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Debat de política general del Govern de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, reprenem la sessió i
començam amb la intervenció dels grups parlamentaris.

Començam el debat amb el Grup Parlamentari Popular, té
la paraula el Sr. Company.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, molt bon dia.
Fa un parell de dies que tenim notícies tristes, tant de gent que
ens afecta personalment, com és el cas de Joan Mesquida, a qui
també... o a la família els vull enviar una salutació molt
afectuosa i també a tota la família de Ciutadans; el mateix que
un record per a Pere Comas i per a altres persones que ens han
deixat aquests dies.

Celebram el primer debat de política general d’aquesta
legislatura i molt han canviat les coses des de l’anterior debat,
celebrat ara fa dos anys, des de llavors dues eleccions
nacionals, unes eleccions autonòmiques i un factor inesperat, en
forma de pandèmia, que en els darrers mesos ha condicionat les
nostres vides, fins al punt d’arrabassar-nos de manera dolorosa
molts dels nostres compatriotes, més de 60.000, encara que el
Govern Sánchez insisteixi a reduir la xifra oficial. D’aquestes
morts, 339 s’han produïdes fins ahir a les nostres Illes, segons
les dades oficials, ja que la manca de transparència aquí també
ha estat la tònica general.

Per això, les meves primeres paraules avui vull que siguin
de sentit record a totes les víctimes i de suport als seus familiars
i amics.

(Alguns aplaudiments)

Molts han perdut qualque persona pròxima o coneguda en
aquesta pandèmia i hem comprovat la cara tràgica i trista de la
COVID-19, sense poder ni tan sols acomiadar-nos dels que ens
han deixat. Al mateix temps, però, vull traslladar un missatge
d’optimisme i d’ànim a tota la societat des del convenciment
que acabarem superant aquesta pandèmia, per això és necessari
que tots estiguem a l’alçada i que ens comportem amb
responsabilitat i solidaritat; que siguem exemplars amb el
compliment de les indicacions de les nostres autoritats,
nosaltres sempre hem seguit el que ens ha marcat l’autoritat
portua..., sanitària, perdó -no sé per què sempre pens en
l’Autoritat Portuària-, però davant determinades decisions
contradictòries el que sí hem demanat ha estat transparència i
explicacions. I què fan vostès quan els demanen explicacions?
Se senten atacats i qüestionats i mosseguen i envesteixen, cosa
que només fan les persones que no tenen escrúpols ni
arguments i que es creuen infal·libles i superiors a la resta.

Miri, nosaltres hem qüestionat algunes coses, per què? Aquí
tenc l’entrevista del doctor Arranz, de dia 27 de setembre del
2020, li demanaven: “¿Sabemos si alguien se ha contagiado
porque alguien estaba fumando por la calle?, li demanava el

periodista, i ell contestava: “No, sabemos el riesgo, pero no
que haya pasado, el objetivo era que no se fumara en la
terraza del bar”; diu: “Entonces ¿por qué no prohibieron
fumar en la terraza del bar? I contesta el doctor Arranz: “Por
la experiencia que nos supuso decir mascarilla aquí sí, aquí
no, con distancia no, un lío. ¿Solución? Mascarilla siempre”.

Bé, això ha passat amb altres situacions? Perquè també amb
el tema de les mascaretes la seva directora general de Salut va
sortir, igual que el doctor Simón, i va dir que no servien
absolutament per a res. Al cap d’una sèrie de setmanes, varen
dir: “mascareta obligatòria”, i vostè anava dient que, a més,
estàvem en una molt bona situació.

Bé, aquestes decisions que creen controvèrsia s’han
d’explicar molt bé, sobretot quan anam d’una banda a l’altra,
i jo crec que és una cosa que no s’ha fet. I vostè ahir, per
derivar al seu titular d’aquest debat, va dir: “reunions de sis
persones”. Bé, ho expliqui bé, per què? No estam en bona
situació? Perquè vostè va dir que tombàvem la corba, si la
corba ja està tombada per què es prenen decisions més
dràstiques? És que l’únic que li demanam són explicacions.

Però, com ja he dit, és necessari que estiguem a l’alçada,
que ens comportem amb responsabilitat, acomplim amb les
recomanacions, tant si parlam de mascaretes com si parlam de
reunions familiars com si parlam de tancaments de bars i
restaurants, i qui no acompleixi ha de respondre. Però tots, Sra.
Armengol, tots!, i els polítics encara més. Perquè el que no pot
passar és el que he llegit en premsa aquests dies, en dir que
“una conegudíssima política es trobava a les dues de la
matinada, amb el seu cap de comunicació, dins una bar, que
hauria d’estar tancat, i que la policia local de Palma va haver de
tancar, després de les queixes dels veïnats”, Sra. Armengol, i
no és d’aqueixa bancada la política a la que es fa referència.

(Alguns aplaudiments)

Per tant, a l’hora de demanar explicacions a la societat
primer s’ha de donar llum i no fum, Sra. Armengol, i vostè sap
ben bé de què li parl.

(Remor de veus)

Més endavant em referiré a la gestió sanitària de la
pandèmia per part del seu govern, Sra. Armengol, però abans
m’agradaria situar-me a l’inici d’aqueixa legislatura quan
encara no existia el coronavirus. Perquè aquest no és un debat
d’investidura, com semblava ahir en escoltar-la, aquest és un
debat per parlar de l’estat actual de l’autonomia i de com s’ha
arribat aquí des que vostè va ser investida. Abans que arribàs
el coronavirus i al marge de l’evolució econòmica, vàrem
conèixer uns fets que perseguiran el seu Govern durant tota la
legislatura, per negar-se a investigar l’explotació sexual de les
nines tutelades per l’administració, i el més greu, Sra.
Armengol, per intentar tapar l’escàndol sense assumir cap tipus
de responsabilitat política, un cas del qual vostè ahir no en va
dir ni una paraula, que va situar la nostra comunitat autònoma
a les portades de tots els mitjans nacionals; uns fets que, segons
diuen els experts, es varen iniciar a l’any 2016 i que vostès han
tapat.
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Un govern que presumeix d’igualtat i que ha abandonat les
nines explotades, on queda el caigui qui caigui de la ministra
d’Igualtat, senyors de Podemos? Quina actitud més trista, quina
poca vergonya i quin feminisme de pancarta més fals!

(Alguns aplaudiments)

Sra. Armengol, abans que arribàs la COVID les coses ja
anaven... no anaven massa bé a Balears, aquests dies hem pogut
veure informes que diuen que abans de la pandèmia ja hi havia
més de la meitat dels illencs que tenien dificultats per arribar a
final de mes i que quasi 200.000 persones es trobaven en
situació de pobresa. Per tant, vostès, que s’autodenominaven el
“govern de la gent”, després de quatre anys de bonança i de
tenir més de 4.000 milions d’euros, han aconseguit una cosa
impensable: que apujàs la pobresa a la nostra comunitat
autònoma.

L’economia també era un altre dels seus decorats, perquè,
abans que arribàs la pandèmia, Balears ja perdia turistes
respecte de temporades anteriors i de destinacions
competidores, i ara ja sabem què passa quan no tenim turistes,
els ho explicat als seus socis això, Sra. Armengol, ja ho
entenen?

La nostra comunitat també era la darrera quant a previsió de
creixement per a l’any 2020, quasi quasi només un 1%. Quan
vostè va arribar a l’any 2015 creixíem a un 4%. I com a
conseqüència de tot això es va començar a destruir ocupació,
per tant, està ben clar que no tot és culpa del coronavirus; està
ben clar que, després de quatre anys de governar l’esquerra
sempre ens duen allà mateix, ens deixen instal·lats dins una
gran crisi, no sé com s’arreglen. I dins aqueixa conjuntura de
preocupant desacceleració econòmica, amb un forat de 200
milions d’euros en els pressuposts de l’any 2019, essent la
fortalesa aqueixa de la qual vostè sempre presumeix, sense
haver fet a la legislatura passada res per avançar en la
diversificació econòmica, amb una indústria i un comerç en
clara regressió, li ho diuen tots els indicadors; i, per a més inri,
amb un pressupost per a l’any 2020, amb uns ingressos ficticis
ja d’uns 350 milions d’euros, idò, amb aquest panorama, vostè
ens va fer entrar en aquesta crisi de la COVID-19 més dèbil,
molt més dèbil que altres comunitats autònomes.

Des d’un primer moment, sempre li he reconegut que som
davant d’una situació molt complicada i difícil de gestionar,
però si davant d’una situació tan complicada, a més a més s’hi
arriba tard i malament, Sra. Armengol, idò les conseqüències
negatives es multipliquen, tal i com li ha passat. El doctor
Simón, fa un parell de setmanes, va declarar que ja feien feina
en el tema del coronavirus des del mes de gener, la qual cosa fa
que encara sigui més trist, lamentable i incomprensible que tots
vostès animassin a participar en aquelles trobades de dia 8 de
març i d’altres grans aglomeracions, mentre amagaven a la
població els riscs existents, quina gran irresponsabilitat, Sra.
Armengol!

