge habitual entre els joves menors de 30 anys?” Dos:
“pensa el Govern instar l’administració competent que
modifiqui les normes que ocupin il·legalment un habitatge en
un termini de 24 hores i la propietat pugui recuperar l’habitatge
de manera immediata?” “Té previst el Govern implementar un
sistema d’aval per part d’aquesta administració a les entitats
financeres en la concessió de préstecs hipotecaris que arribin
fins al cent per cent?” Açò són preguntes que a dia d’avui
encara el conseller no ha contestat, important per a les
polítiques a l’hora de posar-les en marxa.

Deixin ja de perdre el temps i siguin responsables, es posin
a treballar d’una vegada ja de forma eficient.

Per aconseguir aquest objectiu és imprescindible que les
llicències s’obtenguin en terminis àgils, no com a un titular
d’avui que per exemple a Cort dos anys per donar llicències, les
polítiques del Govern balear no afavoreixen en aquest sentit.
Incrementin d’una vegada l’oferta d’habitatge per als ciutadans
en les rendes baixes i mitjanes. Implantin fórmules que donin
confiança i seguretat als propietaris perquè aquests puguin
posar les seves propietats al mercat amb garanties.

S’han plantejat seriosament facilitar la compra en crear
hipoteca de compra fàcil, per un aval que el Govern pugui
donar fins al cent per cent del seu valor de la taxació de
l’habitatge?

Des del Partit Popular volem insistir que és del tot necessari
que s’adoptin mesures fiscals, tipus reduïts del 4% sobre
l’impost de transmissions, un tipus superreduït del 2% de la
compra d’habitatge a menors de 30 anys, eliminació de
l’impost sobre actes jurídics documentals, també és necessari
que s’incrementi l’impost de línies..., perdó, de límits, la
deducció d’arrendament d’habitatge, l’IRPF, així com la
creació d’una nova deducció en aquest mateix impost per a
arrendadors que incorporin el seu habitatge al mercat de lloguer
d’habitatge permanent.

Què espera aquest govern per donar exemple en l’ocupació
il·legal?, a fer front a les màfies que s’aprofiten també d’aquest
habitatge públic tan necessari per a les persones d’aquestes
illes?

Per tant, vull reiterar que en la votació del Partit Popular a
la moció que ha presentat el Grup Parlamentari Ciudadanos, hi
donarà suport.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Camps. Por parte del Grupo
Parlamentario Unidas Podemos tiene la palabra el Sr. Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sra. Vicepresidenta, diputadas, diputats, bon dia a tothom.
La moción presentada por Ciudadanos con respecto a la
adopción de medidas y actuaciones inminentes en relación con
la política de vivienda asequible y social del Govern insiste en
la idea muy arraigada en este partido de la colaboración
publicoprivada, algo que repite como un mantra en cada una de
sus intervenciones, venga a cuento o no.

Entendemos, no obstante, que es normal dada su ideología
liberal, como para nuestro grupo lo normal es la defensa de lo
público como elemento vertebrador de la sociedad.

La colaboración publicoprivada es algo que se nos viene
vendiendo con insistencia desde hace más de treinta años, es
algo que se ha ido incorporando en el discurso general de la
derecha, pero también en parte..., en parte de la izquierda como
si fuera la solución definitiva a todos los problemas
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económicos y sociales de nuestra sociedad. La colaboración
publicoprivada se puede manifestar a través de múltiples caras,
la externalización, la contratación externa, los partenariados,
incluso modelos híbridos o mixtos.

Las externalizaciones han supuesto el trasvase de la
prestación pública de un servicio a la iniciativa privada. Según
los gurús de estas iniciativas se aporta un mayor valor gerencial
en cuanto a eficacia, eficiencia y calidad, valor social al poder
intervenir diferentes actores sociales en los procesos y valor
político al dar una imagen de respuesta consensuada a las
demandas de los ciudadanos de forma equilibrada con la
iniciativa privada.

Esto que acabo de contar lógicamente es pura ideología
liberal que obvia los problemas de estas fórmulas de actuación
económica centrada en el encuentro de lo público y lo privado
en la gestión de lo público.

Si bien es cierto que la colaboración publicoprivada no
significa necesariamente que los servicios que se presten desde
esa iniciativa, la privada, esté necesariamente privatizados, sí
que pueden ser el primer paso para una futura y definitiva
privatización.

También es sabido que muchas de estas operaciones acaban
en sobrecostes del servicio como ha ocurrido con el
desabastecimiento de agua en muchos municipios o en la
construcción de infraestructuras innecesarias que suponen un
gasto inmenso para las arcas públicas, así como el
empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores
subcontratados en empresas distintas a la concesionaria, por
citar solo algunos ejemplos, por no hablar de las corrupciones
asociadas, la falta de transparencia, la permanente salida al
mundo privado de algunos cargos con altas responsabilidades
a través de las puertas giratorias que tanta desconfianza genera
entre la población hacia los políticos.

No obstante, a pesar de ello, el continuo bombardeo
mediático por estas fórmulas de participación de lo privado en
la iniciativa pública impulsada por una red de intereses
económicos hace que lo que es una obligación del Estado
parezca que tenga que pasar necesariamente por la intervención
privada.

El adelgazamiento de la función pública es algo que ya
resulta viejo entre los postulados de la derecha. Creer
ciegamente en que el mercado lo arregla todo nos lleva a tener
que socorrer a los bancos y a que no devuelvan lo aportado
desde el erario público, socorrer concesionarios de autopistas
o tener que declarar el estado de alarma en Madrid, ahogado
por una nefasta gestión de un servicio público de salud lastrado
por año de externalizaciones y privatizaciones y el abandono a
su suerte de la atención primaria, una situación basada en la red
de relaciones entre la derecha gobernante y los empresarios que
prestan servicios en concesión.

En un momento tan delicado como el que se está viviendo
y en el que no se aumentan las plantillas públicas como
demandan todos los sindicatos sanitarios, pero ya se sabe que
volcar fondos a la sanidad pública, como cualquier otro
servicio público, es dejar de darlos a la empresa privada.

Es obligación de la administración facilitar una vivienda
digna al conjunto de la población, singularmente a aquellos
colectivos más desfavorecidos golpeados por continuas crisis
del sistema capitalista que no duda en dejar en la cuneta a quien
no pueda adaptarse a esos cambios de orientación o de
estrategia económica.

Es la administración quien tiene que paliar las
consecuencias de estos cambios cíclicos, solo ideados para la
mejora de las cuentas de resultados de las grandes empresas
inmobiliarias y otros fondos de inversión. Es la administración
la que tiene que marcar el rumbo. 

En este sentido, la Ley de vivienda de Baleares estableció
ya un nuevo marco normativo con el objeto de paliar esta grave
situación habitacional, a través de distintos mecanismos que
ahora no voy a detallar. También el Decreto Ley 3, de medidas
urgentes de vivienda, que solo compartimos parcialmente
establece también algunos de estos preceptos normativos
básicos.

El Estado finalmente tiene entre sus planes, actualmente el
Estado, impulsar una ley estatal por el derecho a la vivienda
que facilita, según las declaraciones del ministro Ábalos, un
nuevo marco legislativo que ofrecerá cobertura jurídica y
protección de la vivienda social y protegida. Algunos de estos
objetivos están encaminados al blindaje de la función social de
la vivienda, a promover el desarrollo de los parques públicos de
vivienda o al refuerzo de la planificación y cooperación
interadministrativa en la materia.

Todo ello debe formar parte de políticas sociales de
vivienda que deben partir del Estado, de la administración, no
tiene por qué existir convenios de colaboración para todo, no
estamos en contra de la iniciativa privada, de hecho, votaremos
a favor de alguno de sus puntos, pero creemos que hay que
profundizar en el diseño de fórmulas financieras y sociales
desde la administración que garanticen en todo momento la
decisión única de lo público en la gestión de lo público.

En base a ello votaremos algunos puntos a favor, siempre
y cuando... perdón, con la perspectiva del control absoluto de
lo público, que nos parece algo fundamental.

Algunos puntos también nos gustaría que aceptaran...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Jiménez, tiene que ir terminando por favor.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

... -sí, un segundo- en algunos puntos nos gustaría que
aceptaran las enmiendas presentadas por el Partido Socialista
y MÉS per Mallorca que, aunque no las hemos firmado,
podemos apoyar. En cambio el punto 3 lo votaremos en contra
porque estamos absolutamente en contra, totalmente en contra
de la cesión de suelo público.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Jiménez. Por parte del Grupo
Parlamentario VOX-Actua Baleares tiene la palabra el Sr.
Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Vicepresidente, nos encontramos pues ante la
típica moción de Ciudadanos moderada, bonita, para que la
aprueben, es aquello de ¿a qué huelen las nubes? Está muy
bien, está muy bien, le ha faltado un poco de sonoridad y
resiliencia, pero, por lo demás, es así, está bien presentada.

Yo ya me imaginaba por donde iban a ir el resto de los
grupos, es que es muy difícil vota en contra de esta moción.
Supongo que también se aceptarán las enmiendas, incluso
aquellas que son falsarias como lo de sí cambiar el “adopte
medidas” por el “seguir adoptando medidas”, ¿qué medidas se
han adoptado?

El Sr. Conseller del ramo, que nos prometió aquí 500 y pico
viviendas, yo es que las querré ver; yo tengo un chaval de 11
años; creo que cuando cumpla la mayoría de edad todavía
llegará a tiempo de optar a una de esas viviendas que usted nos
prometió a principios de este año. 

Pero bueno, veo que la única pequeña disidencia ha salido
por parte de Podemos, que vuelven a insistir en lo de los
bancos. De verdad, o sea, ¿volver a la carga con los bancos?
Cada vez que ustedes vengan a la carga con lo de los bancos yo
les contestaré: en estos momentos hay un banco, que es
propiedad del Estado, se llama Bankia, y ustedes se lo van a
entregar a La Caixa, le van a entregar los beneficios a La Caixa,
el Gobierno del que ustedes forman parte, con el consiguiente
despido de trabajadores y de cierre de sucursales.

(Remor de veus)

¡Cada vez que lo vengan ustedes a contar yo les voy a
contestar!, porque no se puede estar en misa y repicando.
Ustedes están en el Gobierno, impidan esa privatización de
Bankia para que Bankia siga devolviendo, como está haciendo
a día de hoy, el dinero que le dieron los españoles para el
rescate.

Háganlo, háganlo; están ustedes en esa disposición.

Por lo demás, ya digo, aunque tenemos algunas dudas con
respecto al tema concreto de la colaboración público-privada,
pero sobre todo al tema del tipo de viviendas de protección
oficial que se tienen que construir -veo que su decreto va más
en la línea de VPO de venta-, nosotros consideramos que
hemos de aumentar el número de VPO de alquiler social,
porque creemos que por desgracia se ha especulado mucho con
la VPO, es algo que hay que atajar, la especulación con las
viviendas de protección oficial, y hay que ir a un alquiler
social, especialmente reflejado o encauzado hacia los jóvenes
para que puedan tener acceso al poder independizarse y...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Yo sí, en esto sí, por supuesto. Yo creo en la vivienda de
protección oficial, que con la vivienda de protección oficial no
se puede especular, porque con lo que hemos pagado entre
todos no pueden especular unos pocos. Es que creo que ustedes
están muy equivocados. Algún día vamos a tener que hacer un
café y explicarles lo que es VOX. VOX es un partido que ha
venido a defender los intereses de los españoles, de todos los
españoles, y dentro de todos especialmente de los más
desfavorecidos, pero a defenderlos de verdad, no de boquilla
como hace la izquierda, que ese es el gran problema. Nosotros
los vamos a defender de verdad.

En definitiva votaremos a favor de las propuestas, incluso
si acepta usted las... las mociones que le ha presentado la
izquierda, de seguir adoptando medidas que nunca hemos
adoptado, pero incluso en ese caso les votaremos a favor.

Gracias, Sra. Vicepresidenta.

(Algun aplaudiment)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. 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, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
és evident que el tema de l’accés a l’habitatge és un gran repte
de la societat balear; ho ha estat des de fa molts d’anys per
causes prou conegudes i que no enumeraré perquè si no el
debat s’allarga molt.

Des del Grup Parlamentari El Pi sempre hem manifestat que
un dels grans defectes de la política d’habitatge actual, de la
legislatura passada i de l’actual legislatura, per part del Govern
de les Illes Balears és haver arraconat la iniciativa privada en
la possibilitat de fer habitatge de protecció oficial i habitatge a
preu assequible, perquè aquí s’ha dit una cosa..., diuen, els
portaveus d’esquerres diuen: la prioritat és la cosa pública. No,
la prioritat és que hi hagi pisos a preu assequible, això és la
prioritat d’El Pi, i és en aquest punt on confrontam un poc amb
l’esquerra. Coincidim plenament amb el plantejament legal que
va fer el Govern de les Illes Balears, que quan un pis sigui
públic sigui només per a lloguer, però això ja està reflectit a la
Llei d’habitatge, no és cap novetat, això està ja totalment
previst.

I compartim amb el Govern i discrepam del grup proposant,
de la postura que va tenir a la Llei d’habitatge, i del Partit
Popular en el fet que no vulguin entrar en els habitatges
desocupats, que són un dels grans reptes de la política
d’habitatge a les Illes Balears. Per tant, centrant la qüestió,
nosaltres entenem que hem d’entrar a l’habitatge desocupat, i
la llei ho fa, ara ho hem d’instrumentar i ho hem d’acabar de
concretar, i consideram que hem de donar moltes més
oportunitats al sector privat, cosa que el Govern no està fent.

Coincidim en els punts de la proposta de Ciutadans. A
nosaltres evidentment no ens crea cap problema la
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col·laboració publicoprivada; ja sé que hi ha discursos
“comunistoides” que sí que els crea problemes, ens diuen com
de dolent és el capitalisme, com de dolenta és l’economia lliure
de mercat, que té unes conseqüències terrorífiques -es veu que
l’economia planificada i absolutament intervenguda tenia unes
conseqüències molt més positives i els ciutadans eren molt més
feliços, no sé on, això ho desconeixem absolutament-, però fins
i tot ens diuen que no comparteixen els decrets lleis que ells fan
en el Consell de Govern i que validen aquí, la qual cosa ja és,
diguem, la incoherència total, perquè aquí evidentment si no
estàs d’acord amb el que fa el Govern el que has de fer és estar
a l’oposició, i no seure a la cadira i encalentir.

Convenis publicoprivats, sí; potenciar cessió temporal, sí,
en general, però és que resulta que Podemos vol que...
Podemos vol convenis de cessió temporal d’ús, el que passa és
que no ho volen amb segons qui; amb les cooperatives sí, però
en segons qui no! Nosaltres pensam que el sector privat ha de
tenir una participació molt més alta en la solució del problema
de l’accés a l’habitatge, i que prioritzar només allò públic i
només donar entrada a allò privat quan allò públic no arriba,
que són les paraules textuals de la portaveu del Grup
Parlamentari Socialista, és el quid del fracàs i de les mancances
que veim en la política d’habitatge. 

Després aquí aquesta moció té dos punts, el tema de
rehabilitació de barris i el tema de rehabilitació de zones, que
no és específicament política d’habitatge; evidentment té
vincles i està relacionada. Ja fa molts d’anys que existeix una
llei de barris a les Illes Balears, però aquesta llei de barris va
sortir al butlletí, es varen fer algunes convocatòries en el seu
moment, la segona legislatura del pacte de progrés, si no vaig
malament, però ja fa un caramull d’anys que aquesta llei de
barris ha quedat en l’oblit. Evidentment no crec que en aquest
moment estiguem en condicions pressupostàries de fer gran
política en rehabilitació, tot i que estam d’acord que
evidentment seria molt benvinguda.

Per a nosaltres aquesta moció també inclou un tema cabdal,
perquè més enllà de construir nou habitatge, que hi posam
massa l’accent, el que hem d’intentar és reutilitzar el que tenim,
i en aquest sentit la conversió d’establiments turístics en
habitatges de protecció oficial i en habitatges a preu taxat a
nosaltres ens pareix que és una gran línia de feina que s’hauria
de fer aquesta legislatura, i evidentment ens sentim totalment
insatisfets, i així ho hem reiterat mil vegades, de com ha quedat
la regulació en el Decret Llei 8/2020 i en el projecte de llei, ja
llei, que es va aprovat dimarts passat en aquesta cambra, perquè
aquí sí que sense nous impactes territorials, sense noves
construccions, podríem tenir gran quantitat d’habitatge a preu
assequible i que a més a més afavoriria que apujassin la
categoria turística, perquè aconseguiríem treure del mercat
aquelles places obsoletes i de mala qualitat que encara
arrossegam i que estiren a la baixa els nostres preus turístics. 