La realitat és que vostès varen arribar tard i varen quedar
desbordats des d’un primer moment, desbordats davant d’una
situació molt complicada, sí, però que es complicava encara
més per mor de decisions incomprensibles, equivocades o poc
meditades. Vostè va sortir a fer una roda de premsa i va dir: “el

que tengui símptomes de coronavirus que telefoni al 061", i què
va aconseguir amb això? Col·lapsar el 061, decisions
incomprensibles; gent que tenia un atac de cor, gent que
necessitava realment serveis metges telefonava al 061 i no
contestava ningú. O una decisió com que el seu coordinador
se’n vagi de vacances just a l’inici de la pandèmia. I es varen
torbar a comprar material i després varen haver d’acudir a un
comissionista afiliat al PSOE. Aquesta manca de previsió,
deixar sense material de protecció les nostres persones dels
serveis essencials!

Però, miri, Sra. Armengol, és que no li dic jo, li han dit de
forma continuada el Col·legi de Metges, els sindicats de
metges, els sindicats d’infermeria i ara, més recentment, li ha
dit la Federació Espanyola d’Associacions per a la Defensa de
la Sanitat Pública, que ha analitzat la gestió de totes les
comunitats autònomes davant la pandèmia i ha conclòs amb un
informe que diu: “Baleares suspende en la lucha contra la
pandemia”; i també diu que tenguérem menys casos gràcies a
la nostra condició insular. No ho dic jo, li ho diu la Federació
Espanyola d’Associacions per a la Defensa de la Sanitat
Pública.

La gestió del seu govern ha deixat molt a desitjar, sobretot
a l’hora de garantir la protecció dels que ens havien de protegir,
em referesc de forma especial al personal sanitari, per als quals
avui vull tenir un record i mostrar-los, una vegada més, la
nostra gratitud a tots per la immensa feina feta en benefici de
tota la societat.

(Alguns aplaudiments)

La conseqüència de la manca de protecció va ser que a
Balears teníem un dels majors percentatges sanitaris infectats
de tota Espanya, la realitat és que els sanitaris no tenien equips
de protecció suficient i moltes vegades els havien de reutilitzar
o fabricar-los de manera artesanal, i vostè ho negava un dia sí
i un altre també; vostè sortia per la televisió i negava que els
faltàs material i, a la vegada, sortien ells fabricant-se el seu
propi material, una cosa incomprensible, Sra. Armengol!

(Remor de veus)

Per què ha de mentir d’aqueixa manera davant d’una
evidència tan clara? I ho ha fet un dia sí i un altre també.

I vostè, ahir, que va començar dient que demanava
disculpes, no en va demanar cap ni una, fins i tot es va atrevir
a presumir de gestió, no se n’ha recordat de cap d’aquests
fiascos durant tota aqueixa pandèmia, zero autocrítica, Sra.
Armengol!

Vostès han anat tot el temps a remolc, a remolc de la
COVID i a remolc de Madrid.

Sra. Armengol, el que continua passant a les residències de
major, el degoteig constant de defuncions entre els nostres
majors més dependents, no és tolerable, 172 morts fins ahir, el
77% dels morts en aquesta segona ona són usuaris de
residències, on ha estat la seva prevenció? El Govern ha
abandonat els nostres majors i només ha intervengut quan la
situació ja era insostenible, ha faltat una veritable política de
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prevenció i protecció dels nostres majors i ha faltat també
humanitzar els protocols davant situacions de persones que
varen haver de morir totes soles, sense poder-se ni acomiadar
dels seus.

I arriba la segona onada i els torna agafar en fora de joc; en
el juny va arribar el final de l’estat d’alarma, Sánchez va sortir,
va anunciar que sortíem tots més forts de la pandèmia i que
havien vençut al virus, i va traspassar el comandament als
presidents autonòmics, i vostè i el seu govern es varen relaxar.
Primer fallaren en no exigir amb fermesa que s’establissin
controls als ports i aeroports; després, en anar-se de vacances
i deixar que es tornassin disparar les xifres de contagis per
rebrots. I per culpa d’aquell relaxament va haver de decretar
confinaments selectius a barris de Palma o a Vila i a Sant
Antoni.

“Confinamientos segregadores o confinamientos contra los
pobres”, deia l’esquerra, deien vostès a la Comunitat de
Madrid, encoratjant fer protestes en el carrer.

(Remor de veus i petit aldarull)

Li ho dic, li ho dic perquè, com que ahir vostè va parlar de
Madrid, perquè vegi quina diferència d’oposició a una
comunitat o a una altra.

Sra. Armengol, a final d’agost Balears érem la segona pitjor
regió d’Europa en contagis per 100.000 habitants, situació que
es va complicar fins a col·lapsar prou dies les UCI de Son
Llàtzer. I vostè va tornar mentir descaradament amb aquest
tema de Son Llàtzer, i així li ho varen dir els metges; miri, un
metge que sortia de guàrdia el dia que vostè va dir aqueixa
mentida, diu: “Para que veáis como mienten algunas, hoy
salgo de guardia, pongo el telediario y sale Armengol en el
Parlamento, diciendo que la UCI de Son Llàtzer está al 50%.
Esta noche pasada la UCI estaba petada, no había una cama
ni en UCI ni en la REA y varios pacientes tuvimos que
trasladarlos a otros hospitales. Esto es lo que nos gobierna”.
Una altra mentida descarada, Sra. Armengol! Vostè no es cansa
de dir mentides davant d’evidències tan clares. I va sortir aquí,
a més a més, encara a dir-me que jo les deia les mentides, quina
poca vergonya!

La seva gestió només va semblar acceptable precisament
quan no tenia competències i quan totes les culpes se les enduia
Sánchez, però quan a vostè li ha tocat posar-se al capdavant
s’ha vist que, per desgràcia, la situació encara ha empitjorat; és
a dir, s’ha vist que vostè, Sra. Armengol, encara és molt pitjor
que Sánchez.

(Alguns aplaudiments)

Des del punt de vista econòmic, el balanç no pot ser més
negatiu. Segons les dades oficials aquí, la nostra comunitat
autònoma és la pitjor de tota Europa, són les dades, Sra.
Armengol. Lideram la caiguda del PIB, som els que generam
més atur de tota Espanya i de tota Europa; lideram la caiguda
de la producció industrial; lideram la caiguda de les vendes del
comerç; hi ha un 70% de caiguda en la facturació de la
restauració; lideram la baixada de vendes del sector serveis; el
seu govern és el que paga més tard a proveïdors i autònoms.

Així varen començar vostès, Sra. Armengol, a l’any 2008, vostè
va començar així, retardant pagaments als proveïdors, i vàrem
acabar, a l’octubre del 2010, que vostè va fer suspensió de
pagaments i va deixar moltíssimes d’empreses a la cuneta, això
ja ho va fer vostè.

(Remor de veus)

I totes aquestes dades es tradueixen en una crisi social que
s’estén i cada dia té més damnificats, més del 22% dels menors
de Balears es troben en risc de pobresa; tenim un 46% d’atur
juvenil; només 1.000 persones de les 24.000 que han demanat
l’Ingrés Mínim Vital el cobren, han deixat fora el 95% dels
sol·licitants; més 30.000 ciutadans de les Illes Balears
reconeixen que no poden fer front als seus deutes bancaris; els
pares de família amb ERTO han d’anar a fer cues als menjadors
socials per demanar menjar; als centres escolars, els nins i nines
amb necessitats especials s’han quedat sense professors de
reforç.

I si parlam d’habitatge, avui comprar un habitatge a Balears
és un 50% més car que a l’any 2015 i llogar un habitatge aquí
és un 40% més car que a l’any 2015, són els cinc anys que
vostè du governant, Sra. Armengol. A Balears hi ha més de
8.000 persones en llista d’espera per accedir a un habitatge
social i vostè, en cinc anys, no ha fet cap habitatge de protecció
oficial, tenint 4.000 milions d’euros més. I ens diu que amb 500
habitatges, si els arriba a fer, ja es creu que el problema està
resolt; això és mentida, també, Sra. Armengol! El problema de
l’habitatge vostè no el resoldrà convertint el Govern en un
promotor immobiliari, així encara ho agreujarà més.

I si parlam de turisme, escolti, aquesta portada és el que ho
diu tot: “Fin de temporada”, a dia 15 d’agost, “Fin de
temporada”...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Però això no és el pitjor, Sra. Armengol, el pitjor és que
hem pogut saber, per declaracions de la presidenta de la
Federació Hotelera, que vostès encara tenien una idea més
macabra, que era hivernar, deixar tancada tota la planta
hotelera més d’un any...

(Remor de veus)

..., és que sembla mentida!