En aquest sentit, per tant, coincidim en moltíssimes de les
coses que es diuen aquí i, ja dic, hi donarem el nostre suport.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Melià. Corresponde ahora el turno al
Grupo Parlamentario Mixto, té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Bon dia a tothom., gràcies, Sr. President, i bon dia a
tothom. La reiteració en la presentació d’iniciatives en aquesta
cambra sobre habitatge demostra que aquest és un dels grans
problemes de les nostres illes. Ara bé, des de la passada
legislatura disposam d’una eina que mai no havíem tingut, una
llei d’habitatge. Només cal fixar-se en què els increments de
renda dels últims anys per sobre de les pujades dels salaris, per
entendre que una situació així a la llarga és insostenible. Entre
altres riscos, el preu del lloguer augmenta, per tant, la fracció
de la població amb risc d’exclusió social. La crisi de la COVID
ha a greujat encara més aquesta problemàtica i ho ha fet en gran
mesura pel concepte mercantilista que es té de l’habitatge, quan
aquest és un dret, i hauríem d’anar més enllà per arribar al
convenciment que parlam d’un dret humà.

La crisi del coronavirus és molt particular, perquè afecta
l’oferta i la demanda. Tenim una demanda que ha perdut
capacitat adquisitiva i, per tant, tindrà problemes per comprar
o pagar un lloguer d’habitatge i al seu torn és una crisi d’oferta
perquè les baixades de preu reduiran la promoció de nou
habitatge. S’ha d’agrair al Grup de Ciudadanos la moció que
ens presenten avui, perquè coincidències a banda, té un to
constructiu i propositiu. Es basa en tres pilars bàsicament:
convenis publicoprivats, rehabilitació i canvi d’usos.
L’habitatge digne i assequible, a més d’un dret bàsic, és una
necessitat per a les ciutats, atès que l’execució d’aquest dret és
un element necessari per evitar la degradació gradual i
l’amenaça de gentrificació dels seus barris. Per tant,
l’existència d’habitatge assequible pren importància també tant
des d’una òptica individual com de ciutat.

Dels 8 punts que consta la seva moció, els avançam el
nostre suport als punts cinquè, sisè i vuitè. La resta dels punts,
els quals tenen esmenes presentades, pensam que milloren la
redacció perquè especifiquen el context d’aplicació, que és el
Decret 3/20, ja que aquest decret regula noves fórmules de
col·laboració publicoprivada. Per justificar aquesta
col·laboració és fa necessari constatar que la manca de recursos
públics, impossibilita que la solució a la problemàtica existent
pugui venir únicament des del sector públic, sent necessari
impulsar mecanismes de col·laboració publicoprivada.

Per desgràcia, hi ha una impossibilitat per part de
l’administració pública de trobar una solució per si mateixa i
més en un context com el que vivim. Certament el nostre model
és la cosa pública, per tant, aquestes col·laboracions han de
quedar perfectament delimitades. El més interessant és que el
lloguer recuperi terreny front de la propietat, sobretot en les
àrees metropolitanes, per permetre la flexibilitat, d’acord amb
el nou mercat laboral on no hi ha feines per a tota la vida. Açò
es pot aconseguir per exemple a través de mobilitzar habitatges
en desús, o encara que sigui car fins i tot amb la compra
d’edificis residencials disponibles en el mercat.
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Amb tot, insistim que cal treure al mercat qualsevol
habitatge buit, que cal fer aquesta anàlisi a cadascun dels
municipis de les nostres illes, cercar qualsevol habitatge
deshabitat i en desús. Amb aquest mapa i amb les necessitats de
la població ben definides, es podran prendre les decisions
adequades sobre si és necessari construir més habitatges, o
podem aprofitar ja allò fet.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(Se sent el timbre de crida per a votació)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Ara correspon al grup proposant, al Sr.
Pérez-Ribas la seva intervenció.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Primer de tot agrair que la major part
dels grups parlamentaris, per no dir tots, han manifestat que han
trobat propositiva i amb ganes de millorar la vida als nostres
ciutadans, aquesta moció i tots els seus punts. És així, nosaltres
des del Grup Parlamentari Ciutadans som a la política per
millorar la vida dels ciutadans, no per crear populismes, ni
enfrontaments.

Sobre el que ha dit el Sr. Jiménez d’Unidas Podem, que el
mantra de Ciudadanos és la col·laboració publicoprivada, idò
estic d’acord, però no que sigui d’una manera excloent a la
creació d’habitatges de protecció oficial públiques, això i el Sr.
Conseller sap que totes les obres que fa de protecció oficial
amb fons públics, les avalem i hi estem d’acord. Però per
compensar la mancança d’habitatge social, és imprescindible la
col·laboració publicoprivada. Però també ha dit un mantra amb
el qual no estic d’acord, que Ciutadans és la dreta. Bé, nosaltres
i ja ho sabem, som un partit de centre moderat, com ha dit
després vostè, per descomptat.

(Remor de veus)

Al Sr. Rodríguez, vull dir-li el mateix, nosaltres som a la
política per aconseguir coses que beneficiïn els ciutadans i en
aquest cas, la construcció o la gestió que millori l’habitatge
social a les nostres illes és fonamental, per tant, moderació per
arribar a acords amb tots els grups polítics, de forma que es
puguin tirar endavant les nostres propostes de creació de nou
habitatge social.

Al Sr. Melià vull dir-li també que estic absolutament
d’acord amb l’assumpte del canvi d’ús. El canvi d’ús és una de
les palanques que pot significar l’impuls a l’activitat econòmica
i a les nostres illes per a la construcció i també és una palanca
amb la qual podem intentar construir entre tots aquesta nova
cadena de valor de la nova indústria turística, la nova (...)
residencial, sostenible, eficient energèticament i que
evidentment generarà molts llocs de feina. Per tant, li agraeixo
les seves paraules.

Sobre les esmenes que han presentat els grups que formen
part del Govern, bé, de les 5 n’acceptem 3: la que fa al punt 1,
el clàssic, quan nosaltres demanem que el Govern adopti, els
grups parlamentaris que formen part del Govern diuen la
fórmula de “continuï adoptant”. Bé, és cert i li acceptaré
l’esmena, és cert perquè som conscients que el Govern treballa
en l’habitatge social, cosa que en els darrers cinc anys no ha fet,
actualment sí que hi ha obres en curs i sí que hi ha tramitació.
El que passa és que aquestes obres es basen en un Decret Llei
3/2020, de mesures urgents en matèria d’habitatge, que es bota
tota la tramitació i d’un dia per l’altre ja tenen llicència d’obra.
Però bé, es fan coses i li acceptem l’esmena amb la voluntat
que tirin endavant les màximes mesures possibles.

L’esmena del punt 2, també li acceptem, tenint en compte
i manifestant que el Decret 3/2020, aquí ja he dit de mesures
urgents en matèria d’habitatge, es queda molt curt en aquest
aspecte.

La que no li acceptarem és l’esmena que fa sobre el punt 3.
Aquí sí que si hem d’aconseguir convenis de col·laboració amb
cessió temporal de sòl públic, no ens hem de basar amb el
Decret 3/2020, perquè és tan acotillat, tant rigorós, que
pràcticament impedeix qualsevol viabilitat d’un èxit de
col·laboració publicoprivada.

En el punt 4, l’esmena que hi ha al punt 4 l’acceptem,
transaccionant una frase que substitueix el que diuen vostès,
incorporant en el punt 4 nostre “sempre i quan la gestió de
l’obra de construcció sigui pública”. Parlem de la gestió
pública de la construcció i en aquest cas acceptem.

El que ja no podem acceptar és quan vostès insisteixen, tal
com han insistit en el Decret 8/2020 i després durant tota la
seva tramitació, que el canvi d’ús dels edificis obsolets
turístics, només s’ha de poder fer en zones madures. Aquesta
esmena no la podem acceptar perquè considerem que, com he
dit abans i altres grups parlamentaris hi han fet esment, el canvi
d’ús dels edificis obsolets a turístics, pot ser una iniciativa que
impulsi la nostra economia i que ajudi a millorar la nostra
categoria turística.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé Sr. Pérez-Ribas, perquè quedi clar, vostès accepten
l’esmena als punts 1, 2 i 4 i no accepten la dels punts 3, ni la
del punt 7. El Sr. Pérez-Ribas ha fet una transacció a l’esmena
presentada en el punt número 4 i he de demanar si aquesta
transacció està acceptada pels altres grups?

LA SRA. CANO I JUAN:

Per la nostra part, cap inconvenient, l’únic és que
demanaríem votació separada.

EL SR. PRESIDENT:

Qualque altre grup és...? Tota la resta de grups estan
d’acord amb aquesta transacció? Idò farem votació separada.
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Passam a votar el punt número 1 amb l’esmena 15272
incorporada. Passam a votar. Votam.

Tenim la Sra. Cristina Mayor per videoconferència. Li hem
de demanar el sentit del seu vot: sí, no o abstenció?

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per tant el resultat de la votació són 59 vots a
favor, cap en contra i cap abstenció.

Passam a votar el punt número 2 amb l’esmena 15273
incorporada. Passam a votar. Votam.

Sra. Mayor, el sentit del seu vot?

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per tant el resultat de la votació són 59 vots a
favor, cap en contra i cap abstenció.

Ara passam a votar el punt número 3 amb la redacció
presentada. Passam a votar. Votam.

Sra. Mayor, el sentit del seu vot?

LA SRA. MAYOR I ABAD:

No.

EL SR. PRESIDENT:

El resultat de la votació són 53 vots a favor; 6 en contra; i
cap abstenció.

Ara passam a votar el punt número 4 amb l’esmena 15275
i la transacció incorporades. Passam a votar. Votam.

Sra. Mayor?

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Resultat de la votació: 59 vots a favor; cap en contra; i cap
abstenció.

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

Sra. Mayor?

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

El resultat de la votació són: 59 vots a favor; cap en contra;
cap abstenció.

Passam a votar el punt número 6. Votam.

Sra. Mayor, el sentit del seu vot?

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

El resultat de la votació són 59 vots a favor; cap en contra;
cap abstenció.

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

Sra. Mayor?

LA SRA. MAYOR I ABAD:

No.

EL SR. PRESIDENT:

El resultat de la votació són 27 vots favorables; 32 en
contra; i cap abstenció.

I ara passam a votar el punt número 8. Passam a votar.
Votam.

Sra. Mayor, el sentit del seu vot?

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Sí.

EL SR. PRESIDENT: 

El resultat de la votació són 59 vots a favor; cap en contra;
i cap abstenció.

Passam al quart punt de l’ordre del dia, que correspon a la
votació de proposicions no de llei atesos els empats produïts en
comissió.

IV.1) Votació del punt número 3 de la Proposició no de
llei RGE núm. 4419/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a declaració dels fons dels ports
autonòmics a favor dels trens de Mallorca (SFM).

Senyors diputats, votació del punt número 3 de la
Proposició no de llei RGE núm. 4419/20, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a detracció del fons
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dels ports autonòmics a favor dels trens de Mallorca. Passam
a votar. Votam.

Sra. Mayor?

LA SRA. MAYOR I ABAD:

No. 

EL SR. PRESIDENT:

El resultat de la votació són 27 vots afirmatius, 32 en contra
i cap abstenció.

IV.2) Votació de l’esmena RGE núm. 9856/20, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, a la Proposició no de
llei RGE núm. 8296/20, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a pla estratègic europeu de
recuperació del turisme basat en la marca Europa.

Votació segona, de l’esmena RGE núm. 9856/20, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, a la Proposició no de llei
RGE núm. 8296/20 del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a Pla estratègic europeu de recuperació del turisme basat en la
marca Europa. Passam a votar. Votam.

Sra. Mayor, el sentit del seu vot?

LA SRA. MAYOR I ABAD:

No. 

EL SR. PRESIDENT:

El resultat de la votació són 27 vots a favor; 32 en contra;
i cap abstenció.

IV.3) Votació dels apartats 3, 4, 6.a) i 6.b) de la
Proposició no de llei RGE núm. 8464/20, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a recuperació dels mercats
turístics emissors, i de l’esmena RGE núm. 9857/20, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares.

Tercera votació, dels apartats 3, 4, 6.a) i 6.b) de la
Proposició no de llei del Grup Parlamentari Popular relativa a
la recuperació dels mercats turístics emissors, i de l’esmena
RGE núm. 9857/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares. Passam a votar. Votam.

Sra. Mayor, el sentit del seu vot?

LA SRA. MAYOR I ABAD:

No. 

EL SR. PRESIDENT:

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

Quarta votació, en relació amb l’esmena RGE...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

IV.4) Votació de l’esmena RGE núm. 9858/20, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, a la Proposició no de
llei RGE núm 8578/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a eliminació de la quarantena per a les persones
que arribin de l’estranger i mesures per facilitar el
moviment de les persones amb seguretat.

Quarta votació, l’esmena RGE núm. 9858/20, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, a la Proposició no de llei
RGE núm. 8578/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
eliminació de la quarantena per a les persones que arriben de
l’estranger, i mesures per facilitar el moviment de les persones
amb seguretat. Passam a votar. Votam.

Sra. Mayor, el sentit del seu vot?

LA SRA. MAYOR I ABAD:

No. 

EL SR. PRESIDENT:

Resultat de la votació: 27 vots favorables; 32 en contra; i
cap abstenció.

IV.5) Votació dels punts 1, 2 i 3 de la Proposició no de
llei RGE núm. 8811/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures complementàries per facilitar la
reobertura de l’activitat econòmica.

Votació número 5, dels punts 1, 2 i 3 de la Proposició no de
llei RGE núm. 8811/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures complementàries per facilitar la reobertura
de l’activitat econòmica. Passem a votar. Votam.

Sra. Mayor, el sentit del seu vot?

LA SRA. MAYOR I ABAD:

No. 

EL SR. PRESIDENT:

El sentit de la votació: 27 vots a favor; 32 en contra; i cap
abstenció.

IV.6) Votació del punt 5 de la Proposició no de llei RGE
núm. 8465/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a mesures per al foment de la conciliació
davant la suspensió de l’activitat educativa durant la crisi
sanitària ocasionada per la COVID-19, i de l’esmena RGE
núm. 10219/20, del Grup Parlamentari Popular.

Votació número 6, del punt 5 de la Proposició no de llei
RGE núm. 8465/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a mesures per al foment de la conciliació
davant la suspensió de l’activitat educativa durant la crisi
sanitària ocasionada per la COVID-19; i de l’esmena 10219/20,
del Grup Parlamentari Popular. Passam a votar. Votam.
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El sentit del seu vot, Sra. Mayor?

LA SRA. MAYOR I ABAD:

No.

EL SR. PRESIDENT:

El resultat de la votació són 27 sí; 32 no; i cap abstenció.

IV.7) Votació de l’apartat primer de la Proposició no de
llei RGE núm. 4699/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a moratòria de creuers.

Votació número 7, de l’apartat 1 de la Proposició no de llei
RGE núm. 4699/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
moratòria de creuers. Passam a votar. Votam.

Sra. Mayor, el sentit del seu vot?

LA SRA. MAYOR I ABAD:

No.

EL SR. PRESIDENT:

El resultat de la votació són 27 sí; 32 no; i cap abstenció.

IV.8) Votació de la Proposició no de llei RGE núm.
9638/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
vessaments a Sa Platja Gran de Ciutadella.

Vuitena votació de la Proposició no de llei RGE núm.
9638/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vessaments
a Sa Platja Gran de Ciutadella. Passam a votar. Votam.

Sra. Mayor, el sentit del seu vot?

LA SRA. MAYOR I ABAD:

No.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Com que s’ha produït un empat, en funció de
l’article 102, repetim la votació. Passam a votar. Votam.

Sra. Mayor, el sentit del seu vot?

LA SRA. MAYOR I ABAD:

No.

EL SR. PRESIDENT:

El resultat de la votació és 29 sí; 29 no; i 1 abstenció.

Torn repetir, per tercera i darrera vegada, la votació.
Passam a votar. Votam.

Sra. Mayor, el sentit del seu vot?

LA SRA. MAYOR I ABAD:

No.

EL SR. PRESIDENT:

El resultat de la votació són 29 sí; 29 no; i 1 abstenció.

Havent-se produït tres empats successius, decau la
iniciativa.

IV.9) Votació de la Proposició no de llei RGE núm.
8124/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de
xoc sanitari postCOVID-19.

Votació número 9 de la Proposició no de llei RGE núm.
8124/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de xoc
sanitari postCOVID-19. Passam a votar. Votam.

Sra. Mayor, el sentit del seu vot?

LA SRA. MAYOR I ABAD:

No.

EL SR. PRESIDENT:

El resultat de la votació són 27 sí; 32 no; i cap abstenció.