Miri, Sra. Armengol, la temporada turística ha estat un
autèntic desastre, volien fer creure que el seu famós pla pilot
abastaria per consolidar allò del segell de “Destinación
turística segura”, però el virus no entén ni d’eslògans ni de
propaganda i darrera la foto, amb els primers turistes, s’ha
demostrat que no hi havia cap pla solvent, només una acció
aïllada de màrqueting. En definitiva, un dels seus ja famosos
decorats.

I ara, a rebuf de Canàries, semblen haver entès la
importància de negociar uns corredors segurs i controls
estrictes als ports i aeroports. Canàries ho ha aconseguit per a
la seva temporada alta, però a vostè la temporada alta ja li ha
fugit
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(Alguns aplaudiments)

Per cert, els creuers tornaran a operar a Canàries a partir de
dia 5 de novembre. Vostè té qualque cosa prevista en aquest
sentit, Sra. Armengol?

Un altre assumpte a tractar és l’atenció sanitària a pacients
que no pateixen COVID, que també s’ha ressentit moltíssim.
Vostè té atenció primària desbordada i abandonada, i no li torn
a dir jo. Miri, aquí hi ha una entrevista a una al·lota que per
desgràcia pateix càncer, i diu: “lo estoy pasando mal, sobre
todo por lo desprotegida que me siento. Y supongo que se
sienten así, también, los que están en condiciones como las
mías o parecidas, me refiero a los enfermos que no son de
coronavirus. Por lo pronto me han quitado el médico que me
trataba en el PAC, allí me han dicho que si necesito algo que
llame a un número, que un doctor se pondrá en contacto
conmigo, pero cuando llamo nadie contesta -Sra. Armengol,
ningú no contesta a una persona que té càncer-, y cuando he
reclamado me han dicho que vaya a la inspección médica, que
está en la calle Reina Esclaramunda y presente la queja -i li
diu aquesta al·lota-, pero, ¿cómo es posible que nos hagan
esto?”

Com és possible que vostè faci això a gent com aquesta? Hi
ha pobles sense metge ni infermera, persones que tarden un mes
per veure el seu metge de capçalera. Les llistes d’espera se li
han disparat fins a les 55.000 persones, avui l’espera mitjana
per una operació és de cinc mesos i 65 dies per poder veure el
teu especialista. Vostè té 4.850 persones que esperen més de sis
mesos per ser operats. I mentrestant l’esquerra, vostè, segueix
menyspreant la sanitat privada. Vostè ahir no va dir ni
anomenar la sanitat privada, ni l’educació concertada ni
privada. Per què els ha de menysprear en lloc de fer convenis
amb ells per donar un millor servei als ciutadans amb les dues
xarxes?

(Alguns aplaudiments)

Davant de tot això, Sra. Armengol, alguna responsabilitat
tendrà vostè i el seu govern, alguna cosa hauran fet malament
o no estaran fent perquè la nostra comunitat sigui la que
presenti les pitjors dades econòmiques de tota Europa.

Precisament, el fet que la pandèmia hagi arribat a tot el món
fa que puguem comparar, i tota comparació, tant de resultats
sanitaris com econòmics, ens du a concloure que entre el
Govern d’Espanya i el Govern de les Illes Balears són dels més
incompetents del món. Amb vostè, Sra. Armengol, i amb
Sánchez no tenim ni salut ni economia ni ocupació.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Per tot això, li torn a repetir que és necessària l’autocrítica
i l’assumpció de responsabilitats polítiques per part del seu
govern.

Sra. Armengol, és necessària una remodelació profunda del
seu govern, hi ha consellers que han estat desbordats i que no
han estat a l’alçada, com és el cas dels titulars de Sanitat, de
Turisme o d’Educació -de Serveis Socials ja no en vull parlar
perquè ja hauria d’haver dimitit pel cas de les nines explotades

sexualment-; una remodelació que ha de comportar també una
reducció de govern quant al nombre de conselleries. Sobren
conselleries, com també sobren càrrecs polítics i assessors, que
vostè ha duplicat des que és en el Govern i que ens costen 12
milions d’euros cada any.

Però ara del que es tracta és de veure com hem de sortir
d’aquesta crisi, i amb l’experiència viscuda d’altres crisis és
ben clar què no s’ha de tornar a fer. L’experiència de la crisi de
2008 ens diu que no poden tornar a gastar els doblers que
arribin de Madrid o d’Europa, com va passar l’any 2008 quan
vostès mateixos governaven. A vostè Madrid li va enviar 140
milions d’euros per fer carreteres i no les va fer i al cap d’uns
anys Madrid va dir, tornau-me aquells doblers. O els 18 milions
d’euros de la Platja de Palma que vostès, els del PSOE, els
varen gastar i no varen complir l’objectiu. I ara, a través dels
jutjats, també ens han reclamat els 18 milions d’euros.

No poden tornar a generar una espiral de despesa de deute
que suposi suspendre el pagament a proveïdors, com varen fer
vostès l’octubre de 2010. Perquè si no, els somnis dels nostres
joves, als quals vostè sempre fa referència, es convertiran en
malsons perquè hauran de pagar, hauran de tornar tot el seu
deute, Sra. Armengol, durant tota la seva vida. 

Però curiosament vostès repeteixen els mateixos errors de
l’any 2008 i pensen a sortir d’aquesta crisi fent despesa i més
despesa en lloc de fer una inversió productiva. I per molts de
fons que arriben d’Espanya o d’Europa si no s’inverteixen bé,
com li dic, tornaran caure en els mateixos errors que varen
cometre vostès i que va suposar deixar en fallida les
institucions de Balears. 

I no em digui que Madrid ens ha ajudat amb els ERTO
perquè els ERTO han estat per a totes les comunitats
autònomes d’Espanya, només faltaria que no ens haguessin
donat ERTO aquí, a Balears. Pareix que han fet un ou de dos
vermells. Només faltaria! Ser la comunitat que té més ERTO no
és precisament per treure pit, com fa el seu conseller estrellat,
el Sr. Negueruela, o vostè mateixa, perquè tenir més ERTO
només vol dir tenir molt poca feina i tenir molt poca activitat
econòmica. És sinònim d’un fracàs, Sra. Armengol.

Per cert, els ERTO fan molt de temps que existeixen. El Sr.
Negueruela no havia fet la primera comunió i ja existien. No és
un invent de l’esquerra, com intenten fer creure. Precisament la
Sra. Merkel va aplicar ERTO els anys 2009, 2010 i 2011 dins
Europa per afrontar la crisi econòmica que ens va afectar fa una
dècada. I què va fer Zapatero?, què varen fer vostès l’any 2008,
l’any 2009, l’any 2010 o l’any 2011?, quants ERTO varen fer
vostès en aquells anys que governaven? Governaven a Madrid
i a aquí. No en varen fer cap ni un, Sr. Negueruela, o se li ha
oblidat això? I sap què va aconseguir el seu PSOE? Deixar
5.200.000 persones a l’atur. I vostè li recrimina al Partit
Popular que no va fer ERTO? Si no en podia fer cap ni un
d’ERTO, si vostè els havia enviat a tots a l’atur! A tots!

(Alguns aplaudiments)

En aquells moments -a veure si ho aprenen, Sr. Negueruela
i Sra. Armengol-, en aquells moments es tractava d’estimular
l’activitat econòmica, que és el que haurien de fer vostès en
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aquest moment i no fan. I li record que amb les reformes que es
varen fer en aquells moments es varen crear 3 milions de llocs
de feina. 

Però ara és el moment de les mesures efectives, és el
moment de la política en majúscules, és el moment de posar
recursos econòmics i les eines legals al servei de les nostres
empreses i autònoms perquè siguin ells que impulsin la
reactivació econòmica i els que generin ocupació, perquè
només es pot enfortir el sector públic si tenim un sector privat
encara més fort. No hi ha major protecció social que crear
ocupació. I perquè vostè pugui repartir doblers algú els ha de
generar i és la part privada que pagant els seus impostos permet
tenir una administració pública potent. I això sembla que no ho
entenen. 

Ja li vàrem dir que el seu famós pla de reactivació era
totalment insuficient. La setmana passada el conseller
Negueruela va anunciar que s’havien presentat vuit projectes de
reformes hoteleres amb una inversió de 6,5 milions d’euros. És
a dir, que durant sis mesos d’aplicació del Decret 8/2020 s’han
aconseguit 6 milions d’euros d’inversió, 1 milió d’euros cada
any. Si hem d’aconseguir els 3.000 milions d’euros d’inversió
que ens diu el Sr. Negueruela necessitam 3.000 mesos, 250
anys. El Sr. Negueruela deu fer comptes ser aquí d’aquí 250
anys i vostè també i en tendrà 272.

(Alguns aplaudiments)

Mirin, aquests darrers mesos eren moments per actuar en
dues línies: una línia legislativa efectiva, bona, de bon de ver i
no aquell famós decret llei dels 3.000 milions d’euros
d’inversió que no hi seran i dels 35.000 llocs de feina que el
que han generat ha estat 37.000 llocs a l’atur; i una segona línia
pressupostària per posar els doblers necessaris per ajudar petits
empresaris i autònoms i tenir suficients ajudes, suficient
liquiditat i també posar el pressupost necessari perquè les
famílies puguin arribar a final de mes.