IV.10) Votació de la Proposició no de llei RGE núm.
8810/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a una
formació mínima de bombers de les Illes Balears.

Votació número 10, de la Proposició no de llei RGE núm.
8810/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a una
formació mínima dels bombers de les Illes Balears. Passam a
votar. Votam.

Sra. Mayor, el sentit del seu vot?

LA SRA. MAYOR I ABAD:

No.

EL SR. PRESIDENT:

El resultat de la votació són 30 vots a favor; 29 en contra;
i cap abstenció.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

IV.11) Votació de la Proposició no de llei RGE núm.
8544/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei
d’ambulància a Sant Joan de Labritja.

Votació número 11, de la Proposició no de llei RGE núm.
8544/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei
d’ambulància a Sant Joan de Labritja. Passam a votar. Votam.

Sra. Mayor, el sentit del seu vot?
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LA SRA. MAYOR I ABAD:

No.

EL SR. PRESIDENT:

El resultat de la votació són 27 sí; 29 no; i 3 abstencions.

IV.12) Votació dels punts 1 i 4 de la Proposició no de llei
RGE núm. 14008/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pèrdues a explotacions agràries de Mallorca pel
temporal del 29 d’agost.

Votació número 12, dels punts 1 i 4 de la Proposició no de
llei RGE núm. 14008/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pèrdues a explotacions agràries de Mallorca pel
temporal del 29 d’agost. Passam a votar. Votam.

Sra. Mayor, el sentit del seu vot?

LA SRA. MAYOR I ABAD:

No.

EL SR. PRESIDENT:

El resultat de la votació són 27 sí; 29 no; i 3 abstencions.

IV.13) Votació de la Proposició no de llei RGE núm.
8170/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
augment de la retribució dels professionals sanitaris.

Votació tretzena, de la Proposició no de llei RGE núm.
8170/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a augment de
la retribució dels professionals sanitaris. Passam a votar.
Votam.

Sra. Mayor, el sentit del seu vot?

LA SRA. MAYOR I ABAD:

No.

EL SR. PRESIDENT:

El resultat de la votació són 27 sí; 32 no; i cap abstenció.

V.1) Proposició no de llei RGE núm. 14413/20,
presentada pels Grups Parlamentaris Unidas Podemos,
Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a accions contra
l’aporofòbia.

Passam al cinquè punt de l’ordre del dia, que correspon a
les proposicions no de llei...

-Senyors diputats..., senyors diputats, un poc de silenci i
podrem continuar. Moltes gràcies.

Passam al cinquè punt de l’ordre del dia, que correspon a
les proposicions no de llei i, en primer lloc, debatrem la
Proposició no de llei RGE núm. 14413/20, dels Grups

Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca,
relativa a accions contra l’aporofòbia.

Intervenció dels grups parlamentaris presentants i
començam pel Grup Parlamentari Unidas Podemos, té la
paraula la Sra. Santiago.

Senyors diputats, un poc de silenci, per favor.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, Sr. Presidente. Este sábado, 17 de octubre, se
celebra el Día Internacional contra la Pobreza y este grupo
parlamentario ha visto un buen momento en este..., además, en
esta época de crisis generalizada, de rechazar con firmeza el
trato desigual a las personas que tienen menos recursos y, en
este sentido, presentamos esta PNL.

A día de hoy, la pobreza es una amenaza que planea sobre
todos nosotros y sobre todas nosotras, la pobreza no es una
idea, es una posibilidad, es una muy alta probabilidad de que
caigamos en ella por tomar una mala decisión, por tener una
serie de circunstancias que nos llevan a ella o, como diría algún
sector de la sociedad, porque no nos lo hemos currado
suficiente. Ante ese discurso, quiero dejar claro que el discurso
de que quien menos tiene es porque no lo merece es
repugnantemente injusto, en el sentido de que nunca lo va a
decir una persona con pocos recursos, siempre lo oiréis decir a
las personas con muchos recursos, con más recursos, a las
personas ricas, a las personas que han tenido posiblemente más
opciones en la vida y más posibilidades para fracasar en sus
negocios o en sus empresas, y, en segundo lugar, porque es una
manera, lo que subyace en esa idea de que cada uno tiene lo
que se merece, esa idea de “meritocracia”, lo que subyace ahí
es la justificación de la pobreza de una gran mayoría de la
población para seguir perpetuando y para seguir protegiendo
los privilegios de una minoría.

Ya decía FOESSA, en un estudio publicado en Cáritas, que
hay 8,5 millones de personas en riesgo de pobreza y en esos
millones hay que hacer dos diferenciaciones, dos sesgos de
personas que sufren más profundamente esa tragedia, y es: ser
mujer, ser pobre y/o ser inmigrante.

No podemos permitir que se fije entre nosotros el discurso
del odio hacia las personas que menos tienen porque eso lo que
hace es dividir a la mayoría humilde y hacernos más débiles
ante quienes realmente tienen el poder y seguirán siendo ricos
para que una mayoría pueda seguir siendo pobre. Porque hoy
día ser pobre es tener un trabajo este mes, pero, posiblemente,
el mes que viene pues ya se verá. Hoy día, estar en riesgo de
pobreza es tener un trabajo, pero tener que gastar hasta un 70%
de tu sueldo en el alquiler. Hoy día, estar en riesgo de pobreza,
es que planee sobre ti la amenaza constante de que si no tienes
dinero para pagar tu casa, el banco, posiblemente, te va a
embargar hasta la mitad de tu sueldo; y hay que hacerse la
pregunta: ¿a quién va ese dinero, a quién se le devuelve? Nos
tratan de enfrentar y eso no se puede permitir, porque nos tratan
de enfrentar cuando la mayoría de nosotros nos encontramos
ante la misma realidad y es que tu salario no es tuyo.
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En favor de la igualdad entre seres humanos, hoy pido el
consenso en este parlamento para pedir a las administraciones
estatales, autonómicas, locales realizar una labor en contra e las
desigualdades entre quienes menos tienen y también para que
se incluya el término “aporofobia”, como agravante en los
delitos contra las personas y la dignidad, porque realmente esta
situación sí que hace más injusto el propio hecho de matar o
agredir.

Y porque realmente a quienes hay que señalar, como
personas peligrosas, no es a las personas sin recursos, es mucho
más peligroso aquellas personas que nos enfrentan a las de
abajo, es mucho más peligroso que no tener recursos el
racismo, es mucho más peligroso el machismo, también es
mucho más peligroso las personas que nos quitan el sueldo o
las que nos chantajean con la idea de una pobreza inminente,
porque ellas, al fin y al cabo, son muy ruidosas y manejan las
cúpulas del poder, y mientras nosotras nos mantengamos
enfrentadas en la población, señalando a quien tiene más o
quien tiene menos recursos, esas élites, esas cúpulas no van a
sufrir en absoluto las consecuencia de la pobreza, ni tampoco
la amenaza de una posible pobreza.

Lo importante, y con esto termino, es que, a pesar de esta
iniciativa, hay que tomar conciencia de que tenemos que
transformar profundamente nuestro sistema económico, que es
injusto para la viabilidad de los recursos naturales y es muy
desigual y muy injusto también para la propia vida humana, y
poder, entonces, transmitir desde los gobiernos que ser pobre
no es algo de lo que se pueda salir, sino algo en lo que no vas
a entrar. La gente tiene que encontrar seguridad, confianza de
que nazcas donde nazcas vas a tener un trato equitativo, vas a
tener muchas oportunidades para ganarte la vida y te vas a
poder ganar la vida decentemente, con un sueldo que te saque
de la pobreza.

Hay que hacer política desechando la probabilidad de la
pobreza, que es muy cercana, y, sin embargo, cuidar la idea de
que aquí, en esta comunidad autónoma, en este Estado, te van
a ofrecer los mejores servicios públicos, educativos, sanitarios,
hasta rozar la excelencia y que se te va a proporcionar un
trabajo digno y seguro, eso es lo que entendemos en este grupo
parlamentario como querer a tu país y a su gente, y espero que
ustedes, señores diputados y señoras diputadas, tengan la
misma visión nuestra.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula la Sra. Gamundí.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Permeti’m que comenci la meva intervenció amb testimonis
víctimes de delictes d’odi per aporofòbia d’una publicació que
va fer la Fundació Xarxa de Suport a la Integració
Sociolaboral, RAIS, sobre aquest tema en qüestió: “Me golpeó

cuando le pedí dinero en una terraza, las personas que le
acompañaban no hicieron nada.” Dona de 51 anys, 12 mesos
sense llar, es va separar de la seva parella perquè patia
violència.

“Qué asco das, me dijo una señora, mientras recogía mis
cosas. Esas palabras me hicieron mucho daño, no me
consideraba como una persona igual que ella, bastante
vergüenza me da estar ya en esta situación”. Home de 53 anys,
tres mesos en situació sense llar, encara no es creu com ha
pogut arribar a aquesta situació.

“Estaba durmiendo en el saco y no me dio tiempo a salir,
me llevé las patadas sin casi verlo, mi compañero sí pudo
intentar defenderse. Mi gritaron: ¡eres mierda, no sirves para
nada! Mientras me daban patadas, me dieron una puñalada en
el brazo izquierdo.” Home de 40 anys, la víctima va patir
l’agressió en el carrer mentre dormia, li varen rompre algunes
costelles, dos mesos després de l’agressió encara no ha pogut
recuperar-se.

“Vamos a por esta, que no la van a echar de menos. Es lo
que dijeron, mientras me desnudaban, me tocaban el pecho de
manera muy agresiva; cuando me estaban quitando el
pantalón intervino una persona que pasaba y que evitó que
aquello fuera a más”. Dona de 40 anys, la víctima estava
casada, va haver de partir del seu municipi per la violència que
patia per part del seu marit i per la por a trobar-se amb ell.

Tots aquests testimonis posen de manifest els riscs de
dormir al carrer, la violència, la violència també sexual, i la
invisibilitat que pateixen les persones que no tenen llar.

El pròxim 17 d’octubre se celebra el Dia Internacional
contra l’eradicació de la Pobresa i precisament per això avui,
els partits progressistes volem debatre sobre una de les
manifestacions més cruentes que es produeixen a la nostra
societat, l’aporofòbia, un terme recent i que vol dir rebuig al
pobre, no són les persones estrangeres ni les persones d’altres
races, és la pobresa en si la que produeix fòbia. Les persones
estrangeres amb mitjans no produeixen rebuig, perquè aporten
ingressos, el que realment inspira menyspreu són els pobres,
perquè sembla que no poden oferir res bo a la societat.

Per tot això, demanam que es reconegui com a un agreujant
dels delictes d’odi, entre d’altres mesures que puguin pal·liar
els efectes, mitjançant la seva sensibilització, la prevenció i
l’eradicació.

Moltes de les manifestacions d’aquest tipus de
discriminació les trobam en l’ús del llenguatge. El Papa, a la
seva darrera encíclica sobre la fraternitat, un document amb
importants reflexions de rellevància social, més enllà de les
creences personals, apunta clarament contra les polítiques
neoliberals i populistes basades en la llibertat de mercat;
llàstima que l’expresident Bauzá el critiqui i no sigui conscient
que el patrimoni de l’economia política no és exclusivament de
la dreta ultraliberal, que tan bé representa.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)
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També ens podem trobar altres manifestacions per part de
la ultradreta en denominar com a paguita l’Ingrés Mínim Vital
i utilitzar la pandèmia per amplificar el seu discurs d’odi i
confrontació envers les persones que són pobres i les persones
que es troben en situació irregular, no em vull ni imaginar en
quina situació de salut pública ens trobaríem si governassin
aquells que varen i encara voldrien excloure una part important
de la població.

Els i les socialistes sempre hem entès la redistribució de la
riquesa com a una potent eina d’igualtat d’oportunitats, i així
ho hem demostrat en augmentar any rera any la despesa social,
i ara, recentment, amb mesures com l’allargament dels ERTO
i les ajudes als fixos discontinus, anant cap a un model
econòmic basat en la sostenibilitat, la diversificació i
l’economia circular

El Govern central, durant la pandèmia, va realitzar
recomanacions a administracions autonòmiques i locals per
protegir les persones sense llar. Segons la Fundació RAIS,
s’han habilitat més de 7.000 places d’emergència addicionals
per oferir allotjaments i atenció bàsica a les persones sense llar.
Aquí també a les Balears, des del Govern, s’han fet esforços
conjuntament amb els consells insulars i ajuntaments. 

Però encara cal aprofundir cap a una transició que canviï el
model d’atenció i que ofereixi una solució permanent per la
situació que pateixen aquestes persones sense llar. En els
pròxims anys Espanya rebrà 140.000 milions d’euros
provinents del Consell Europeu, malgrat les deslleialtats del Sr.
Casado. El pla de recuperació del Govern de l’Estat se centrarà
en quatre eixos estratègics: transició, ecologia i digitalització,
concert social i territorial, i igualtat de gènere, i es preveu la
creació de 800.000 llocs de feina. I a aquests fons els gestionen
directament les administracions, i estic convençuda que les
entitats del tercer sector es veuran beneficiades. 

Aquí, a Balears, tots els membres d’aquesta cambra hem
estat partícips amb la presa de mesures, des de diferents àmbits:
econòmics, social i d’habitatge, a través de la convalidació dels
diferents decrets i que, en aquesta matèria, han comptat amb un
ampli suport i consens i que, si més no, encara evidentment,
hem de continuar impulsant. 

I ja per acabar, vull llançar un missatge d’esperança perquè,
afortunadament, podem cultivar l’obertura cap a l’altre i
promoure una hospitalitat universal. Albert Camus afirmava el
següent: “Hi ha èpoques en què la indiferència és criminal”, per
tant, davant aquest fet, justícia social.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Molt bon dia, diputats i diputades. Poques coses més a
haver d’afegir després d’aquesta intervenció brillant que ha fet
tant la Sra. Gloria Santiago, vicepresidenta d’aquesta cambra

i del Grup Unidas Podemos, com la Sra. Gamundí, del Grup
Parlamentari Socialista. 

Per ventura, a qualcú amb una lectura vertical, i mirava la
Sra. Durán però no ho deia precisament per vostè, pot entendre
o pot pensar que és una proposició no de llei un tant superficial,
en el sentit que no té gaire calat pel fet que les propostes de
resolució són de caràcter prou genèric, però el que vull explicar
és que això té més transcendència de la que hom pot imaginar,
precisament perquè la PNL fa referència a un nom, aporofòbia,
precisament encunyat per una doctora en filosofia, la Sra.
Adela Cortina, professora de la Universitat de València, i els
filòsofs són aquells que s’encarreguen en aquesta vida, de posar
nom a les coses. I posar nom a les coses, evidentment, té una
transcendència importantíssima, perquè quan posam nom a les
coses és quan realment acceptam que existeixen, aquestes
coses. És com si ho traduíssim a llenguatge sanitari i parlàssim
de fer un diagnòstic.

És mal de fer un diagnòstic, o fer un pronòstic sense haver
fet un diagnòstic, sense abans haver avaluat quins són els
símptomes que et condueixen a dir aquest senyor o aquesta
senyora té aquesta malaltia o té aquesta altra. Per tant, el fet
que trobem un nom per definir una realitat i especialment que
a aquesta realitat l’acceptem tots com a societat i diguem “això
realment és un problema que tenim dins la nostra societat” i,
especialment, si pretenem viure en democràcia, és a dir,
precisament la doctora Cortina encunya el terme aporofòbia en
un llibre que es deia Aporofobia, el rechazo al pobre: un
debate para la sociedad democrática, i especialment quan
entenem que la societat democràtica vol dir igualtat
d’oportunitats, evidentment, és quan hem d’acceptar que
aquesta igualtat d’oportunitats que volem a través d’una
societat no es dona quan es produeixen desigualtats socials, i
per tant, acceptar-ho i, a més, que s’inclogui dins el dret penal,
crec que això té una transcendència que és importantíssima. I
a més en un debat que és en el carrer.

Abans, la Sra. Gamundí, feia referència a una encíclica que
ha tret el Papa Francesc que deia Fratelli tutti, és a dir que tots
som germans, que efectivament va entusiasmar al Sr. Bauzá,
que fins i tot va escriure un tuit al Papa, jo ho vaig trobar un
poc agosarat, però massa bé!, aquest senyor que abans havia
estat en el Partit Popular, ara és a Ciudadanos, i crec que encara
no ha acabat... -cardenal crec que, de moment, no ho serà. En
tot cas, més enllà del llenguatge i considerant abans que el
llenguatge era important dir, escolta!, a la gent d’esquerres,
sentir al Papa, que parla amb segons quins termes, ens agrada,
ens agrada perquè fa molts d’anys que ens hem hagut
d’empassolar roucos, varelas, vull dir Rouco, Cañizares, amb
un desastre un darrere l’altre. I per fi quan sentim una persona
que diu veritats com un temple, la veritat és que ens agrada.
Ens sap un poc de greu que el Papa ens hagi avançat per
l’esquerra, però bé, en aquest cas crec que també -i bromes a
part- fa referència en certa manera a aquesta desigualtat. 