Però vostè no ho ha volgut, no ha volgut destinar partides
pressupostàries suficients a ajudar a aquests empresaris i
famílies. En canvi, sí que segueix aguantant una estructura de
govern sobredimensionada i amb més alts càrrecs i assessors
que mai. Però jo entenc que vostè desconegui les dificultats a
les quals s’enfronten els empresaris i autònoms de les nostres
illes, perquè ja li vaig dir l’altre dia que vostè mai no ha fet
feina dins el sector privat. Vostè duu 22 anys aquí, en aquest
parlament. Duu sis legislatures en aquest parlament. Vostè des
del segle passat està aquí asseguda cobrant un bon sou, tant si
plou com si fa sol.

(Alguns aplaudiments)

I ara, Sra. Armengol, no és moment de tudar més doblers,
ara és moment de fer inversions productives que generin llocs
de feina immediats, a curt termini. No ens presenti projectes
que no estaran fets fins d’aquí cinc o sis anys o set anys, que és
el que ens fa vostè; projectes que duguin inversió demà i que
generin llocs de feina demà, a curt termini, i que serveixin a
més per generar-ne més en un futur pròxim. En això hauria
d’estar vostè ocupada.

Per això, avui li torn a demanar que accepti una comissió a
aquesta cambra per elaborar entre tots un vertader pla de
reactivació i reconstrucció, de bon de ver. Per què no l’ha
volgut dur a aquesta cambra?, què és el que li fa por? Des del
Partit Popular estam disposats a sumar-nos i a participar amb
propostes concretes per superar aquesta crisi, però fins ara
vostè realment no ens ha donat mai aquesta oportunitat. 

I els fa rialles, els fa rialles, quina poca vergonya!

Per això, avui li vull traslladar la meva disposició i la del
Grup Parlamentari Popular a donar suport al pròxim pressupost
de la comunitat autònoma de l’any 2021, si vostè vol el nostre
vot, sempre que es compleixin una sèrie de condicions. 

Primera: creació d’una comissió de control per al
repartiment dels fons nacionals i europeus, a la qual hi
participarien tots els grups amb representació d’aquesta
cambra, per assegurar la màxima transparència i la fiscalització
de l’ús d’aquests fons. 

Una segona condició: no apujar imposts, que el Projecte de
pressuposts no reculli cap apujada de cap tipus d’impost, taxa
o gravamen. 

Una tercera condició: que els pressuposts de l’any 2021
recullin una partida extraordinària, específica, de 100 milions
d’euros per enviar a l’ISBA i que aqueixa entitat pugui avalar
préstecs a autònoms i a empreses fins a un volum de 700
milions d’euros; el que ha posat vostè fins ara és totalment
insuficient. 

Una quarta condició: que posi 150 euros, com a mínim,
d’ajudes directes a autònoms i PIME per salvar empreses,
perquè salvar empreses és salvar famílies i salvar persones. 

Una cinquena condició: que els pressuposts de 2021
recullin també una partida extraordinària de 25 milions d’euros
perquè els joves puguin comptar amb finançament necessari per
a la seva compra d’habitatge, un dels principals problemes que
tenim en aquestes illes. 

L’aprovació, abans d’acabar l’any, d’una paga
extraordinària al personal sanitari en reconeixement al seu
treball, esforç i dedicació durant aqueixa pandèmia, és una altra
de les condicions. 

I, finalment, una redimensió del Govern, amb una reducció
de conselleries, càrrecs polítics i assessors, en un 30%, d’acord
amb la caiguda del PIB de la nostra comunitat. 

Miri, Sra. Armengol, no són condicions extraordinàries ni
impossibles d’acceptar. Si vostè està disposada a assumir-les,
si les accepta, comptarà amb el meu suport i el del meu grup als
pressuposts de l’any 2021. 

(Alguns aplaudiments)

Perquè quan vostè o des del seu partit s’apel·la la unitat
d’acció, ja li hem demostrat aquí que, de 113 mesures, n’hi
vàrem aprovar positivament 96, 4 en contra i 13 abstencions;
per tant, jo crec que és un balanç bastant positiu, no ho han fet

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 52 / fascicle 2 / 20 i 21 d'octubre de 2020 2915

vostès a l’inrevés amb nosaltres. Però també li he dit, un parell
de vegades ja, que no ens demani unitat per fer-se més fotos,
per fer més actes de propaganda, per fer més decorats. No ens
demani unitat per anar cap a un precipici, que és el que està
demanant vostè!, per això, ja en té d’altres que l’acompanyaran. 

No ens demani unitat per no saber cap a on ens n’anam. No
ens demani unitat per callar mentre veim com cada dia hi ha
més comerços que tanquen. No ens demani que guardem silenci
quan lleven els professors de reforç als alumnes que
requereixen una atenció especial. No ens demani unitat per
tapar la vergonya de l’explotació sexual de les nines tutelades
per la seva administració. Això també és mentida, Sr. Conseller
d’Educació? També és mentida? Això de les nines explotades
sexualment?, vostè mira cap a una altra banda...

Demani’ns unitat per aprovar i aplicar mesures efectives per
reactivar l’activitat econòmica i turística. Demani’ns unitat -
perquè la tendrà- per ajudar a empreses i a autònoms, per
ajudar a les famílies. Demani’ns unitat per augmentar els
controls sanitaris, els PCR entre la població, entre el personal
sanitari i a les residències de majors. Demani’ns unitat per
posar més efectius a l’atenció primària, perquè nosaltres la hi
donarem; o per augmentar el nombre de docents per abaixar les
ràtios d’escolars i combatre l’abandonament escolar.
Demani’ns unitat -perquè la hi donarem- per millorar el
transport públic, que està abandonat. Per aconseguir la part
fiscal del REB, sense cap dubte que té la nostra unitat. I per
millorar el sistema de finançament, també. 

Miri, vostè té una oportunitat molt bona avui. Vostè avui
pot pujar ara aquí i comprometre’s a donar suport a la
proposició de llei presentada pel Partit Popular en el Senat per
aprovar, d’una vegada per sempre, la part fiscal del Règim
Especial de les Illes Balears. Aquí vostè va dir que “exigia a
Madrid”, no importa que exigeixi tant: basta que es
comprometi avui a donar suport a la proposició de llei del Partit
Popular i ja tendrem el que vostè ha deixat oblidat dins un
calaix.

I, sense cap dubte, unitat també per defensar l’acompliment
de l’estat de dret. Sra. Armengol, unitat per defensar el marc
constitucional i per respectar les nostres institucions i, en
primer lloc, el rei d’Espanya com a cap de l’Estat. 

(Alguns aplaudiments)

I acab, Sr. President, i acab. Parlar, acordar, arribar a
consensos sempre és bo. És l’essència de la política i, en
moments com aquests, és més necessari que mai. Però fins ara
vostè sempre ha demanat el suport sense parlar, sense escoltar
i sense voler consensuar, Sra. Armengol. Només ens vol
imposar. Ens diu “aquí hi ha això, heu de venir amb mi”. Anam
al precipici -i hi anam- ja li he dit que, per això, ja en té
d’altres.

Sra. Armengol: unitat sí, adhesions a cegues i submissions,
no. Si vol comptar amb el Partit Popular, amb el principal partit
de l’oposició, aquí ens té. Nosaltres sempre volem i voldrem
sumar en benefici d’aquestes illes. 

Moltes gràcies, Sra. Armengol. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Company. Ara correspon la intervenció de la
presidenta del Govern. 

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

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Company, per la
seva intervenció, que esperava de més aportacions positives per
a la ciutadania d’aquesta comunitat autònoma. 

(Alguns aplaudiments)

Miri, jo ahir vaig fer un discurs on es va explicar la gestió
del Govern durant aquest any i un poquet més de començament
de la passada legislatura que, efectivament, es va repetir un
pacte progressista en aquesta comunitat autònoma després de
les eleccions de l’any 2019, amb uns Acords de Bellver
públics, transparents, amb unes prioritats absolutes d’aquesta
societat que venim teixint des de l’any 2015, però que,
òbviament, des del mes de març del 2020, ens irromp en el món
una pandèmia sanitària a nivell internacional que canvia les
vides, que canvia les prioritats, que redistribueix les
possibilitats i que, sens dubte també, exigeix molt més de tots
nosaltres. 

Des d’aquest punt de vista, ahir li vaig exposar a la meva
intervenció, les mesures que ha pres el Govern de forma
immediata, les que prenem en aquests moments i les que
pensam prendre. Li vaig explicar en diferents ocasions i, durant
aquest any i busques, hem comparegut tots els consellers del
meu govern, i jo mateixa en diferents ocasions, per anar
treballant conjuntament les diferents propostes, en seu
parlamentària i fora de la seu parlamentària, des del diàleg i des
de l’acord, cosa que els diferencia absolutament vostès de
nosaltres, Sr. Company.