En aquests símptomes que jo vos deia abans, utilitzant un
llenguatge més (...) de dir, bé, quins són aquests símptomes? I
tenim un sistema que produeix aqueixes desigualtats. I, per tant,
el fet de posar un nom a les coses vol dir que sabem de què
parlam, sabem quins símptomes té, i sabem quines
conseqüències, per tant, podem fer un diagnòstic i podem fer un
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pronòstic i per tant vol dir un abordatge des d’una perspectiva
que sigui totalment integral al terme, i d’això va, evidentment,
aquesta proposició no de llei. 

Moltíssimes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Intervenció per defensar les
esmenes RGE núm. 15271/20 i 15283/20, pel Grup
Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Durán. 

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Se sent? Ara. Gràcies, Sr. President. Una vegada més,
bones tardes, ja, diputades i diputats. 

Aporofòbia. Aporofòbia que és el rebuig, l’odi, al pobre, i
ja és un mot que està reconegut per la RAE. Nosaltres volem
començar dient que rebutjam qualsevol acte de violència en
contra de ningú. I evidentment per a aquelles persones que han
patit escopinades, cops de puny, coces, qualssevol tipus
d’agressió, humiliació, maltractament, perquè l’únic que tenen
és que no tenen res, i les úniques pertinences estan dins un
carret d’un supermercat o estan dins bosses, evidentment, com
no pot ser d’altra manera, estam totalment en contra. 

És una pena que quan nosaltres llegim una proposta i hi
estam d’acord perquè creiem que és bona per a la nostra
societat, i en aquest cas ja vull avançar que nosaltres votarem
a favor dels punts, de tots els punts d’aquesta proposta, que tot
s’espenyi amb unes intervencions que res no hi tenen a veure.
Aquí tots els diputats de tots els partits polítics parlen moltes
vegades de consens però a la mínima que duen una proposta, el
primer que fan, és atacar. Escoltin, jo rebre lliçons de partits
que, sistemàticament, voten en contra aquí, en el Govern de les
Illes Balears, en aquest parlament, voten en contra de propostes
que du el nostre partit polític, precisament, per intentar pal·liar
els índexs de pobresa infantil, o voten en contra d’aquest retall
d’un 6% del repartiment del 0,7 tant de l’IRPF com de
societats, que ha plantejat el Sr. Iglesias, escolti’m, lliçons cap
ni una!

Evidentment, Sr. Ensenyat, nosaltres no trobam aquesta
proposta superficial, perquè li he dit que la votarem a favor,
però sí que és vera que la mateixa proposta parla que totes
aquestes accions han d’anar acompanyades de l’intent decidit
de totes les administracions a posar fi a la pobresa estructural,
i aquí és allà on nosaltres presentam dues esmenes. A la
primera de les esmenes diem: escoltin, en aquest Parlament de
les Illes Balears han signat tots els partits polítics un pacte amb
EAPN. I bé, després hem de dir que el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern a posar en marxa mesures
econòmiques, socials, d’habitatge i d’altres destinades a lluitar
contra l’elevat increment de l’índex de pobresa que tenim aquí
a les nostres illes i a implementar els acords signats al pacte,
perquè precisament està bé que nosaltres rebutgem
l’aporofòbia, però hem d’intentar lluita en contra de la pobresa.

Ha estat curiós veure com la Sra. Santiago ens parlava de
l’informe FOESSA i ens parlava de l’informe FOESSA i
parlava d’índexs a nivell nacional, però ha anat ben alerta a
parlava dels índexs de pobresa d’aquí, de les Illes Balears que
es varen presentar, si no vaig errada, dia 19 d’octubre de l’any
passat, i que deien que en aquesta comunitat autònoma, que
érem... que som la tercera comunitat autònoma amb més risc
d’exclusió social, això abans de la pandèmia, abans de la
COVID, idò ja teníem un 23% de pobresa. I si passàvem a la
pobresa extrema érem els que teníem més pobresa extrema de
tot l’Estat, però és que ara ja totes les entitats ens diuen que un
de cada tres nins a les Illes Balears és pobre. 

Tendrem, acabarem enguany amb entre un 35% i un 37% de
nins amb pobresa infantil i això és terrible, quan una vegada
rere una altra nosaltres amb consciència quan rebem un
dictamen del director de l’OBIA o quan ens asseiem amb
UNICEF i ens llegim i fem les propostes d’UNICEF i les
presentam aquí, vostès sistemàticament les voten en contra,
perquè està molt bé que ho demanin a fora i parlar del
patriarcado i de tot aquest tipus de coses, però, escoltin, quines
lliçons podem... ?, o parlar de les cúpulas del poder, jo, Sra.
Santiago, cúpulas del poder al Sr. Iglesias i a la Sra. Montero
que ja surten al Vanity Fair, perdoni, cúpulas del poder són ells
els que governen ara o... 

Jo, miri, crec que hem d’anar alerta amb el llenguatge
perquè el llenguatge ho aguanta tot, però no és així. Jo no sé
vostès com s’asseuran després amb UNICEF o amb EAPN
quan aquí nosaltres vàrem presentar una proposta perquè els
mesos d’estiu se seguís pagant a 6.150 famílies unes
recarregues de targeta menjador perquè no tenien per menjar i
vostès per dues vegades també hi han votat en contra.

Per tant, nosaltres creiem que s’han de provar les coses amb
fets perquè una cosa ser instagrammer i posar un vídeo que
quedi chulo i que tengui molts de likes, però això no és la
realitat, després al final les cues, les cues dels Caputxins  -les
cues dels Caputxins- fins i tot en dissabte ja donen la volta a la
illeta, però parlam dels Caputxins, però podem parlar de (...) o
podem parlar de Mallorca Sense Fam, i això que ja les reserves
que tenien, això que ja les reserves que tenien dels productes
europeus que havien vengut als bancs d’aliments, com vostè
sap, s’estan acabant i ja ho comencen a passar molt malament
i d’aquests 250.000 euros que vostès varen passar no han
arribat a totes les entitats, com vostè sap. 

Són moltes les entitats que han vist quadruplicades les
necessitats, les demandes d’una borsa de menjar. Estam parlant
que entitats que tenien 150 famílies, ara en tenen 750. Estam
parlant de famílies de quatre membres que ara estan cobrant
690 euros i amb això o han de pagar lloguer o han de menjar,
després tenen el llum, tenen el gas, tenen... etc., no parlam de
la pobresa energètica, aquí és una altra comunitat autònoma que
està tallat el llum i l’aigua a moltíssima gent.

Escolti’m, vostès ara..., Podemos està governant, ja no estan
darrera la pancarta, ja no estan en un 15M, per favor, facin un
debat seriós i expliquin per què cada vegada que fem una
proposta en positiu per a realment ajudar aquelles persones que
ho passen malament..., perquè li puc dir una cosa, Sra.
Santiago, a mi em criden per dir-me això que cobren aquests

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202015271
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202015283


2876 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 51 / 13 d'octubre de 2020 

690 euros i que no saben com han d’omplir la gelera, i els dius
que cridin a una oficina, a una OAC de Palma perquè són gent
de Palma i els dius que han de telefonar, els dius..., i és gent
que realment està empegueïda d’anar per primera vegada...
perquè el perfil de persona que ara necessita menjar ha canviat
i és molt dur.

Aquí es parla d’una sèrie de qüestions que en realitat... amb
una fredor que crec que vostès no parlen realment amb les
persones que ho passen malament.

Que està bé aquesta proposta? Sí, però hem d’anar molt més
enllà. 

 L’altra proposta... l’altra esmena que li hem fet esper que
també la votin a favor perquè nosaltres el que diem és que si el
Sr. Pedro Sánchez presenta un pla que diu, que és preciós el
nom: el plan de la recuperación, transformación y resiliencia,
perquè ara per tot hem d’emprar la paraula resiliència, de la
economía española, deixa fora la plataforma del Tercer Sector.

Què varen fer el mateix dia la plataforma del Tercer Sector?
Idò varen presentar una nota de premsa, varen fer una roda de
premsa i varen dir que 28.000 ONG, és a dir, una plataforma
que representa 28.000 ONG, es queixaven del repartiment
d’aquests milions, mils de milions d’euros que deia el Sr.
Sánchez que anirien als més pobres quan al final les entitats
socials són les que al final han hagut d’apechugar i han
d’arribar a tothom.

Escolti’m, si vostès volen ajudar votin a favor d’aquestes
dues esmenes perquè si no, no serà creïble, que és el que té la
gent de Podemos, quan una vegada s’han llevat..., han fugit de
la pancarta, es posen els tacons i se’n van a Vanity Fair res no
s’aguanta.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. En torn de fixació de posicions pel
Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr. Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias a todos, el naturalista sueco
Carl von Linné, Linneo considerado como el padre de la
taxonomía moderna, afirmó que “si ignoras el nombre de las
cosas desparece también lo que sabes de ellas”. Este
comentario es solo para indicar que -como dijo la Sra. Durán-
la RAE añadió el término aporofobia en el diccionario, pero tan
solo hace dos años... por lo que parece que fue entonces cuando
se decidió quitarnos las orejeras.

El principio de igualdad se encuentra consagrado en el
primer sintagma del artículo 14 de la Constitución que dice que
“los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo,
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia
social”. Contiene el derecho subjetivo de los españoles a recibir

un trato igual ante las leyes a la vez que impone límites a la
potestad legislativa.

En el caso de la aporofobia hablamos de una discriminación
con una desigualdad especialmente caracterizada por la
naturaleza odiosa del perjuicio social descalificatorio que
tiende a tomar como objeto de persecución un rasgo físico o
cuasifísico hasta afectar de manera gravísima e injusta a la
dignidad y por tanto a la igualdad más básica de los portadores
del rasgo.

Entre las circunstancias agravantes del delito, el artículo
22.4 del Código Penal contempla las siguientes: cometer el
delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de
discriminación referente a ideología, religión o creencias de la
víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo,
orientación o identidad sexual, la enfermedad que padezca o su
incapacidad.

No observamos en esta lista de circunstancias que hayan de
producirse... como se puede producir la aplicación de este
agravante. Sobre la aplicación el Tribunal Supremo ha indicado
que el agravante del delito, contemplado en el artículo 22.4 del
Código Penal, no puede aplicarse a los delitos cometidos contra
las personas en situación de calle, sin que se acrediten otras
circunstancias contempladas en la lista de numerus clausus que
recoge el Código Penal que acabo de mencionar.

Ya en 2016 la memoria de la Fiscalía proponía la necesidad
de una modificación del Código Penal dirigida a agravar las
penas que deben imponerse a aquellas personas que actúan
contra sus víctimas por su situación socioeconòmica.

La cuestión que quedaba por abordar era la adición en el
listado de circunstancias agravantes del delito que hace el
artículo 22.4 del Código Penal en las condiciones personales o
sociales no enumeradas en el artículo 14 de la Constitución,
pero que sí constan en el artículo 21 de la Carta de derechos
fundamentales de la Unión Europea que prohíbe toda
discriminación y en particular la ejercida por razón de sexo,
raza, color, orígenes étnicos o sociales, características
genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas
o de cualquier otro tipo, pertenencia o una (...) nacional,
patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación
sexual.

Por tanto, en función de lo establecido en la Carta de los
derechos fundamentales de la Unión Europea el Congreso ha
previsto ya un planteamiento que incluye circunstancias
agravantes por razón de patrimonio o condición social.

El texto exacto que ya ha aprobado el Congreso indica
cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase
de discriminación referente a la ideología, religión o creencias
de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su
sexo, orientación o identidad sexual, razones de género,
razones de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que
padezca o su discapacidad.

Es verdad que hasta esta modificación no está bien pensada,
ya que ningún estado se ha propuesto colocar listas exclusivas
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de agravantes para tener que cambiarlas cada vez que aparece
un motivo nuevo. 

Francia, por ejemplo, usa el término “personas
vulnerables”, que los tribunales aplican desde años a los casos
de vulnerabilidad social, edad, incapacidad física o mental, u
otras.

Igual tenían ustedes que haber instado a un cambio de texto
también.

También es verdad que conviene instar al Gobierno central
a aprobar esta modificación puesto que este mismo gobierno
que tenemos hoy preparó ya en 2018 la modificación del
artículo 22.4, de la que aquí discutimos, la aparcó el octubre
2018 y hasta ahora no la sacó del cajón. Dos años para
modificar un solo artículo del Código Penal parece ser un poco
exagerado ya que sí, la Proposición de ley 124/009, de reforma
del Código Penal, conlleva tan solo la modificación del artículo
22.4.

Votaremos que sí, como no puede ser de otra forma.
Ciudadanos siempre ha estado y está del lado de la gente que
necesita, del que menos tiene y del más necesitado, y esto es de
justicia.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Benalal. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Santiago, ha subido usted a
esta tribuna, nos ha dicho que hay gente que dice que los
pobres son pobres porque se lo merecen o porque no se
merecen más, luego nos hablan de maltratadores, que siempre
vienen..., siempre acaba con gente con violencia de género en
estos temas y tal, pero ¿con qué tipo de gente se hacen
ustedes?, yo no conozco a nadie que odie a los pobres. Yo
conozco gente que odia a los ricos, puedo enumerar, un, dos,
tres, cuatro, cinco, seis..., ¡vamos!, podría..., ¡vamos!, que está
aquí lleno de gente que los odia, de gente que odia a gente
como Amancio Ortega, a gente como Juan Roig que han creado
empresas, que han creado trabajo, pero que odie a los ricos yo
no he conocido a nadie, pero bueno, dicen ustedes que sí, que
los hay y hasta le han puesto un nombre.

Luego habla en contra de la meritocracia, pero si es la
meritocracia lo que precisamente permite a la gente más
desfavorecida ascender en la escala social. A cada cual según
sus méritos y su capacidad, no según su linaje, sus sonoros
apellidos, ¿y están ustedes en contra de la meritocracia?
Tampoco lo puedo entender.

Luego nos habla de estar en riesgo de pobreza. Bueno, en
riesgo de pobreza estamos todos mientras ustedes gobiernen, o
sea, es algo que estamos todos los aquí presentes en ese riesgo.

(Algun aplaudiment i remor de veus)

Luego dice: tu salario no es tuyo. Le he estado dando un par
de vueltas y digo, pues, a lo mejor tiene usted razón porque
cuando llega la nómina a final de mes y uno empieza a ver al
vampiro de Hacienda todo lo que le quita, pues a lo mejor sí
que es verdad que el salario no es de uno, sino que es de uno y
del Gobierno, y sobre todo cuando gobiernan ustedes que
quieren la parte del león.

Luego me habla de cúpulas de poder. De verdad, no se
acostumbran a mandar ustedes, están ustedes en el gobierno
aquí, están en el Gobierno de España y siguen hablando de
cúpulas y de..., pero si hasta los del IBEX 35 les aplauden,
tienen a la presidenta del Santander entregada. Yo no sé cuando
hablan ustedes de cúpulas de poder de qué hablan.

Luego nos ha hablado de la encíclica del Sr. Ensenyat. De
verdad que ustedes no se la han leído, ¡eh!, pero el Sr. Bauzá
tampoco, o sea, ninguno de los dos. Porque si ustedes se leen
la encíclica, que de comunista no tiene nada, es puro evangelio,
lo que está hablando el Santo Padre es de la doctrina social de
la iglesia de toda la vida, desde León XIII hasta el día de hoy.
Por ejemplo, tiene algunos puntos muy interesantes, el 15 y el
16, que hablan del libro que existe para las culturas subyacentes
ante la avalancha de inmigración. O sea, que tendrían ustedes
también que leerse el conjunto de esa encíclica y de que lo que
hay que conseguir es ayudar a la gente en sus países de origen
y que no vengan aquí. Esto es parte de lo que dice esa
encíclica.

Me ha gustado mucho el discurso de Ciudadanos hablando
de la no discriminación, de la igualdad ante la ley, de la
necesidad de que todos tengamos y preservemos esa igualdad
de la ley. Yo espero que ustedes mantengan este discurso en
asuntos como la Ley de violencia de género, que es claramente
discriminatoria, un discurso en el que antes estaban y del que
ahora se han alejado ustedes un poco, pero bienvenido a la
defensa de la igualdad de todos ante la ley.

En definitiva..., bueno, por no hablar también de que cada
vez que ustedes quieren tocar el Código Penal me da miedo, o
sea, yo, cada vez que ustedes tocan el Código Penal, es para
echarse a temblar. Nosotros, como no jugamos a este buenismo,
no vamos a apoyar esta declaración y lo único que les puedo
decir es que de la pobreza se sale, pero de la cerrazón
comunista, por lo que veo, no.

Gracias, Sr. Presidente.

(Remor de veus i algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Disculpin, estava reaccionant i m’estava sobrevenint i
sobreposant a les coses que he escoltat fa uns minuts. Bé, per
definició aquesta aporofòbia, aquesta paraula nova a què ens
haurem d’avesar a escoltar i a comprendre, és una cosa tan
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antiga pràcticament com la raça humana, és un tipus de delicte
d’odi que discrimina les persones pobres i fa referència a la por
i al rebuig cap a les persones que viuen al carrer, a barris
marginals o que es troben desemparades i sense recursos; és a
dir, amb aquesta situació que tenim, qualsevol de nosaltres
demà o passat demà. 

La pobresa és una situació tristíssima en la qual no es poden
satisfer ni les necessitats físiques ni tampoc psicològiques, no
sabem quina de les dues ens fa més llàstima, i que té a veure
amb la manca d’alimentació, d’habitatge, d’educació, de
sanitat, d’electricitat, de qualsevol cosa que se suposa que hem
de tenir per dret i perquè som persones.

Abans afectava sobretot aquells col·lectius o individus que
tenien problemes d’addiccions o que patien o que tenien
malalties mentals, però com deia, estam en una situació en què
ens pot afectar a qualsevol en general. D’altra banda, i a
diferència d’altres col·lectius, tampoc no tenen associacions
que vetllin pels seus interessos; això els converteix en persones
desprotegides davant la llei i que viuen excloses de la societat. 

Ja s’ha dit aquí, tot i que ser un delicte d’odi que més creix
a tot l’Estat, el Codi Penal no el recull i no el considera un
agreujant. Recordem l’assassinat de Maria Rosario Endrinal,
desembre de 2005, recordarem que va ser incendiada en un
caixer automàtic i que es van condemnar dues de les tres
persones, que eren tres joves, a 17 anys per assassinat, però en
cap cas no es contemplava aquest delicte i aquesta
discriminació per ser una persona sense sostre. 

Ens preocupen les dades, un 47% de les persones sense
sostre han sofert delictes d’odi, això ens preocupa, i molt, però
encara ens preocupa més que un 87% d’aquestes agressions no
s’arriben a denunciar mai. No se senten en dret a denunciar, no
saben que poden denunciar, tenen l’autoestima tan baixa que no
saben que poden queixar-se de la seva pròpia situació.

El concepte, com deia i com també ha dit el Sr. Ensenyat,
va ser introduït l’any 1995, però és malauradament tan antic
com l’instint humà, que moltes vegades és depriment. 

La pobresa, Sra. Santiago, no és una possibilitat, és una
realitat. Discriminació cap als pobres, dona i immigrant
efectivament és un trio que vénen de la mà. De fet, l’aporofòbia
i la xenofòbia pensam que són dues cares de la mateix moneda.
La xenofòbia sempre és econòmica, quantes vegades hem dit
aquella persona és diferent de jo, però si té doblers ja ens va bé.
I de fet aquesta la nostra terra ha donat la benvinguda a
persones diferents que tenien doblers; si no en tenen, ja no ho
veiem igual. 

Pensam que ens fa falta l’empatia, això és el que
necessitam, una empatia d’anada i de tornada, una comprensió
cap al que és diferent. Hem parlat en aquesta Sala de Cariàtides
moltes vegades de col·lectius que són diferents en el que se
suposa que és la immensa majoria de les persones i de la
societat, com és el cas de col·lectius com l’LGTBI, com són les
dones en general que han patit pel fet de ser dones, entre
d’altres moltes coses. Però jo aquí faria una reflexió el dia
d’avui, he pensat avui matí, mira avui parlant d’aporofòbia,
avui serà un d’aquell dies en què es lluirà en el Parlament una

germanor, unes ganes de fer les coses bé, on allà tots sumarem,
sense crítiques. Però no, és que aprofiten qualsevol moment i
qualsevol situació per tirar-se els trastos al cap.

Així és que facem una cosa, votem aquelles coses que són
bones per a la societat i si de fet avui parlam que no volem
delictes d’odi per a aquelles persones que són pobres, facem-
ho, sense aprofitar el moment per tirar-se pel cap qualsevol
cosa. De veres, deixem-nos de populismes, que són molt
perillosos en una situació com aquesta, en una pandèmia també
econòmica i això suposa que creixen també aquests delictes i
aquests tipus de delictes. Així és que, per favor, baixem la
temperatura, baixem el volum i facem les coses com se suposa
que hem de fer aquí des de la nostra responsabilitat de
parlamentaris.

Evitem discursos incendiaris, votin a favor uns i els altres
del que és bo per a aquesta societat, que segurament és l’únic
que ja ens podran agrair.

Gràcies. El nostre vot serà favorable.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, jo crec que aquí tenim un
debat més concret, que són els termes estrictes de la proposició
no de llei i un debat més general, de fet crec que hi ha hagut
poc debat sobre l’aspecte concret de la proposició no de llei,
nosaltres evidentment hi estem d’acord, però aquí hi ha hagut
un debat més general, més aviat al voltant del concepte que
podríem anomenar la meritocràcia, i s’han fet afirmacions molt
equivocades sobre la meritocràcia; és a dir, s’ha fet un discurs,
-sobretot per part del portaveu de VOX-, en defensa de la
meritocràcia, com si la meritocràcia fos una mena de pedra
filosofal que cura totes les desigualtats.

Això és totalment fals, és una idea totalment falsa i de fet
està claríssimament demostrant que aquesta meritocràcia, això
sí que és “buenismo”, Sr. Rodríguez, pensar que la meritocràcia
és aquell mecanisme d’ascens social, que ens fa igual a tots,
està totalment equivocat, perquè està perfectament demostrat
que avui en dia la formació dels pares condiciona absolutament
el nivell de formació que tenen els fills. I això per què? Perquè
hi ha uns corrents conservadors que es carreguen l’estat del
benestar. Allà on funciona la meritocràcia, Sr. Rodríguez, és en
els països on l’estat del benestar és profundament fort, en els
països nòrdics funciona la meritocràcia. En els llocs on no hi ha
estat del benestar i està destruït per gent que defensa les
polítiques que vostès defensen, no hi ha meritocràcia que
valgui. El mite de repartidor de diaris dels Estats Units que
arriba a ser president dels Estats Units, això, senyor meu, ja no
existeix, i vostè si no ho sap, ho hauria de saber, això ja no
existeix.

I a més a més, li posaré un exemple d’un pensador
conservador, que és Michael Sandel, que precisament ha escrit
La tirania del mérito, en què precisament posa de relleu això,
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posa de relleu que l’únic element de discriminació que continua
vigent en el discurs polític és el de la meritocràcia,
precisament; perquè el de les dones, el dels negres, el d’altres
col·lectius discriminats, tot i que encara continuen patint
discriminació, a nivell de discurs polític s’ha superat aquesta
discriminació i se’ls ha posat a un nivell d’igual dignitat. Però,
en canvi, amb els pobres i amb la gent que no té formació,
continua havent-hi aquest discurs “buenista” de la
meritocràcia, que el que fa és continuar condemnant la gent que
no té formació i la gent que és de famílies pobres a continuar
estant dintre de la pobresa. Llegeixi Michael Sandel, un
pensador conservador i veurà com tinc raó.

L’aporofòbia, i ho ha tocat d’alguna manera la Sra. Pons,
evidentment té un nivell local, que és del que parla aquesta
proposició no de llei, a nivell local que és ajudar la gent del
nostre voltant que és pobra. Però també té una dimensió global,
que vostè ha anomenat molt bé, la xenofòbia; la xenofòbia no
és més que l’odi als pobres que vénen de fora, perquè com
vostè ha dit molt bé, tots aquests que es mobilitzen i se’n van
a fer fotos quan arriben pasteres aquí a Palma i posen el crit al
cel, estan encantats que vinguin estrangers rics. Per tant, com
vostè ha dit molt bé, aquesta aporofòbia es manifesta tant a
nivell local, com a nivell global en forma de xenofòbia,
evidentment sempre encapçalada pels mateixos.

Per tant, he de dir que considero un gran cinisme venir aquí
a defensar la meritocràcia i després tenir una praxi política que
consisteix en bombardejar l’escola pública, perquè precisament
el que garanteix que una certa meritocràcia pugui existir, és un
funcionament correcte de l’estat del benestar, especialment una
educació de qualitat i una sanitat de qualitat i uns serveis
públics, en general. Perquè també he de dir una cosa, que és
potser el que trobo a faltar a la proposició no de llei, hi ha una
acció política purament pal·liativa, que és ajudar la gent que es
troba en una situació de pobresa, però, evidentment, hi ha una
actitud de lluita contra la pobresa, que és a més llarg termini i
que és la que hem de construir a base de reforçar un estat del
benestar que sigui capaç realment de garantir aquesta igualtat
d’oportunitats. Ho dic perquè evidentment per garantir aquesta
igualtat d’oportunitats hi ha d’haver-hi una escola pública que
funcioni, hi ha d’haver-hi una sanitat pública que funcioni i hi
han d’haver-hi uns serveis socials que funcionin.

“De la pobreza se sale” ens deia el Sr. Rodríguez, i jo li
contesto: “¿me lo dice, o me lo cuenta?”. Sí, de la pobreza se
sale amb escola pública, amb sanitat pública, amb serveis
socials i amb estat del benestar.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

(Se sent el timbre de crida per a votació)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. En nom dels grups proposants té la
paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, presidente. Bueno, quiero agradecer a todos los
grupos políticos que van a aceptar esta iniciativa. En primer
lugar, Sra. Durán, estábamos hablando de la aporofobia, no sé
hemos entendido mal, pero su respuesta no se ha ceñido mucho
en concreto a esto, más que a dar tortazos sin ningún sentido.
Nosotras vamos a aprobar, por supuesto, la primera enmienda,
estamos de acuerdo en que hay que tomar medidas en
cuestiones tan importantes como la vivienda, y más aquí en las
Islas Baleares, y le agradezco también que haya usted hecho
referencia a la situación de pobreza en Baleares. 

Es cierto que en mi intervención no lo había mencionado,
pero se lo agradezco, un 23% de pobreza. Pero hombre, no
creo que haya sido por nuestro gobierno, que entramos el año
pasado, tampoco creo que haya sido cuestión de los últimos
cinco años, digo yo que el sistema que ustedes precisamente
defienden y que han estado apuntalando durante toda su
existencia, este sistema capitalista de espaldas al bienestar de
las personas y a los recursos naturales, tendrá mucho que ver
con la situación de pobreza y riqueza que actualmente vivimos.

Respecto a la pobreza energética, usted ha dicho que,
bueno, ha lamentado muchísimo que exista pobreza energética.
Le voy a recordar que antes de la pandemia, durante el
confinamiento, el Gobierno estatal, en concreto el ministro
Pablo Iglesias, prohibió los recortes de suministros, esto fue
durante el inicio de la pandemia, ya no puede existir como
existía durante vuestro gobierno, la pobreza energética porque
los recortes en suministros eléctricos están prohibidos por el
Gobierno del Estado. Sra. Durán, ¿dónde estaban ustedes
cuando moría gente de frío en sus casas durante la otra anterior
crisis? ¿Dónde estaban ustedes, no se refirieron en ningún
momento a la pobreza energética, sin embargo nos insultaban,
nos llamaban comunistas cuando defendíamos que la gente no
puede morir, porque no puede pagar las facturas de la luz,
dónde estaban ustedes?

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats!

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Respecto a Ciudadanos. Evidentemente, sí que apoyamos su
discurso, estamos de acuerdo en que la celeridad tiene que ser
importante y que tiene que recogerse cuanto antes el término
aporofobia en el Código Penal. Sin ir más lejos, Adela Cortina,
que fue la que recogió este concepto, estuvo 22 años llamando
a la puerta de la Real Academia de la Lengua para que se
recogiese. Esperemos que no pasen 22 años también.

Respecto a lo que decía el Sr. Rodríguez, bueno, no sé,
ustedes salieron ayer a obstaculizar Palma de Mallorca con un
montón de banderas, con un montón de insignias de España,
cuando realmente no hicieron mucho caso a la realidad que
existe, ¿no?, un 23% de pobreza.
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Señores de VOX, parece que ustedes son muy valientes con
los pobres, pero un poquito cobardes con los ricos. Ustedes,
que nos tachan a nosotras de comunistas, ustedes han señalado
a los niños, ustedes han señalado a niños solos, a niños
huérfanos y han promovido una revolución en un pueblo para
que no se instalaran allí los niños que están solos, que no tienen
ni padre ni madre.

(Alguns aplaudiments)

Ustedes han dicho textualmente que los barrios obreros son
estercoleros multiculturales, ustedes, ustedes, los de las
banderitas en las calles, dicen que los barrios obreros son
estercoleros multiculturales. Ustedes, que defienden la
meritocracia, son aquellos que devolverían a personas que
vienen, huyendo de la guerra, del hambre y de la miseria, las
devolverían a la guerra, al hambre y a la miseria. Ustedes,
ustedes son los que defienden este país con banderitas, sin más.

Cuando hablan ustedes de igualdad de oportunidades en la
meritocracia, evidentemente estamos hablando de igualdad de
oportunidades, y en eso vamos a estar de acuerdo, pero es que
no todo el mundo parte con igualdad de oportunidades, hay
gente, como ustedes dicen, que son de los barrios obreros, que
no nacen con las mismas oportunidades que posiblemente
hayan nacido ustedes en sus barrios de acomodados, ¿no?, los
que salen del barrio de Salamanca no tienen las mismas
oportunidades, y eso tiene que regularlo alguien, tiene que
regularlo el Estado.

(Remor de veus)

Y ya termino, ya termino con esto -presidente-, cuando
dicen ustedes de la meritocracia, la gente tiene que estar en el
puesto que se haya merecido, a ver si le hacen caso sus
compañeros de partido y proponen que Felipe VI, el ciudadano,
también se merezca el puesto que tiene y se vote.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Santiago, vostè ha dit que aprovava la primera esmena,
es refereix a la RGE núm. 15271/20.

Doncs, passam a votar, en primer lloc...

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Sr. Presidente, ¿sería posible votar los puntos por separado,
por favor?

EL SR. PRESIDENT:

Sí. Doncs passam a votar el punt 1. Passam a votar. Votam.

Sra. Mayor, el sentit del seu vot?

L’activat, ara l’ha activat.

El resultat de la votació són 56 sí; 3 no; i cap abstenció.

Passam a votar el punt 2. Votam.

Sra. Mayor, el sentit del vot?

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

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

Passam a votar el punt 3. Votam.

El sentit del seu vot, Sra. Mayor?

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

El resultat de la votació són 59 vots favorable; cap en
contra; i cap abstenció.

Passam a votar el punt 4. Votam.

El sentit del seu vot, Sra. Mayor?

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

El resultat de la votació són 56 sí; cap no; i 3 abstencions.

Ara passam a votar l’esmena RGE núm. 15271/20. Passam
a votar. Votam.

Sra. Mayor, el sentit del seu vot?

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

El resultat de la votació són 59 sí; cap no; i cap abstenció.

V.2) Proposició no de llei RGE núm. 14185/20,
presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
necessitat de garantir la conciliació de les famílies en
circumstàncies excepcionals relacionades amb l’emergència
sanitària de la COVID-19.

Finalment, passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 14185/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
necessitat de garantir la conciliació de les famílies en
circumstàncies excepcionals relacionades amb l’emergència
sanitària de la COVID-19.
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Intervenció, en primer lloc, del grup parlamentari
presentant, pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula la
Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, president, buenos días a todos, señoras y señores.
Desde luego, hemos vuelto a asistir, una vez, hoy aquí, en esta
cámara, con la anterior proposición no de ley, a que para los
populistas la política no es el arte de lo posible, sino el arte de
la división. Menos mal que ahora nosotros traemos hoy a esta
cámara una proposición no de ley sobre conciliación, que es un
problema y es un reto para tantas y tantas familias de Baleares,
un problema real que tiene nuestra sociedad balear, y que,
como ya hemos manifestado en otras ocasiones, siempre ha
sido una de las prioridades de mi partido y una bandera
personal por la que he luchado también desde el sector público,
de donde provengo desde hace muchos años.

Es innegable que uno de los efectos más directos de la
pandemia de la COVID ha sido y ha inundado de lleno en la
organización de los hogares con menores en edad escolar, es la
evidencia de que la conciliación laboral y familiar es un reto
difícil de cumplir. Un problema especialmente grave ante el
riesgo de nuevos confinamientos y cuarentenas, como estamos
viviendo estos días.