Aquesta és una de les claus de la forma de governar que
duim duent des de l’any 2015 fins ara. I que es basa en la
capacitat d’escoltar, es basa en la capacitat d’acordar, es basa
en la capacitat de dialogar i es basa en la capacitat de prendre
les millors mesures per a la població. 

(Alguns aplaudiments)

Miri, Sr. Company, nosaltres, efectivament, fa vuit mesos
-li deia- hi ha una pandèmia internacional que canvia les
prioritats i que sens dubte exigeix el millor de nosaltres
mateixos. I aquest govern el que ha fet ha estat donar suport,
sens dubte, a tots els professionals públics, a tots els
professionals privats, a tots els ciutadans, a totes les empreses,
per intentar salvar una situació altament complicada. I afrontant
la primera ona, i vaig a això que vostè em deia perquè de cap
manera no consentiré, Sr. Company, que menyspreï ni els
acords de diàleg social, perquè això significa que vostè no està
insultant el Govern, quan insulta a un pacte de reactivació o
quan insulta les mesures preses en temes sanitaris, vostè està
insultant als agents econòmics i socials, està insultant els ERTO
d’economia, està insultant els grups polítics...
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(Alguns aplaudiments)

..., està insultant els professionals sanitaris, està insultant els
professionals de les residències, a tots i a cadascun, Sr.
Company.

Miri, una pandèmia a nivell internacional sanitària, i aquest
govern pren les mesures de forma immediata i planificant i
anticipant-se, no com el que fan a altres comunitats autònomes
on governen vostès, Sr. Company. Nosaltres prenem les
primeres mesures: tancament de ports i aeroports; compra de
material sanitari, 500 tones tenim comprades que serveixen per
a quatre mesos de protecció en els nostres professionals;
prenem les mesures d’augmentar la plantilla de personal
sanitari, tenim 900 professionals sanitaris més que quan
comença la pandèmia; prenem la mesura, en aquesta comunitat
autònoma, de més rastreig, i som de les comunitats autònomes
que més rastregen, amb un percentatge molt per damunt del que
exigeix l’Organització Mundial de la Salut, amb 340
rastrejadors; som la comunitat de les comunitats autònomes que
més PCR i més tests fa, Sr. Company, en aquesta comunitat
autònoma; i, efectivament, afrontam aquesta pandèmia des de
la protecció de la salut, que per a nosaltres és fonamental, i sens
dubte també, la protecció dels nostres treballadors i de les
nostres empreses. 

I en n’anam, efectivament, a un estiu -i després podré parlar
del tema econòmic- amb una situació diferent d’altres territoris
espanyols i també diferent d’altres territoris europeus. Al mes
d’agost, som de les primeres comunitats autònomes que té la
segona onada, Sr. Company, efectivament, i prenem també tota
una sèrie de mesures que signifiquen..., vostè em diu ara “és
que nosaltres volem saber les mesures sanitàries perquè les
prenen, i amb quins criteris?”, bé, són molt clares! Sempre són
amb tècnics sanitaris i amb assessors sanitaris els que prenen
les mesures i això és una diferència important que ha marcat la
presa de decisions d’aquest govern, Sr. Company. També
sempre són des de l’acord polític entre els consells insulars, la
Federació de Municipis de les Illes Balears i l’Ajuntament de
Palma amb el qual ens hem reunit intensament per prendre totes
les decisions i òbviament van en la mesura de protegir la
població.

Bé, idò passam a una segona onada que es caracteritza,
efectivament, per una major intensitat a l’atenció primària,
nosaltres la reforçam -com li vaig explicar-, però crec que
també és molt important saber, Sr. Company, que estam
tombant aquest corba. Jo ahir li explicava que efectivament la
comunitat autònoma de les Illes Balears és de les que millor
està d’Espanya, de fet, la segona amb menys incidència
acumulada de tot Espanya, estam a 132,2 amb una incidència
acumulada de 14 dies, molt diferent d’altres comunitats
autònomes i nosaltres hem pres les mesures de forma
anticipada: som els primers que ens oposam a l’oci nocturn,
vostès no hi varen estar d’acord, som els que obligam a la
mascareta ...

(Remor de veus) 

...obligatòria perquè totes aquestes mesures... totes aquestes
mesures s’ha demostrat que són efectives...

(Continua la remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor,... Sra. Presidenta, un moment.

Senyors diputats, mentre ha estat parlant el Sr. Company,
tothom, excepte alguns de vostès, l’hem escoltat. La presidenta
mereix ser escoltada. Continuï, presidenta.

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

I li ho repetiré: nosaltres no ens comparam amb altres
regions d’Espanya, no és aquest el nostre objectiu, nosaltres ens
hem de comparar amb altres regions europees, de països que
són emissors turístics nostres i també perquè prenen les
decisions en el moment que pertoca, Sr. Company.

Nosaltres no ens comparam amb Madrid. Jo veig que vostè
defensa la política sanitària del Govern de la comunitat de
Madrid. Idò és exactament el contrari del que es toca fer des
del nostre punt de vista...

(Alguns aplaudiments)

...perquè vostè hauria de saber, Sr. Company, que el que han fet
és disminuir les proves PCR, el que han fet és no tenir rastreig,
el que fan és no fer una bona tècnica epidemiològica de fer els
tests als contactes estrets que és el que es fa en aquesta
comunitat autònoma. Miri, les tres mesures són clares: rastreig,
PCR directa als contactes estrets, perseguir el contacte directe,
triar la prova diagnòstica que pertoca, aïllament, i som l’única
comunitat autònoma que té aquests hotels pont d’aïllament, per
poder fer els aïllaments adequats i les quarantenes adequades.

I per què hem de prendre mesures més altes i per què passar
de deu a sis, Sr. Company? És molt fàcil, i jo li ho intentaré
explicar, perquè l’important és que no s’estengui la malaltia,
perquè l’important és evitar contagis, perquè el major nombre
de contagis ens vénen de la relaxació social, i la relaxació
social moltes vegades és dins els teus grups familiars, dins els
teus grups d’amics i per això, és important passar de deu a sis
perquè hem de fer una bombolla de persones de confiança,
perquè en aquest moment no queda més que sacrificar i
efectivament tenir clar que hem d’intentar llevar tot el que és
superflu a la nostra vida, i sé que això és molt de sacrifici,
perquè sé que significa allunyar-te de poder veure amb gent que
estimes, però hem de fer això si realment volem tenir economia
i volem tenir salut i en aquesta comunitat autònoma, salut i
economia van absolutament lligats, Sr. Company.

Aquesta és la realitat i per això és important passar de deu
a sis i per això és important prendre algunes restriccions quan
se’ns accelera la incidència acumulada com està passant... com
ha passat o com tenim una pitjor situació a Mallorca i a Eivissa
i en canvi no a Menorca i a Formentera, i també hem estat
capaços com a govern a Mallorca i a Formentera de prendre
mesures de relaxació diferents a Menorca i Formentera perquè
en aquells moments... la situació sanitària ens ho permet.
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Ara bé, Sr. Company, no em digui -i crec que això és
fonamental-, quan nosaltres estam enfocant aquesta crisi
sanitària i aquesta crisi econòmica que es deriva de la crisi
sanitària és radicalment diferent del que vostès varen fer i no
em digui que en aquesta comunitat autònoma ho podem fer
d’una altra manera a causa dels anys de preparació. 

Vostè m’ha dit una cosa que és absolutament falsa, m’ha dit
que hem disparat i disparàrem a la legislatura passada les xifres
de pobresa. No és cert, Sr. Company. El risc de pobresa el
2015, quan jo vaig començar a governar en aquesta comunitat
autònoma, era d’un 26,3% de la població, el 2019 el vàrem
deixar amb un 15,1%, que encara era massa elevat?, encara era
massa elevat, però vàrem baixar els índexs de pobresa com
ningú... com cap altre territori en tot Espanya. Aquesta és la
nostra realitat...

(Alguns aplaudiments)

I durant aquests cinc anys de govern progressista, Sr.
Company, i per això ara podem afrontar millor la pandèmia
sanitària, per això afrontam millor la situació econòmica,
durant aquests cinc anys de govern progressista hem pogut
augmentar el pressupost social un 34%, en salut un 31%, en
educació un 29%, en serveis socials un 27%, en ocupació un
98%, en habitatge un 328%, hem enfortit tots els serveis
públics, Sr. Company. 

Vostès a la passada crisi acomiadaven; avui..., és clar, vostè
ve aquí i diu que dóna l’enhorabona al personal sanitari i als
professors i a la comunitat educativa, Sr. Company, més bé li
hauria anat a aquesta comunitat autònoma si quan varen
governar no n’haguessin acomiadat i tirat al carrer 1.200 i
1.000 professionals sanitaris,...

(Alguns aplaudiments)

... això és el que va fer vostè, i varen llevar totes les condicions
laborals a tots els treballadors i treballadores, Sr. Company.