En este contexto de emergencia sanitaria ha crecido la
incertidumbre y la preocupación de las familias de nuestras
islas para poder conciliar la vida familiar y laboral. Urge que
las diferentes administraciones se coordinen para ofrecer
ayudas y soluciones eficaces en estas circunstancias
excepcionales, como digo, de posibles confinamientos de los
niños que han estado en contacto directo con otros que hayan
dado positivo, también por los horarios reducidos en las
escuelas, y todas las personas trabajadoras deben poder
compaginar su trabajo con el cuidado de sus hijos, sin tener que
renunciar a su salario o a sus vacaciones.

Problema que se agudiza en el caso de las familias
monoparentales, no nos olvidemos, la gran mayoría
encabezadas por mujeres. Sin duda, la dificultad para conciliar
la vida laboral y la familiar es una asignatura pendiente de
nuestro estado del bienestar, como ya pudimos debatir en este
mismo pleno la pasada semana en la comparecencia de la
consellera de Presidencia. Es un freno también, especialmente,
para las mujeres, que siguen siendo las que asumen
mayoritariamente las tareas del cuidado de los hijos y que en
muchas ocasiones se ven obligadas a elegir entre su carrera
profesional y el cuidado de sus hijos o de sus mayores
dependientes, aumentando así todas las brechas, la brecha
salarial y también la proyección profesional. Y es, sin ninguna
duda, uno de los pilares para conseguir la igualdad real entre
hombres y mujeres.

Conseguir una conciliación real será un triunfo para toda la
sociedad y esta lucha es de todos y para todas las familias, para
todo tipo de familias también, es fundamental que las
administraciones encuentren soluciones, ayudas y medidas que
no impliquen una reducción salarial para facilitar el cuidado de
los hijos o dependientes, fomentando el teletrabajo y la
flexibilidad de las jornadas laborales.

Por esto, esta proposición no de ley tiene dos puntos, tiene
cuatro puntos, dos puntos en los que instamos al Govern y otros
dos en los que debemos instar al Gobierno central, porque
debemos ser ambiciosos y reivindicativos ante el Gobierno de
España, que tiene la competencia en materia laboral y
Seguridad Social.

La semana pasada tuvimos la comparecencia, a la que me
he referido, de la consellera de Presidencia, para explicarnos la
política del Govern en conciliación, tras unos mandatos
parlamentarios recibidos por esta cámara. El 21 de junio, en
Comisión de Asuntos Institucionales, se aprobó nuestra
proposición no de ley de conciliación, por unanimidad, que
habíamos registrado ya el 19 de mayo. Esta PNL derivó en una
resolución del 10 de julio, es decir, un mandato parlamentario
al Govern, en el que solicitábamos que se diera impulso, por
parte del ejecutivo balear, a nuestra propuesta, que era un plan
transversal de conciliación. En ella, además, también
recogíamos medidas urgentes concretas para ayudar a las
familias de Baleares a conciliar.

En estos puntos, también incluimos, -pensaba que tenía diez
minutos y tengo que reducir la intervención, disculpen-,
nosotros instamos al Gobierno a algo muy importante, que es
a extender las medidas del Plan Me Cuida, que, como saben, se
han extendido, pero solo por dos meses. En el punto 3 esta
PNL pedimos que sea una extensión indefinida, mientras dure
la crisis y las circunstancias excepcionales relacionadas con la
emergencia sanitaria.

Y además, en el punto número 4, solicitamos un permiso
retribuido laboral para estas personas que deben..., estos
trabajadores que puedan teletrabajar o deban cuidar a sus hijos
en casa, como digo, en estas circunstancias de confinamiento
excepcionales. Ahora mismo, el Gobierno se ha negado a
nuestra petición a nivel nacional de contemplar un permiso
laboral, sin que se vea reflejado en una reducción salarial.
Queremos que tampoco sea un coste añadido para las empresas
y, por tanto, el Gobierno debe reflejarlas en este Plan Me Cuida
y la Seguridad Social pues debe asumirse por parte del
Gobierno en ayudas a estas empresas; un permiso, como digo,
laboral remunerado, y debe salir hoy este mandato por parte del
Gobierno, es urgente que tengamos tanto medidas por parte del
Govern de las Illes Balears para poder darle esa respuesta a las
familias de las Islas Baleares, ante un reto, y que deje de ser
una utopía la conciliación.

Sobre las enmiendas me referiré en mi segundo turno. 

Gracias.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Guasp. Intervienen ahora, para defender las
enmiendas RGE núm. 15267, 15268, 15269 y 15270/20, el
Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Sra. Riera.
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LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats. La setmana
passada, com s’ha dit, vàrem parlar de conciliació en una
compareixença de la consellera Costa demanada pel Grup
Popular, i es va posar de manifest que darrera les fotos, per
anunciar un pla de conciliació, encara no hi havia, la consellera
no tenia cap document de treball fet, ni sabia quan s’aprovaria
alguna mesura, fins i tot va dir que fins a l’any 2021 no estaria
fet el pla, un any i mig, la qual cosa ens fa pensar quin temps es
necessitaria per aplicar-lo.

També va quedar clar que tots apostam per avançar en la
conciliació familiar i laboral, els diferents grups polítics han
presentat iniciatives amb propostes en aquest sentit, cadascú
d’acord amb la seva ideologia, però, en definitiva, propostes
bones per instar el Govern a dur endavant. I no era qüestió de
penjar-se medalles a veure quin grup ho registrava abans, Sra.
Guasp, sinó d’aconseguir entre tots que es facin avanços des
del Govern sense oportunisme polític.

Avui tornam parlar d’igualtat, presenten vostès una
iniciativa que demana el compliment d’un mandat parlamentari
del mes de juny, i li he de dir que em sap greu que s’oblida que
no només hi ha un acord parlamentari, a iniciativa de
Ciutadans, es va fer una sessió molt completa amb propostes de
molts diputats i es varen assolir molts d’acords. Per això és una
pena que avui presenti una iniciativa i reclami que s’acompleixi
només el seu acord i s’oblidi de tota la resta d’acords que es
varen aprovar, del Grup Popular, dels grups que governen, dels
grups minoritaris, encara que fa una estona hagin votat en
contra de millorar la conciliació, Sra. Armengol.

Suposam, Sra. Guasp, que no ha estat intencionadament,
però queda insuficient la seva iniciativa i, per això, li proposam
que la completi, que insti el Govern a acomplir tots els mandats
parlamentaris pendents sobre conciliació aprovats a la sessió
del juny i, a més, volem destacar que és necessària la posada en
marxa de tallers específics per a nins amb necessitats especials
o amb alguna discapacitat que vàrem proposar des del Partit
Popular i que demanen, a més, les famílies contínuament a dia
d’avui. I la necessitat que es coordinin les diferents
administracions, com, per exemple, varen proposar els partits
d’esquerres. Pensam que seria positiu que acceptassin aquesta
esmena de millora, segur que hi estaran d’acord tots. I podríem
fer una iniciativa completa de tots, sense polítitzar, com diu
vostè, i coherent també amb les necessitats de la societat.

També hem presentat diferents esmenes d’addició de nous
punts, perquè són iniciatives presentades sobre conciliació que
es troben pendents de debatre o d’aprovar, com és
l’organització d’escoles d’estiu o d’altres períodes de vacances,
Nadal, Pasqua, que normalment compliquen molt la conciliació
a les famílies, són els problemes del dia a dia, perquè no hi ha
escola durant un parell de setmanes seguides i es necessita una
solució real ja, no podem esperar els plans, assequible, a més,
a totes les famílies, sense haver de recórrer als padrins que avui
en dia és impossible, o haver de renunciar a la feina per tenir
cura dels infants quan tenen vacances.

Una altra proposta és la iniciativa de rebaixar els preus dels
menús escolars i aquesta també està molt relacionada amb la

conciliació del dia a dia. El meu Grup Popular ja la va
presentar aquesta iniciativa i sap vostè que els partits
d’esquerres en aquell moment la varen rebutjar, per ventura ara
seria un bon moment per reconsiderar aquesta possibilitat, ja
que amb la pandèmia hi ha moltes escoles que han hagut de
reorganitzar menjadors, incrementar auxiliars de cuina, fer més
torns perquè els nins puguin dinar, grups més petits, i això, a
més, ha suposat una pujada dels preus dels menús a les
famílies. Si abans ja érem dels preus més elevats d’Espanya,
envoltant els 6 euros per menú, ara, avui en dia hi ha menús de
8 i de 10 euros per nin i per dia. I pensam que les famílies
necessiten d’aquest servei per conciliar, acceptin aquesta
esmena des de Ciutadans i donin l’oportunitat que tots els
diputats votin per ajudar a la conciliació del dia a dia, els
migdies a les escoles que tenen jornada partida.

Una altra esmena va dirigida a les famílies que tenen infants
de 0 a 3 anys, que necessiten servir-se d’una guarderia o
escoleta. Saben vostès que les places públiques són totalment
insuficients, que molts de nins queden cada any en llista
d’espera, per exemple a Palma, i enguany encara és pitjor,
perquè moltes famílies han hagut de renunciar a usar un centre
d’educació infantil privat, perquè no ho poden assumir
econòmicament, no hi ha places públiques; el preu de
sosteniment dels centres també s’ha apujat més, per mor de les
despeses de protecció sanitària; o les noves ràtios que estan
imposades per mesures de seguretat i és més necessari que mai
concertar, subvencionar aquestes places privades, perquè hi
hagi places assequibles per a tothom, perquè les escoletes
siguin viables i perquè no es vegin també abocades al
tancament.

No oblidin que els partits d’esquerres varen negar una ajuda
extraordinària que vàrem demanar des del Partit Popular durant
el confinament, perquè donassin ajuda a aquests centres
d’infantil privats autoritzats, que no haguessin d’acomiadar els
seus treballadors o tancant, i parlam d’un centenar de centres
d’educació infantil, no dels que formen part de la xarxa
pública, que són 30 i busques, sinó d’un centenar que no
formen part de la xarxa pública però que fan un servei públic
i estan autoritzats, i de moment han quedat fora d’aquestes
ajudes. Actualment hi ha prop de 400 places disponibles que es
podrien emprar.

En definitiva, esperam de la seva bona disposició per
acceptar les nostres esmenes de millora, Sra. Guasp, senyors de
Ciutadans, demostrem que de veritat ens importa la conciliació
a tots, no l’interès mediàtic, i donem l’oportunitat d’aprovar
entre tots qualque millora en un moment difícil per a les
famílies, a causa de la pandèmia i a la gestió que ha fet el
Govern i que ha dificultat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Riera, tiene que ir acabando, por favor.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

... encara més la conciliació de la vida familiar i laboral.

Gràcies, Sra. Presidenta.
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(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Para defender las enmiendas RGE núm. 15277, 15278,
15279 y 15280/20 tiene la palabra el Grupo Parlamentario
Socialista, la Sra. Cano.

LA SRA. CANO I JUAN:

Moltes gràcies, bon dia. Compartim amb vostès que la
conciliació és un repte i una assignatura pendent de l’estat del
benestar.

La setmana passada la consellera va poder explicar quines
són totes les previsions que s’estan treballant per part del
govern, quina és la intensa feina que s’està fent i el que no té
gaire sentit és aquesta guerra de guerrilles que sembla que
tenen entre Ciudadanos i el Partit Popular, per veure qui
presenta abans una iniciativa. Nosaltres com a Grup
Parlamentari Socialista donarem suport a totes aquelles
iniciatives que siguin positives perquè compartim que la
qüestió de la conciliació és molt important per al conjunt de la
nostra societat. 

M’hauran de reconèixer, també, que quan hem fet passes a
favor de la conciliació i de la igualtat és perquè en el Govern hi
ha hagut un govern progressista, socialista, que -per exemple-
ha equiparat els permisos de maternitat i paternitat, de 16
setmanes al 2021, que serà igual i intransferible, i això és molt
important per a la corresponsabilitat i per a la conciliació i,
també en aquests moments, tenim el Pla Me Cuida que està
possibilitant que els mares i pares treballadors puguin acollir-
s’hi fins el 31 de gener, i com que partim d’aquí, la finalitat de
la PNL a efectes que això sigui indefinit mentre duri aquesta
situació de la pandèmia, a efectes que es pugui fer aquesta
flexibilització i renegociació de la jornada. 

On tenim, en aquests moments, el problema més gran? Amb
els nins i nines que es troben en quarantena per ser contactes
estrets i les famílies no tenen dret a un permís retribuït, i
compartim aquesta reivindicació, l’ha feta la mateixa
presidenta, i des del Govern d’Espanya s’està treballant i
estudiant donar una sortida a través d’una normativa que pugui
cobrir això. A dia d’avui sí que tenen els pares i les mares que
tenen fills positius en quarantena, sí que tenen dret a una baixa
retribuïda. 

Els protocols sanitaris, afortunadament, a dia d’avui en
l’àmbit educatiu, estan funcionant i per això moltes famílies no
han de veure’s en aquesta tessitura, i això crec que és una bona
notícia, perquè els protocols educatius i sanitaris estan
funcionant, les escoles són entorns segurs i no hi ha -de manera
massiva- una situació que podria implicar que hi ha aquesta
demanda.

Respecte del pacte de conciliació, vostès, com a
Ciudadanos, han signat el Pacte de reactivació econòmica i
social, i allà es determinen tota una sèrie de mesures, urgents,
quantificades en 6,2 milions d’euros, que aquest estiu s’han
desplegat i que han possibilitat que moltíssimes famílies
poguessin acollir-se de manera, si no gratuïta, quasi gratuïta, a

programes de conciliació i d’escoles d’estiu per als seus infants,
a més d’ajudes directes per contractació, per persones amb
discapacitat en un grau superior a 75%, i això ha estat un
impuls molt important de manera urgent.

Ara, també ens van comentar l’altre dia la consellera que
s’està fent feina en una doble velocitat: l’urgent, per una banda,
però sense defugir d’aquest Pla de conciliació estratègica que
ha de tenir la comunitat, a quatre anys vista, amb objectius
estratègics globals, transversals, i que hi ha una quarantena de
persones que estan fent feina, en tres grups: un d’àmbit
sociolaboral, d’àmbit educatiu, d’àmbit local..., i que, tota
aquesta gent que és representativa de les institucions, de la
societat civil, dels pares i de les mares, i entitats del tercer
sector, fan una feina que jo crec que serà molt positiva perquè
-supòs- ara que tenim el primer pla de conciliació de la
comunitat que està pactat i que va en sintonia amb el que són
les reivindicacions del carrer.

Per tant, així, tenim: la doble velocitat; les mesures que
s’han posat en marxa aquest estiu; jo també destacaria les
beques menjador, són 7 milions d’euros que el Govern ha posat
per a aquest curs escolar, això és una dotació econòmica molt
important en un moment en el que les famílies ho passen
malament i estan amb ERTO, i això ajudarà a la igualtat
d’oportunitats; i s’ha reforçat també totes les dotacions a les
unitats de la xarxa pública i de la concertada amb més de 4
milions d’euros per a la pública. 

Respecte de les nostres esmenes, hem presentat una esmena,
la 15277, que afecta dos punts: el 3 i el 4, és senzillament una
modificació en el redactat perquè sigui més directa al que és
instar el govern d’Espanya, compartim el fons, que és el que el
Pla Me Cuida es pugi plantejar de manera indefinida. Les altres
esmenes de presentar projectes per afavorir la conciliació a
través dels fons europeus per reduir les escletxes, les
desigualtats de gènere, i aconseguir una major cohesió social,
és important que el Govern pugui presentar..., dintre dels
projectes, que faci projectes en aquest sentit.

I, també, instar el Govern d’Espanya a elaborar una
normativa laboral que vagi més enllà de la situació excepcional
que pot tenir el Plan Me Cuida a efectes que els progenitors
puguin tenir un permís retribuït per motius de conciliació i
altres mesures que afavoreixen la flexibilitat laboral. Aquí és
fonamental que totes les excedències i el permisos que s’agafen
les dones, això no els impliqui que vagi en contra de les seves...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sra. Cano, por favor, tiene que terminar. 

LA SRA. CANO I JUAN: 

... de la seva promoció laboral, del seu sou, de la seva escletxa,
que això no sigui com un impost regressiu i, bé, en aquest sentit
és fonamental la corresponsabilitat perquè hi ha una escletxa
important entre la càrrega que suporten  les dones i els homes
en aquestes qüestions. 

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202015277
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(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA: 

Muchas gracias, Sra. Cano. Por parte del Grupo
Parlamentario Unidas Podemos tiene la palabra la Sra. Sans. 