Nosaltres hem contractat fins ara 4.000 professionals més
dins l’administració de la nostra comunitat autònoma, 2.300
professors i més de 2.000 professionals sanitaris i personal de
l’Administració General, igual que personal de l’atenció a
dependència.

Em diu, Sr. Company, de les residències, miri idò,
convindria que ho aclarissin perquè nosaltres durant els nostres
governs hem augmentat un 25% el pressupost a afers socials,
li ho deia abans, hem passat a 20.500 beneficiaris de la renda
social garantida, que és l’antídot i la lluita contra la pobresa que
ja vàrem establir a la passada legislatura i que durant aquesta
pandèmia hem augmentat de forma extraordinària per arribar
a 8.000 persones més.

 A la nostra legislatura, Sr. Company, hem passat de 36.000
hores a l’any en el servei d’ajuda a domicili a 360.000; hem
augmentat les ràtios de les residències, Sr. Company, recordi
que el 2013 vostès varen baixar les ràtios de cuidadors i
cuidadores de les residències concertades i no varen baixar els
concerts a les privades. Això és el que hauria de reflexionar, Sr.

Company, què és el que vostès fan quan governen, igual que
varen aturar l’aplicació...

(Alguns aplaudiments)

...de la Llei de dependència, igual que varen deixar d’invertir
en inversions educatives i en tantes i tantes altres coses, però
com que no tenc molt de temps, Sr. Company, em vull centrar
en aquelles qüestions que nosaltres hem presentat com a govern
i que creim que són absolutament positives.

Miri, tenim una crisi sanitària, tenim una crisi econòmica i
social, sense cap dubte, li ho he explicat, escolti, des de la
sanitat allò important és protegir la gent, per això el Pacte de
reactivació econòmica, que és el full de ruta que hem pactat
amb la gent que ha volgut treballar en benefici d’aquesta
comunitat autònoma, que -repetesc- és CAEB, que és PIME,
que és Comissions Obreres, que és UGT, que són els cercles
d’Economia, les entitats econòmiques amb les quals treballam
intensament, que són els quatre consells insulars, que és la
Federació de Municipis de la nostra comunitat autònoma, que
en definitiva estam treballant conjuntament, la mesura més
forta és sens dubte la inversió en sanitat i l’aposta clara per,
evidentment, protegir-nos de la pandèmia i òbviament també
tornar a la normalitat sanitària el més ràpid possible.

Sr. Company, crec que és important..., perquè vostè m’ha
dit: “estam totalment desbordats”, no és cert. La pressió
assistencial és a atenció primària, vostè ha tornat mentir avui en
aquesta tribuna, totes les unitats bàsiques estan obertes, Sr.
Company, el 90% dels professionals han recuperat les seves
quotes i perquè ho sàpiga: també tenim acords amb la sanitat
privada i hem derivat més consultes que mai a Sant Joan de
Déu, a la Creu Roja, a l’Hospital de Llevant, hem derivat també
consultes a la privada per a proves radiològiques i tantes altres
coses. 

Per tant, seguim en aquesta línia: protecció als ciutadans i,
davant una situació econòmica complicada, què hem fet?,
efectivament, la política dels ERTO, que vostè pot dir el que
vulgui, Sr. Company, quan vostès han governant -i ja no vull
entrar més en això-, però quan vostès han governant, vostès què
varen fer?, als ERTO els varen llevar la possibilitat de les
bonificacions a les empreses. Per tant, una empresa no feia
ERTO perquè li havien llevat la bonificació, i alhora...

(Remor de veus)

... i alhora varen llevar l’autoritat laboral per fer els ERE, o
sigui, varen afavorir l’acomiadament. 

Nosaltres hem fet el contrari, hem prohibit l’acomiadament
i hem afavorit l’ERTO i per això hi ha ERTO, Sr. Company,...

(Alguns aplaudiments)

... per això hi ha ERTO, no per generació espontània.

I efectivament..., efectivament, això està protegint
moltissímes famílies, a 152.000 famílies de les nostres illes i a
moltíssimes empreses de la nostra comunitat autònoma i aquest
és un acord de la Mesa de diàleg social, pactat i treballat, que
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surt des de Balears. La Mesa de diàleg social s’ha reunit aquí
amb l’Estat perquè entenguin que efectivament la nostra
comunitat autònoma té unes peculiaritats diferents que és que
viu directament del turisme.

I no em digui que no hem estat transparents i no em digui
que no hem estat sincers. Des del primer dia, fa mesos, vàrem
dir “aquesta comunitat autònoma serà la que més caurà”, vàrem
dir “un 30% del PIB”; avui deim: “estarem entorn al 28% de
caiguda a l’any 2020", però, què hem fet? Hem protegit
empreses, hem protegit treballadors, hem protegit el nostre
sector productiu, hem fet un decret llei de reactivació
econòmica que ha ajudat el sector de construcció a no caure,
hem invertit en habitatge públic com mai, Sr. Company, i li
hauria de caure la cara de vergonya de treure’m aquí la política
d’habitatge públic, vostè que és l’únic conseller de la història
d’aquesta comunitat autònoma que ha deixat en menys 1 els
habitatges públics de promoció oficial, que és vostè, Sr.
Company.

(Alguns aplaudiments)

Aquesta és la realitat. En aquest moment n’hi ha més de 300
en construcció i acabarem l’any amb 502 nous habitatges de
protecció oficial a la nostra comunitat autònoma i seguirem
amb aquesta línia de treball perquè és una política d’Estat, i
vostè me diu “no han fet res”, no, no és ver, hem donat suport
a totes les mesures des del comerç -i ahir li ho vaig poder
detallar-, des del comerç, energies renovables, des del sector de
la indústria, des dels sectors lligats a energies renovables, des
dels sectors al món de la cultura; a tantíssimes qüestions que
efectivament, en aquest moment per exemple la indústria
comença a remuntar i tantes altres qüestions que tenim gràcies
a la sort de grans empresaris, de grans emprenedors d’aquesta
comunitat autònoma, de grans treballadors i treballadores. 

Em parla del turisme i, efectivament, Sr. Company, però ja
li vaig explicar a la darrera compareixença que vaig en aquesta
cambra parlamentària. El turisme ha caigut a nivell
internacional entorn d’un 75%, per què?, perquè el turisme
depèn de la confiança i de la seguretat de la gent de poder
volar, de poder viatjar, i una pandèmia sanitària el primer que
fa, d’una malaltia contagiosa, és augmentar la por de la gent a
poder volar, a poder sortir, a moure’s de casa seva i aquesta és
la realitat. I així i tot, en aquesta comunitat autònoma hem fet
un esforç enorme, enorme, i el pla pilot va ser una iniciativa
publicoprivada que va ser positiva per a aquestes illes. 

I vostè podrà dir que és molt dolenta, bé idò, les xifres de
visitants de la nostra comunitat autònoma els mesos de juliol i
agost és d’1.042.000, la que més de tot Espanya. Si nosaltres
ho hem fet malament, Sr. Company, els seus companys que
governen a altres comunitats autònomes ho han fet fatal. 

I no es tracta d’això, Sr. Company, què no veu que és
ridícul aquest debat, què no veu que és ridícul que vostè me
digui a mi que som la comunitat autònoma que pitjors xifres
econòmiques té perquè som la que depenem del turisme? És
com si jo digués que a les Illes Balears el Sr. Marí és el pitjor
perquè l’illa d’Eivissa té pitjors xifres econòmiques. És tot el
contrari del que jo faré i és tot el contrari d’allò que fa el Sr.
Vicenç Marí...

(Alguns aplaudiments)

... i és tot el contrari d’allò que fa el Sr. Vicenç Marí, perquè ell
governa i és responsable i entén que la situació es fa des del
pacte i des de l’acord i des de la presa de decisions conjuntes
i perquè entenem que, efectivament, tenim un problema i que
davant aquest problema, què fa aquest govern? Reacciona, com
reacciona? Protegint a la gent, protegint a la ciutadania, ajudant
a l’impuls econòmic, Sr. Company.

Qui ha posat 200 milions d’euros de mobilització a ISBA
per poder ajudar a empreses?, quantes n’hem salvades?, quants
en varen posar vostès a la crisi econòmica? Faci una reflexió
perquè per poder donar consells, has de fer una reflexió prèvia
de la teva feina, Sr. Company, i la seva és molt clara, la seva va
ser la supèrbia, va ser la imposició, va ser no ajudar a ningú, va
ser retallar les ajudes públiques, va ser acomiadar professionals
sanitaris i educatius. La seva reflexió i la seva reacció davant
una crisi econòmica va ser deixar la gent tirada, Sr. Company.
La nostra és absolutament contrari, és protegir la població, és
ajudar a tornar créixer econòmicament, és reforçar la nostra
estructura econòmica...

(Alguns aplaudiments)

...és augmentar el pressupost i fer el possible per tirar endavant,
amb totes les dificultats que tenim. 

Vostès varen retallar tot allò públic, nosaltres ho reforçam
i ho reforçarem amb aquest pressupost que sí, històric, de més
de 4.700 milions, augmentant el sostre de despesa un 7,8% i,
efectivament, confiant amb el suport d’Espanya, perquè el
tenim i amb el suport europeu, perquè el tenim. Perquè ara sí
que tothom ha entès, Sr. Company, i aquesta és una de les grans
explicacions, que davant una crisi econòmica el que no podem
perdre és la realitat d’augmentar les desigualtats, allò que no
podem fer és disminuir l’equitat en aquesta població, el que no
podem fer és que hi hagi gent que quedi a la cuneta. Allò que
hem d’intentar lluitar és que tothom tengui les mateixes
oportunitats. 

Per això davant d’una crisi econòmica, davant una crisi
social l’esquerra respon d’aquesta manera i aquesta manera és
reforçant el serveis públics, reforçant el pressupost públic,
donant una mirada extensa a la població i pensant molt en la
gent i fer-ho des de l’acord i des del diàleg, Sr. Company. 

I jo sé que vostè avui ha vengut aquí a fer el que fa durant
el darrer any o els darrers temps, no li diré quants, és igual, Sr.
Company, cadascú que faci la seva pròpia reflexió. Vostè ha
vengut aquí a dir que no a tot, a criticar de forma barroera i a
posar cap proposta damunt la taula. 

(Remor de veus)

Miri, nosaltres no farem el mateix, jo l’he convidat des del
principi a participar, a unir-se amb propostes realistes i serioses
i segueix convidant al Partit Popular per allò que representen.
Vostès són el partit majoritari de l’oposició, són un partit que
ha governat aquesta terra i ha fet el que ha fet en aquesta terra
quan han governat. 
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Nosaltres tenim una mesura important que és el pacte de
reactivació econòmica, tenim un acord molt ampli polític i
social, al qual els demanam que s’hi sumin, que facin
propostes. Avui em parla de fons europeus, dilluns tenim una
conferència de presidents, on ve la presidenta de la Comissió
Europea. Allà evidentment seguirem defensant des de les Illes
Balears aquesta aportació necessària de fons europeus. Ahir li
vaig explicar on els volíem invertir i els volem invertir a
modernitzar, a digitalitzar tant l’administració com el sector
privat, com tenir una millora del nostre model econòmic, amb
nous nínxols d’ocupació, com a reforçar el turisme de qualitat
que és fonamental per a la nostra comunitat autònoma. Totes
les propostes del seu partit, Sr. Company, seran benvingudes. 

La pena és que quan els convocam a reunions, vostès
normalment donen la callada per resposta. I aquesta també és
una reflexió que els vull fer amigablement, però que haurien
d’intentar millorar, Sr. Company, perquè a totes les reunions
que els convocam, no solen fer cap proposta ni una. La meva
mà segueix estesa, en el pacte de reactivació econòmica i,
efectivament, en un pressupost que serà l’arma per a executar
totes aquestes polítiques que li deia i seran polítiques de
protecció a la població, polítiques pensant sobretot en
l’educació, els serveis socials, la sanitat, que són clau en les
polítiques d’habitatge i en les polítiques d’ocupació i que són
polítiques també de suport a la nostra economia, als autònoms
que li record que la primera vegada que hi ha una convocatòria
per a ajuda d’autònoms ha estat en aquests moments governant
nosaltres i que seguirem amb aquesta línia de treball i de suport
a la petita i mitjana empresa, a la indústria de la nostra
comunitat autònoma. En definitiva, als ciutadans i ciutadanes
d’aquestes illes, a qui vull agrair infinitament els seus sacrificis,
la seva capacitat d’esforç, la seva valentia, la seva
responsabilitat a l’hora d’afrontar un moment que sens dubte és
molt complex i que també, Sr. Company, deixarà que li digui,
necessiten i crec que esperen una mica també més de vostès.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Correspon en torn de rèplica, pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, l’he vista molt
nerviosa, molt alterada, molt, però molt. 

Miri, li he fet una sèrie de propostes positives, les hi acab
de fer, però vostè du el seu guió de casa seva, vostè du el seu
guió, li ha pintat el seu decorador, li ha dit que l’oposició no té
unitat, que l’oposició no té idees i tal. Per això les hi hem
presentades totes al Registre d’aquest parlament, perquè vostè
no pugui seguir contant aquestes mentides...

(Alguns aplaudiments)

Són aquí, estan registrades des del principi de la pandèmia,
perquè vostè és molt mentidera, Sra. Armengol, i com que la

coneixem, no d’ara, els dos anys que fa que és aquí, hem d’anar
molt alerta amb això i a posta les presentam a registre,
precisament per això.

Per tant, no m’ha contestat ni tan sols a les mesures que li
he dit. A vostè no l’interessa, a vostè li interessa un debat buit,
una altra pancarta, venir aquí i fer el rotllo de sempre. Li podria
fer jo al seu discurs, immensament feliç i tal i tremendament i
tal, el podria fer jo al seu discurs, Sra. Armengol...

(Alguns aplaudiments)

Clar, el que no li puc consentir és que digui que vostè
escola i dialoga. La darrera vegada em va telefonar dilluns, per
dir-me que dimecres presentava un pla, i jo li vaig dir, és que
no ens ha dit res, de dilluns a dimecres, i em va dir “idò
l’horabaixa que vengui”. El Sr. Costa hi va anar i li va fer les
mateixes propostes que li vàrem fer el mes d’abril, que les
coneixien vostès perfectament, amb el Sr. Negueruela, el Sr.
Yllanes. Ni cas li varen fer i són propostes bones, de fet ara
vostè reconeix coses d’aquestes. 

El fet d’haver estat tota la seva vida aquí, fa que no sàpiga
què fa un empresari quan té un problema de tresoreria,
necessita liquidesa i necessita un préstec amb un parell d’anys
de carència. Vostè, ni ho ha negociat a això i ara diu “he
demanat”, ahir va dir “he demanat que es tengui un any més de
carència”, és a dir, que no hagin de pagar interessos, no hagin
de pagar més que interessos, que els ho hauria de subvencionar.
Clar que sí. Els que hem estat 27 anys com jo fora patint moltes
vegades no tenim cap problema per saber que això hauria
d’haver estat així. Li vaig dir a Antoni Costa el primer dia, hem
de fer coses que donin liquiditat i que deixin respirar ara a curt
termini un parell d’anys.

Vostè no ho pot saber mai. Clar, vostè ha sortit aquí amb el
seu discurs fet. Vostè insulta, m’ha dit a jo. Insultar? Vol un
major insult que el que va tenir vostè deixant els metges, les
infermeres sense material per protegir-se? Això és un insult,
Sra. Armengol. 

(Alguns aplaudiments)

Vol major insult a aquesta gent que vostè ha sortit
compungida durant tota la pandèmia i molts d’aplaudiments a
les vuit de l’horabaixa i és l’única presidenta de tot Espanya, la
comunitat autònoma que els ha robat el 2% d’increment del
sou?

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Això és vostè, Sra. Armengol! Això, això són insults. No
em digui que vostè ha planificat i ha previst i tal perquè, Sra.
Armengol, l’ha agafada el camió set o vuit vegades, sempre va
a remolc. És que en tot el que ha tocat va a remolc.

Clar, vostè em diu que no hem de comparar amb Madrid.
Vostè ahir va començar dient: “no hem de comparar amb cap
comunitat autònoma”, però, vaja!, ahir va ser tot d’una
comparar-se amb Madrid. I per què no es compara amb
Navarra o amb La Rioja que són dels seus? I per què no s'hi
compara? 
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Per tant, jo no tenc un interès a comparar-me amb Madrid,
jo el que tenc comparat és l’oposició seva, la que fan a altres
comunitats autònomes amb la que feim nosaltres aquí, que li
discutim les coses, que li demanarem les explicacions que sigui,
però que no hem estat deslleials ni molt manco, Sra. Armengol. 

Miri, vostè segueix dient que el Partit Popular va acomiadar
i tal. Escolti, vostè viu d’això, vostè viu de fer oposició a
l’oposició, i ara ja no pot. No se n’adona? Fa cinc anys que
governa i fa cinc anys que ha tudat una pila de doblers
tremenda, enorme, 4.000 milions d’euros, i no ha fet les
polítiques que havia de fer. Parla molt de diversificar
l’economia i els socis tot el dia li diuen que han de diversificar.
No ha fet res, al contrari, encara ha potenciat més el sistema
que tenim. 

Després, Sra. Armengol, si vostè ha fet tantes coses i va tot
tan bé, per què a les estadístiques i als informes sortim els
darrers? És que vostè és com aquell esportista que diu que ha
entrenat moltíssim, però sempre fa el darrer de la carrera. Dues
coses, o no ha entrenat tant o no serveix per a això, Sra.
Armengol, perquè sinó no aniria la darrera de totes. Però no és
que vagi la darrera just, just, no, és que vostè té tres vegades
més atur que la segona comunitat autònoma que hi ha a
Espanya; quatre vegades més quasi que Canàries. Què ha
passat? Ja li va dir el president de Canàries que no li aniria bé
això.