LA SRA. SANS I REGIS: 

Gràcies, vicepresidenta. Avui tornam debatre sobre
conciliació, un assumpte que vàrem tractar a l’anterior ple on
tots els grups parlamentaris vàrem poder expressar quin és el
nostre posicionament durant la compareixença de la consellera
Costa. I com ja vàrem dir, és evident que la conciliació no sols
aquí, a les Illes, sinó a la resta del territori espanyol, és una
assignatura pendent, tot i les passes que s’han fet aquests anys,
i tot i les mesures que s’han hagut d’aplicar d’urgència durant
la pandèmia. 

Cal extreure una ensenyança, de tot això que estam vivint,
i és que cal un pla de conciliació complet i que duri al llarg del
temps, amb l’objectiu d’estar preparats per a qualsevol
imprevist que puguem viure com a societat però, principalment,
que puguem dir que som una societat plenament
corresponsable. Les polítiques que s’apliquin han de perseguir
la igualtat real.

Avui votarem a favor de la iniciativa que presenta
Ciutadans ja que, en major o menor mesura, compartim tot el
seu contingut i, sobretot, perquè algunes de les reclamacions
que se sol·liciten ja estan en marxa, com és el cas de la Mesa
de conciliació, o ja han estat sol·licitades en aquest parlament,
precisament el punt tercer que parla de l’extensió del Pla Me
Cuida, aquest parlament, a proposta del nostre Grup
Parlamentari Unidas Podemos, ja va aprovar instar el govern de
l’Estat a allargar la vigència del Pla Me Cuida, ja que
consideràvem essencial i imprescindible ampliar aquest pla, de
la mateixa manera que s’està fent amb els ERTO. Dues eines
impulsades pel govern de l’Estat pensades per pal·liar els
efectes de la pandèmia. 

El punt 4 de la seva iniciativa parla de generar una prestació
econòmica extraordinària per a totes aquelles persones que no
puguin teletreballar, s’acullin al Pla Me Cuida entre altres
supòsits que esmenten. Tot i que hi votarem a favor, vull tornar
a fer la mateixa reflexió que he fet en altres ocasions, i que és
un dels pilars de les polítiques de la Vicepresidència de Drets
Socials i Agenda 2030, i del Ministeri d’Igualtat, que és
aprofitar els fons europeus per tal d’aconseguir un reforç sense
precedents en el sistema de cures, que posi les cures en el
centre, per tal d’avançar cap a una plena igualtat de gènere i
que es generin milers de llocs de treball. És a dir,
professionalitzar el sector de les cures per tal de reconèixer la
feina que a dia d’avui és invisible, per tal de reduir l’economia
submergida, la precarietat, i augmentar els ingressos fiscals i
per cotització social.

Amb això el que vull dir és que, d’acord, calen prestacions,
però mirem més enllà de la pandèmia i caminem cap a un nou
model que reforci el sistema de cures del nostre país. 

De fet, la predisposició del Govern de l’Estat i, en especial,
de la ministra Yolanda Díaz i el vicepresident de Drets Socials,
Pablo Iglesias, ha quedat més que clara amb les pròrrogues que
s’han establert, tant amb els ERTO com amb el Pla Me Cuida,
i tenim la confiança que continuï tenint el suport dels nostres
socis de govern de l’Estat per tal de continuar protegint a les
persones i que l’escut social continuï vigent fins que trobem la
solució definitiva a aquesta pandèmia.

D’aquesta manera, hem presentat una esmena conjunta a on
instam el Govern de l’Estat a elaborar una normativa laboral
específica per tal que els progenitors puguin tenir un permís
retribuït per motius de conciliació i altres mesures que
afavoreixin la flexibilitat laboral. Un punt que no se
circumscriu exclusivament dintre de l’àmbit de la COVID-19,
sinó que va més enllà i que resumeix perfectament el que deia
a l’inici de la meva intervenció i el que ja vaig comentar al ple
anterior, és a dir, aplicar polítiques i mesures de conciliació que
tenguin una mirada llarga, polítiques que assegurin la
redistribució del temps, la corresponsabilitat dintre de la
família, la flexibilitat laboral i la despesa social necessària per
protegir i garantir el dret laboral, alhora que assumim la
corresponsabilitat com a societat.

A més també hem presentat altres esmenes conjuntes, com
per exemple aprofitar els fons europeus per presentar propostes
de projectes que tenguin per objectiu afavorir la conciliació i
reduir l’escletxa de la desigualtat de gènere en tots els seus
àmbits, un objectiu, per cert, compartit per la mateixa Unió
Europea, que se circumscriu dintre de l’Agenda 2030 i que
tenim el deure de tirar endavant projectes en aquest sentit.

I precisament avui, i ja per acabar, en aquesta línia i en línia
del compromís de les ministres Díaz i Montero, vull posar en
valor i celebrar l’aprovació del reial decret d’igualtat
retributiva entre homes i dones, que inclou la definició del
treball d’igual valor, que a dia d’avui hi ha una escletxa de
gènere en els salaris, tot i que l’extrema dreta en aquesta
cambra la vulgui negar, i que a més aquest reial decret llei
també garantirà la transparència retributiva. I d’altra part, el
reial decret per regular els plans d’igualtat, que s’hauran de
negociar amb la representació legal de les persones
treballadores i que per primera vegada en el nostre país aquests
plans seran públics per afavorir la transparència i el compromís
real. És per això que tenc la convicció que totes aquestes
mesures que avui farem arribar al Govern de l’Estat es duran a
terme, perquè el compromís és completament real. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Sans. Por parte del Grupo
Parlamentario MÉS per Mallorca tiene la palabra la Sra.
Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. Bé, jo crec que ja ho han dit els que m’han
precedit. Debatem novament aquí en aquesta cambra sobre
conciliació laboral i familiar, i tantes vegades faci falta.
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Li dic per endavant, Sra. Guasp, que hi votarem a favor,
malgrat sí que és vera que consideram que els dos primers
punts, Pla autonòmic de conciliació i Mesa de conciliació,
varen ser amplament debatuts i informats al setmana passada;
per tant han quedat un poc desfasats en el temps, però és igual,
nosaltres també hi votarem a favor.

En relació amb la proposta que ens presenten hem de dir
que tornam trobar a faltar en el seu grup, Ciudadanos, a les
seves propostes sempre sobre conciliació, a la d’avui i a
d’altres que han presentat, la paraula “corresponsabilitat”, un
concepte que per a MÉS per Mallorca és imprescindible i va
lligat a la conciliació, perquè sense potenciar al
corresponsabilitat la conciliació sempre serà una mesura que
penalitza doblement les dones. Per això des de MÉS per
Mallorca insistim en totes les ocasions en què es debat sobre
conciliació a plasmar la necessitat d’incorporar la perspectiva
de gènere i la corresponsabilitat en totes les mesures sobre
conciliació, i per aquest motiu objectiu hem presentat l’esmena
conjunta, la 15279, per reiterar la importància d’aquesta
qüestió.

Com ja vaig dir a la meva intervenció en la compareixença
de la consellera Costa, reduir la bretxa salarial i social de les
dones és molt necessari per reduir la desigualtat de gènere i
millorar la cohesió social, com a eines imprescindibles de
reconstrucció econòmica. Amb aquest objectiu també hem
firmat l’esmena 15278 per tal que els projectes europeus de
recuperació econòmica impulsin mesures en aquest sentit.

I donam suport als punts 3 i 4 de la seva proposició no de
llei, que es refereixen al Pla “Me Cuida” del Govern espanyol:
allargar de forma indefinida mentre duri aquesta situació el seu
termini i demanant ajudes econòmiques extraordinàries a les
persones que no poden teletreballar i han d’optar per una
reducció de jornada.

I des de MÉS per Mallorca també demanam que el Govern
espanyol vagi més enllà en  les mesures excepcionals de la
COVID-19 i elabori una normativa laboral específica perquè
els progenitors puguin tenir un permís retribuït per motius de
conciliació i altres mesures que afavoreixen la flexibilitat
laboral. Per això també hem presentat conjuntament amb PSOE
i Podemos l’esmena 15280 que va en aquest sentit. I aquestes
mesures han de transversals, i no només incloure les
administracions; s’han de promoure les empreses i
organitzacions que treballen en l’organització del temps de
treball i la implementació de mesures de conciliació per
optimitzar els recursos, millorar la qualitat de vida dels seus
treballadors i treballadores, i impulsar la corresponsabilitat tant
a la vida familiar com a la laboral. Per què?, perquè hem
d’impactar i transformar la situació actual, de doble
penalització en mesures de conciliació; han de ser mesures
sistemàtiques incloses en els plans d’igualtat de les empreses
que desenvolupin la reorganització dels temps de treball i
potenciant la corresponsabilitat d’homes i dones. També és cert
que, per a la nostra satisfacció, aquests reials decrets llei que ha
esmentat la Sra. Sans crec que són importants per fer front a
aquesta bretxa salarial i també al registre de plans d’igualtat,
molt necessari per fer efectiva aquesta igualtat a les empreses.

I des de MÉS per Mallorca defensam precisament la
discriminació positiva, i de manera extraordinària l’ús de
quotes de gènere per fomentar la contractació i la promoció
laboral de les dones, clar que sí. Moltes dones han perdut la
feina, i moltes d’altres han tingut greus dificultats per fer front
a les seves obligacions personals i professionals. Aquestes
eines servirien per reactivar les oportunitats laborals de les
dones i per incrementar la seva presència en molts d’àmbits.

En resum, la realitat és tossuda, ja ho vaig dir la setmana
passada, i en una societat on tot evoluciona i canvia ràpidament
sembla que hi ha alguns temes cabdals que s’hi resisteixen, com
ara la conciliació laboral, personal i familiar, i la COVID-19 ho
ha deixat clar. La conciliació i la corresponsabilitat van més
enllà de mesures puntuals a conseqüència de la COVID-19,
perquè la principal barrera per no avançar és el negacionisme,
la creença que no hi ha barreres, que està molt bé, i si està molt
bé no cal fer res més. El problema resilient, important i greu, és
que els privilegis siguin invisibles per a qui els gaudeix.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Campomar. En el turno de fijación de
posiciones tiene la palabra el Grupo Parlamentario VOX-Actua
Baleares.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, Sra. Vicepresidenta. Una vez más volvemos a
hablar de conciliación. Es gratificante comprobar la
preocupación de los diferentes grupos de esta cámara por la
situación de las familias que deben hacer frente al cuidado de
sus hijos, especialmente en estos tiempos de crisis sanitaria,
donde son las propias administraciones públicas quienes
obligan a las familias a tener que hacerse cargo de los niños, a
los que prohíben acudir a la escuela cuando algún contacto de
su grupo burbuja es diagnosticado del virus chino.

Sé de qué hablo, porque yo misma he estado implicada en
un caso de COVID que ha contactado con el grupo burbuja de
mi hijo, y me tuve que ausentar de este parlamento y estar con
él en casa hasta que obtuvimos los resultados del test, que
afortunadamente dio negativo. Por cierto, Sra. Pons, he sabido
que el otro día estaba usted muy molesta en la Comisión de
Educación por mi ausencia en las comisiones de la semana
pasada por este motivo. Luego usted se llenará la boca
hablando de conciliación; pues, en fin, aplíquese el cuento y
antes de criticar...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... tan abiertamente a lo mejor podría usted preguntar, porque
este es un tema...

(Alguns aplaudiments)

... que nos afecta a todos, que no va de ideologías, va de una
necesidad real de la gente, de las familias, y de proteger a las
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familias; debe ser nuestra máxima preocupación, porque esa es
la labora de los representantes públicos.

Miren, nosotros mucho antes de que se iniciase esta crisis
sanitaria ya éramos muy conscientes de la necesidad de avanzar
en conciliación. De ahí que instásemos a su regulación por ley
hace más de un año en este parlamento, una ley que ni siquiera
fue tomada en consideración por esta cámara con los votos en
contra de PSIB, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, MÉS per
Menorca, y con la abstención tanto de Ciudadanos como de El
Pi. De ahí mi satisfacción ahora de que otros grupos se hayan
lanzado a presentar propuestas en materia de conciliación, si
bien consideramos que no basta con poner parches. No sólo
debemos asegurar que los niños o las personas dependientes
puedan ser atendidas por sus familias en tiempos de pandemia,
porque este problema que ahora se agudiza ha existido desde
siempre, especialmente desde que a mediados del pasado siglo
se produjo la incorporación masiva de las mujeres al mundo
laboral.

Desde VOX creemos que es prioritario establecer un marco
legal en materia de conciliación que respete la igualdad entre
hombres y mujeres, porque no es un asunto de género, como
pretenden colarnos los partidos de izquierdas, obsesionados
con sus monotemas. Miren, poder cuidar de nuestros hijos es
un derecho tanto de los hombres como de las mujeres y
precisamente han sido los hombres quienes tradicionalmente se
han sacrificado saliendo a trabajar fuera de casa...

(Petita cridòria i remor de veus)

... renunciando a ver crecer y disfrutar de la compañía de sus
hijos. Por tanto, el sacrificio de la crianza de los niños afecta a
todos, tanto al que se queda en casa, -si ustedes me gritan, yo
les gritaré más, pero me van a escuchar, eh- tanto al que se
queda en casa y... -Sra. Vicepresidenta, a lo mejor usted podría
pedir ahora un poco de orden ¿no? y que se escuche a la
persona que está en la tribuna, lo digo porque lo llevan
haciendo durante toda la sesión, pero al revés, cuando los que
interrumpen son los de la otra bancada-, bien, dicho queda, veo
que la Sra. Vicepresidenta hace dejación de funciones y no
hace nada al respecto. En fin.

Sigo y me van a escuchar, y si gritan, yo gritaré más, no se
preocupen. Como decía, los hombres tradicionalmente han
salido a trabajar fuera de casa, renunciando a ver crecer y
disfrutar de la compañía de sus hijos. Por tanto, el sacrificio de
la crianza de los niños afecta a todos, tanto al que se queda en
casa y renuncia a un mayor desarrollo profesional, como el que
sacrifica su vida familiar para llevar a casa el jornal que
permita el sustento económico de la familia...

(Petita cridòria i remor de veus)

La conciliación laboral y familiar debe ser una tarea de
todos, hombres, mujeres, trabajadores, empresarios y
empleadores, desde las instituciones tenemos que dar solución
a los ciudadanos que representamos, y creo que este es el
camino, porque son las familias quienes articulan nuestra
sociedad y son una pieza fundamental en el desarrollo humano
y en la atención de los niños, de las personas dependientes y de
quien en los momentos de crisis se refugian en la familia, para

poder subsistir cuando pierden sus trabajos, como está pasando
hoy con cientos de personas en nuestra comunidad autónoma.

Tras nuestro intento frustrado de regular de regular por ley
esta materia, desde VOX presentamos una proposición no de
ley, que sí fue acogida por este Parlamento en varios de sus
puntos, concretamente realizar campañas de sensibilización,
incorporar como criterio de valoración cláusulas sociales para
la aplicación de medidas de conciliación en las convocatorias
de contratación pública y promocionar la adaptación de los
convenios colectivos para recoger el derecho a la conciliación
de la vida familiar y laboral, reconocido en el artículo 34.8 del
Estatuto de los Trabajadores.

No quisieron aprobar los grupos de izquierdas nuestra
propuesta para reconocer a las empresas familiarmente
responsables, estableciendo ayudas directas o beneficios
fiscales, ni han querido hoy aceptar nuestra propuesta para
establecer ayudas económicas o beneficios fiscales a aquellos
trabajadores que soliciten permisos no retribuidos, o
excedencias por cuidado de hijos menores de 12 años que
permanezcan en casa a causa de la COVID, que va en la linea
de lo que propone ahora Ciudadanos...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Ribas, tiene que ir terminando, por favor.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

... apartado 4 de esta iniciativa. Si bien, ahora como se lo
pedimos al Gobierno del Estado, pues ahora parece que sí
ustedes van a votar a favor, pero cuando tienen que poner
ustedes el trabajo y tienen que recolocar los presupuestos, o
rehacer los presupuestos para poder atender a estas
necesidades, pues votan en contra.

A diferencia de otros grupos, que se han dejado llevar por
partidismos absurdos en un tema en que no cabe politizar
porque nos afecta a todos, nosotros sí daremos apoyo hoy a esta
PNL.

(Algun aplaudiment)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Por parte del Grupo Parlamentario El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Sra. Ribas,
si no vénen a qualque comissió per un tema sanitari, és ben
normal, que no venguin, que també el poden substituir. Que no
venguin a qualque comissió perquè és un grup petit, també és
ben normal perquè pot passar, però que sigui gairebé de manera
sistemàtica, això no és el mateix, també li he de dir...

(Alguns aplaudiments)

Aquesta proposta que debatem avui ve molt lligada a la
compareixença de la setmana passada de la consellera de
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Presidència, Cultura i Igualtat, sobre el pla de conciliació que
està en marxa i del qual veurem el resultat a finals d’any, a
principis de l’any que ve. Com molt bé parla la proposta, un
dels efectes de la pandèmia per organitzar les llars, tant en
menors com en gent major, és l’evidència que la conciliació és
un tema poc treballat, no només a nivell de comunitat, sinó a
nivell d’Estat. A la meva intervenció de la setmana passada, ja
vaig dir que era important que el Govern d’Espanya miràs
altres països del voltant, més avançats en polítiques de
conciliació, és d’aquests que s’han d’agafar les propostes que
funcionen i es poden tirar endavant. Però també vaig dir que
parlar de conciliació vol dir parlar d’inversió, perquè tirar
endavant aquestes polítiques suposa diners. Avui mateix es
començarà a aplicar la nova regulació del teletreball, una
regulació que suposa una passa més en aquest tema.

Un aspecte que va sortir i va sortir molt en els diferents
discursos de la compareixença del ple de dimarts passat, fou
com és la dona majoritàriament, la que encara ha de fer
malabarismes a l’hora de poder conciliar vida laboral i vida
familiar i personal. I aquesta darrera sempre relegada a un
segon, tercer, o quart lloc. Tema en el que s’ha avançat, però en
el que encara tenim molt per fer i aprendre.

El Govern d’Espanya té molta feina per endavant per cercar
més i millors solucions a la conciliació del nostre país, entre les
quals polítiques sobre permisos de maternitat, paternitat i
parentalitat, polítiques que atenen a la flexibilitat laboral i les
que es centren en les prestacions econòmiques. Aquests països
amb més presència de dones en l’entorn laboral, són els que
han aconseguit un major desenvolupament de les polítiques
socials en totes les seves dimensions, contràriament els països
d’Europa que una presència femenina notable, són els que no
tenen un desenvolupament constant ni creixent de les polítiques
de conciliació, entre ells Espanya. Per tant, hem de mirar la
conciliació en la seva globalitat i preparar les accions des dels
diversos àmbits.

Estam d’acord amb aquesta proposició no de llei, en els
punts 1 i 2 parla del pla de conciliació i de la tasca que han de
fer des de la mesa de conciliació, hi estam d’acord, malgrat,
com dic, ja sabem que està en marxa. I respecte dels punts 3 i
4, demana al Govern d’Espanya adaptar el Pla Me Cuida a la
realitat de la COVID-19, mentre aquesta perduri. Per tant,
també hi estam d’acord.

De les esmenes presentades, ja ens dirà vostè Sra. Guasp el
seu posicionament. Consideram que el Govern ha de complir
tots els mandats parlamentaris que siguin aprovats en aquesta
casa, és la seva obligació. S’ha de facilitar l’accés a les
diferents activitats que es duen a terme des d’algunes
administracions per facilitar la conciliació de pares i mares i
s’ha de mirar quines són les propostes que es poden dur a terme
de manera efectiva i que ajudin a les famílies.

Evidentment des del Parlament podem instar directament el
Govern d’Espanya, cosa que hem de fer una i una altra vegada
per ajudar a millorar l’estat del benestar dels ciutadans de la
nostra comunitat i hem de cercar línies d’ajuda des d’Europa
per reduir les escletxes de desigualtat de gènere i millorar la
cohesió social.

Respecte d’incorporar la perspectiva de gènere i la
corresponsabilitat del pla, hi donarem suport, com no pot ser
d’altra manera, però també entenc que és feina de la mesa de
conciliació, marcar les línies i estic segura que ho tenien en
compte. De totes maneres, com dic, nosaltres independentment
de les esmenes que accepti, donarem suport a aquesta
iniciativa.

Gràcies president.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president, bona tarda o bon dia a tothom de nou.
Bé, en primer lloc jo vull avançar al grup Ciutadans que
nosaltres també donarem suport a aquesta iniciativa, que
votarem favorablement els quatre punts. Tampoc no entraré
molt a aprofundir en cada un d’ells, perquè crec que totes les
intervencions ja n’han fet menció i queda clar el sentit i la
finalitat de cadascuna d’elles. Però sí que m’agradaria fer un
parell de reflexions.

Respecte de la situació de la conciliació, en general a
Espanya, però també a Balears hem de dir que els avanços
realment han estat pocs fins a dia d’avui, han estat pocs i això
ho constata i ho ha posat en evidència més que mai aquesta
situació de pandèmia que estam vivint, perquè es demostra que
ara amb aquesta situació tan greu que estam vivint, perquè es
demostra que ara amb aquesta situació tan greu que estam
patint, és quan més necessitaríem d’aquestes mesures, més que
mai, i és quan més les trobam a faltar curiosament. I això vol
dir que els avanços que s’han fet han estat tímids, i no crec que
estiguem en situació d’aplaudir o lloar-nos molt per tot el que
s’ha fet fins ara perquè tot i que s’ha fet ens mostra clarament
que és insuficient.

Jo no vull detreure mèrit evidentment a les mesures
adoptades que són bones o a aquelles que s’estan adoptant
recentment que són bones, però crec que sempre hem de posar
l’accent sobre allò que queda per fer, perquè al final és per això
que som aquí, més que per posar-nos medalles els uns als altres
som aquí per parlar del que queda per fer.

La situació de la COVID i la situació de la necessària
conciliació el que posa de relleu evidentment és que la dona és
la més castigada i les famílies monoparentals també són les més
castigades segurament, perquè són aquelles que necessiten més
suport i que troben a faltar més recursos, i que l’escletxa
salarial ho agreuja, que ho agreuja també el fet que per cada
lloc de feina que es perd abans el perd una dona que un home
i que les mesures fins ara realment les que tenim, com per
exemple el Plan Me Cuida, amb les condicions en què s’ha
aprovat és un pla que té una repercussió directa sobre el poder
adquisitiu de les famílies, perquè tenir un permís després no
retribuït ja em diran vostès quins efectes reals té. Molta gent
segurament decidirà no acollir-se a aquestes reduccions de
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jornada perquè senzillament no s’ho pot permetre, perquè no
s’ho podrà permetre, perquè no arribarà a final de mes i
probablement ara fins i tot ja no hi arriben moltes famílies.

Per tant, bé, està bé que parlem del Pla Me Cuida, però jo
crec que la pregunta que es fa la majoria de famílies a dia
d’avui és, quina solució em donarà l’Estat per poder-me
confinar sense perdre poder adquisitiu quan ho hagi de fer?
Aquesta pregunta a dia d’avui malauradament no està resposta,
per què? Perquè els diferents representants i portaveus del
Govern de l’Estat han sortit amb pocs dies de diferència a
donar missatges que creen confusió, que no són aclaridors i que
no posen l’accent sobre el problema real, que és al cap i a la fi
poder-se confinar a casa quan pertoca amb un permís retribuït
i sense perdre poder adquisitiu.

Vull dir, que això és el moll de l’os, això és la mare de tot,
no hi ha més debat ara mateix; tota la resta són mesures a mig
termini, a llarg termini, lleis que tenim aprovades a Balears,
però que no acaben de desenvolupar-se perquè necessiten
temps algunes i perquè necessiten més recursos.

Vull dir, però, que crec que tampoc no ens hem descentrar
molt del tema perquè el tema que ens ocupa ara amb pandèmies
poder-se confinar sense perdre poder adquisitiu. Crec que això
és el moll de l’os, tota la resta és relativament accessori, sense
que per això li restem importància, que quedi clar.

Finalment, acab la meva intervenció amb un detall, i és que
evidentment mentre parlem de conciliació i deixem de banda
l’exemple que hem de donar des de les institucions
autonòmiques, que són ara les que ens ocupen, és clar, voldria
posar de relleu que el propi parlament, la cambra on exercim el
nostre dret i el nostre deure de representació política, ha estat
fins a hores d’ara, històricament i fins a hores d’ara, incapaç
d’aprovar un règim organitzatiu que faci possible aquesta
conciliació. Ens agradarà o no, però és una crítica que em veig
obligada a llançar des d’aquí, i aquesta incapacitat del propi
parlament autonòmic per organitzar les tasques de participació
política de tots quants som aquí és una mostra de la gran feina
que hi ha per fer encara a dia d’avui.

Ja sé que a moltes no els agrada escoltar això, però això és
la pura realitat i aquesta realitat a més es veu agreujada pel gran
abús que fan les companyies aèries a dia d’avui de les seves
posicions de força i que impedeixen tenir una connectivitat
correcta entre elles incomplint les obligacions de servei públic.
Això és la conciliació, senyores i senyors, comença per casa i
si a casa no la sabem aplicar, què demanam a la resta? Que
cadascú faci un pensament. 

Gràcies.

(Se sent el timbre de crida per a votació)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Pel grup proposant té la paraula la Sra.
Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Lo primero, agradecer a todos los
grupos parlamentarios que ya han trasladado que van a apoyar
esta proposición no de ley. Es cierto que se trata de una PNL
que se registró el 11 de septiembre, por tanto, antes de la
comparecencia de la consellera y también antes de que el
Gobierno central extendiera el Plan Me Cuida.

En relación con las enmiendas, las enmiendas que presenta
Podemos, MÉS per Mallorca y Partido Socialista, voy a aceptar
las cuatro que nos presentan, creo que sí están en la línea y
enriquecen esta proposición no de ley porque están en la línea
de solicitud de este plan nacional y transversal y también el
plan que queremos. No se tratan de enmiendas concretas de
medidas concretas sino que por supuesto las vamos a aceptar. 

La número 1, por supuesto también comparto y me ha
gustado mucho la enmienda número 2 en cuanto a que los
fondos europeos y el fondo de reconstrucción y recuperación
europea dedique y financie proyectos de Baleares en línea a
favorecer la conciliación. No puedo estar más de acuerdo, por
tanto, integrada en el texto y a la espera de que así sea y
consigamos que muchos de nuestros proyectos en esta línea
sean aprobados por el Gobierno central. 

En relación con la enmienda 3 también decirles, como he
dicho en mi intervención, que la conciliación no podemos negar
que afecta más a las mujeres, que golpea más a las mujeres y
también a las familias monoparentales, y estoy de acuerdo con
la Sra. Tur, golpea y frena la carrera profesional y, por tanto,
aumenta la brecha salarial y también la proyección profesional
aunque...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un poc de silenci.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

... aunque no nos llevemos al terreno tampoco de la defensa del
feminismo, la conciliación real será el triunfo para toda nuestra
sociedad, y esta lucha es de todos y para todos, para todas las
familias y para todos los tipos de familia. La
corresponsabilidad, sí, nos preocupa, consideramos que es vital
porque sin ella siempre volverán a ser las mujeres quien deban
renunciar a su carrera profesional o deban ser ellas las que
renuncien a tener una jornada laboral extensa, se pidan las
mujeres las reducciones de jornada. Ya les digo que por mi
experiencia en el sector privado así siempre ha sido. Por eso
también aceptamos esta enmienda número 3. 

La enmienda número 4, la 15208, la aceptamos por los
motivos que también he expuesto en mi exposición, es
necesario que el Gobierno central sea el que modifique la
normativa laboral.

En cuanto a las enmiendas del Partido Popular decirle, Sra.
Riera, que estoy de acuerdo en su exposición primera, que
deberíamos incluir en el punto 1 todos los mandatos
parlamentarios que han salido de las proposiciones no de ley
que aquí se han debatido en relación con la conciliación. Le
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hago una transacción a su enmienda para no especificar
solamente dos medidas de todas las medidas tan extensas que
todos los grupos parlamentarios, incluido el suyo, han
propuesto. Por tanto, la transacción sería incluir en el punto 1
que pedimos que se tenga en cuenta el mandato de todas las
proposiciones no de ley y en concreto las que se aprobaron el
11 de junio.

En relación con la enmienda número..., bueno, la número 2
y la número 3, nosotros en comisión, ya se votó en comisión
educativa, que se redujera el precio de los menús escolares, de
hecho mi grupo parlamentario puso una enmienda en los
presupuestos para rebajar el menú. No podemos estar más de
acuerdo con usted, Sra. Riera, pero considero que esta PNL,
como le decía a la Sra. Cano, se trata de tener más altura de
miras y sería que fuera encaminada a un plan de conciliación
transversal, no a incluir medidas concretas que ya hemos
aplicado muchísimas y aprobado en estas comisiones y
nosotros lo que estamos también instando es al Gobierno
central. No considero, estamos por supuesto de acuerdo con el
contenido, pero considero que desvirtúa esta proposición no de
ley.

También la número 4, de 0 a 3. Muy conscientes del
problema, hemos pedido desde Ciudadanos aumentar las plazas
públicas también en el debate de presupuestos y buscar las
soluciones de consenso, pero creemos que se tratan sus
aportaciones de medidas muy concretas y esta proposición no
de ley no va de eso. Es cierto que no nos ha dicho el
posicionamiento del Partido Popular en cuanto al punto 3,
punto 4, que consideramos lo fuerte y lo importante de esta
proposición no de ley.

Y decirle, Sra. Riera, que me asombra que ustedes los
señores del Partido Popular consideren que una proposición no
de ley de conciliación sea oportunista, para mí es muy realista
porque acabo de tener que enviar a mis padres a recoger a mis
hijos al colegio y es una realidad que vivimos todas las familias
de las Islas Baleares y, por tanto, oportunismo e interés
mediático ninguno por mi parte, ninguno, Sra. Riera...

(Remor de veus)

Y le agradezco... le agradezco también que nos apoyen...

(Remor de veus)

... en este plan, en esta proposición no de ley. 

Sra. Cano, compartimos la necesidad de impulsar estas
medidas y propuestas y le agradezco el apoyo del Partido
Socialista en cuanto a la extensión del Plan Me Cuida de forma
indefinida ya que su gobierno a nivel nacional, pues, solo lo ha
extendido para dos meses y consideramos que esa extensión
debe ser indefinida.

Agradezco también a la Sra. Sans por el apoyo de Podemos
y coincidimos en que es necesario un plan ambicioso real de
conciliación a largo plazo.

MÉS per Mallorca, ya lo he comentado, aprobamos por
supuesto su enmienda de acuerdo con la corresponsabilidad

porque es vital para llegar a una igualdad real entre hombres y
mujeres.

Y a El Pi decirle que también estamos de acuerdo en que es
necesaria la financiación porque sin financiación no vamos a
poder poner en marcha medidas ambiciosas de este plan de
conciliación.

Muchísimas gracias a todos porque hoy, pues, lanzamos una
vez más este compromiso, este consenso en aras a conseguir
una conciliación real.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats i diputades, abans de procedir a la
votació... davant l’esmena RGE núm. 15267 del Partit Popular,
al punt 1, s’ha fet una transacció i volia saber si qualque grup
parlamentari s’hi oposa.

Idò, ningú no s’hi oposa. Segons ha dit la portaveu de
Ciudadanos accepta les cinc esmenes presentades pel PSIB,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca i no accepta les tres
esmenes d’addició del Grup Parlamentari Popular.

La Sra. Guasp ha demanat votació separada. 

Passam a votar el primer punt amb l’esmena i la transacció
incorporada. Passam a votar. Votam.

Sra. Mayor, el sentit del seu vot?

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Sí. 

EL SR. PRESIDENT:

El resultat de la votació: 58 sí; cap no; i cap abstenció.

Passam a votar el punt 2. Votam.

Sra. Cristina Mayor, el sentit del seu vot?

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Sí. 

EL SR. PRESIDENT:

Resultat de la votació: 59 vots afirmatius; cap en contra; i
cap abstenció.

Passam a votar el punt 3 amb l’esmena 15277 incorporada.
Votam. 

Sra. Cristina Mayor, el sentit del seu vot?

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Sí.
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EL SR. PRESIDENT:

Resultat de la votació: 59 vots sí; cap no; i cap abstenció.

Passam a votar el punt 4 amb l’esmena 15277 incorporada.
Passam a votar. Votam.

Sra. Cristina Mayor, el sentit del seu vot?

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Resultat de la votació: 59 vots afirmatius, cap no i cap
abstenció.

Ara passam a votar l’esmena 15278. Passam a votar.
Votam.

Sra. Cristina Mayor, el sentit del seu vot?

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Resultat de la votació: 56 sí; cap no; i 3 abstencions.

Ara passam a votar l’esmena 15279. Votam.

Sra. Cristina Mayor, el sentit del seu vot?

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

El resultat de la votació: 55 sí; 3 no; i cap abstenció.

I per finalitzar, votam l’esmena 15280. Passam a votar.
Votam.

Sra. Mayor, el sentit del seu vot?

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

El resultat de la votació són 56 vots afirmatius; cap en
contra; i 3 abstencions.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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