Clar, després a vostè li agrada parlar de coses que no vénen
tampoc al cas, perquè el que vol és dur el debat a parlar de fa
quinze anys. Perquè a vostè això l’interessa perquè així no
parlarem dels problemes que tenim avui. Vostè ha de parlar
dels problemes que tenim avui.

Nosaltres, això que ha dit és molt injust quant a dir que no
hem fet cap proposta ni una, és injust i és fals, i està dins la
seva tònica de seguir mentint un dia i un altre. Goebbels sembla
un angelet devora de vostè. Vostè la repeteix continuadament.
Ha tengut aquí la barra de dir que va treure línies d’ajudes per
a autònoms, sí, però totalment insuficients. En mitja hora es
varen acabar. Hi ha noranta mil i busques d’autònoms i només
ha bastat per a 5.000. Per tant, són insuficients i vostè no ha
volgut fer sacrificis. Vostè vol que Madrid i Brussel·les li
arreglen tot, però aquí vostè no fa sacrificis i els haurà de fer
tanmateix perquè si no, acabaran les coses malament. 

Va ser vostè que va deixar a la cuneta l’any 2010 moltes
empreses d’aquesta comunitat autònoma, va ser vostè. Fa falta
tenir molt poca vergonya, Sra. Armengol, de donar-nos la culpa
a nosaltres. Vostè li va pegar un tir a l’economia i la va dur a
urgències i després ens va dir, en fallida, estaven en fallida, i
encara ens donava la culpa a nosaltres. Als quinze dies de
governar nosaltres ja ens exigia que pagàssim el que vostès va
deixar de pagar, l’octubre de 2010. Quina poca vergonya!

I que em parli de segons quines coses d’habitatge. Sap què
feia vostè amb el Sr. Carbonero? Comprar rams de flors,
comprar quadres a familiars. Jo vaig haver de pagar 40 milions
d’euros que vostès varen deixar sense pagar. Això és el que
vostès feien...

(Alguns aplaudiments)

Però és que no li vull parlar de llavors, és ara, és ara que
m’ha de dir com farà perquè els nostres joves puguin tenir
accés a l’habitatge. No en tenen, i cada vegada està pitjor.
Vostè no ho deu veure perquè la bombolla del Consolat l’ha
feta estar en els núvols, però és hora que baixi, Sra. Armengol.
En tornar a baixar tornarem a estar com el 2010, ens tornarà a
lliurar l’economia amb un tir al cap i a la porta de les urgències.
Això no pot ser, Sra. Armengol.

Per tant, ha de reaccionar perquè ara pot reaccionar, ara està
com si estiguéssim en el 2008. Reaccioni ara. Jo la vull ajudar,
i tot el nostre grup, i crec que tota l’oposició estarem devora de
vostè, però anem de ver, eh? Vostè no ens ha de dur les
mateixes mesures amb el pacte de Bellver d’abans de la crisi
del coronavirus per dir que això ens servirà, perquè li passa el
que li ha passat ara, que en sis mesos ha fet 6 milions d’euros
d’inversió, suposadament. Això és un autèntic fiasco. 

Miri, el que li he dit, li he dit clarament, és a dir, l’atur
sempre que governen vostès pega unes pujades tremendes i
després ha de venir el Partit Popular a arreglar això.

Per tant, a mi ara el que m’interessa molt, Sra. Armengol,
és que vostè surti aquí i ens digui, donarà suport a la part fiscal
del règim especial de les Illes Balears del Partit Popular que
està presentat en el Senat, sí o no? Perquè tota la resta és fugir
i amagar-se. Sigui valenta i digui si vol tenir la part fiscal del
règim especial de les Illes Balears. Això ha de venir a dir aquí.
I em diu que no és una proposta positiva aquesta? I és clar que
ho és. 

Complirà o no amb les condicions que jo li he posat fa un
moment damunt la taula? I deixi els papers que duia que ja els
duia tots escrits per dir el que m’ha dit. Vengui aquí i debatem,
que jo he agafat apunts sobre el que vostè m’ha dit i sobre el
que vostè m’ha dit jo li contest. Escolti, vol que li aprovem els
pressupostos? Està disposada que aquestes set condicions que
jo li he dit surtin endavant? Perquè són bones i beneficioses per
a les Illes Balears. És aquí on ens hem d’entretenir i on hem
d’invertir temps. 

Sra. Armengol, ja li ho he dit, crec que falta humilitat, falta
molta humilitat per part seva, perquè tot ho ha fet bé. No ha
estat capaç de dir que hagi fet res malament, però anam els
darrers. Jo li demanaria que deixi de maltractar el sector
sanitari i que els pagui aquesta paga extra que s’han guanyat
ben bé.

El Pla de reactivació, Sra. Armengol, és un bluf, li diuen
fins i tot els qui varen firmar el pacte. La gent de Ciutadans, la
gent d’El Pi veuen que els va prendre el pèl i ho veuen també
els sindicats i sobretot les organitzacions professionals. Sí, ho
veuen. El que passa és que és veritat que encara tenen por a les
amenaces del Sr. Negueruela, però tot acabarà. Tot acabarà. 

Miri, la falta de credibilitat seva és molt gran, Sra.
Armengol, cada vegada que hi ha un debat d’aquest vostè treu
un titular, perquè vostè viu d’això, de titulars i de decorats.
L’any 2016 ens va dir que hi hauria una reconversió de Son
Dureta amb un nou complex sociosanitari; jo li vaig dir “caurà
tot sol Son Dureta”, com el té? Res, un bluf. 
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Va anunciar l’Escola d’Hostaleria de Ciutadella el febrer de
2018, com està la cosa? Res. La residència de majors de Maó,
i tenc una foto per aquí dins, s’havia d’inaugurar el desembre
d’enguany; encara no han licitat les obres, una vergonya. Ara
hem tengut notícies de la fàbrica de CEMEX, ja ho veurem
quan es fa, eh?, perquè en el 2021 havia d’estar en
funcionament. Un pla d’indústria que ens va anunciar que
tendria una dotació de 7 milions d’euros, què ha fet amb aquest
doblers? Perquè cada pic li tanquen més indústries i ho estan
passant més malament.

Ens diu “estarem devora dels nostres autònoms, devora les
nostres petites i mitjanes empreses i els comerciants”. Escolti,
va treure una línia d’ajuda d’autònoms que va bastar per a mitja
hora; li ho he dit. Va fer un pla de retorn dels joves que havien
de tornar tots els joves que estaven escampats pel món perquè
vostè els donava ajudes; què ha estat d’això, Sra. Armengol? 

Li he comentat el tema de l’habitatge de Son Busquets, vol
que en parlem? Perquè vostè havia de fer unes gestions al
ministeri. Què ha aconseguit de Son Busquets que s’havien de
fer 800 habitatges? Res de res, per ara. 

Ara ens treu el tramvia. És a dir, havia de fer el metro al
Parc Bit i a Son Espases, i ja li ha descarrilat aquest. Ara en
farà un altre per sobre les vies del tren de Sóller. Quasi és
millor parlar amb el tren de Sóller i que faci el servei...

(Algunes rialles i alguns aplaudiments)

... perquè si ho ha de fer el Sr. Marc Pons, no anirà bé. 

El transport marítim a Formentera. L’altre dia li varen dir
a la representant de Formentera, es va queixar que vostè no ha
complit. Del lloguer turístic va dir “hem posat -paraules seves,
eh?-, hem posat ordre a l’oferta de lloguer turístic”; i vàrem
veure l’altre dia que no fan controls. Del decret de garantia de
demora, res de res. 

Del menyspreu de Sánchez a Balears ja no vull dir res, i
vostè acota el cap i calla. Li ha fet de tot. Si va de l’any 2017,
78 milions d’euros, on són?, els ha reclamat? No, vostè calla.
El REB?, no. El sistema de finançament?, tampoc. Ahir es va
veure obligada a fer un titularet i au! Sra. Armengol, ens hi
posam seriosament o no?

Tenim una situació molt dolenta -i vaig acabant-, però jo li
diria que si vol justícia social i solidaritat, com va dir ahir, el
millor, el millor de tot és generar feina, crear llocs de feina, i
després també fer formació. I formació vol dir no passar de
curs suspenent-les totes, que és on està vostè també baixant el
nivell a un nivells que sembla mentida que ho vulgui per als
nostres al·lots.

Per tant, jo li continuu dient, i acab, vostè pot pujar aquí i
comentar les propostes que jo li he fet? Em vol fer el favor de
contestar si ens vol, si vol el nostre suport als pressuposts? Si
el vol, el té, l’únic que ha de fer són un parell de sacrificis, que
són assumibles, Sra. Armengol, i sobretot són els que necessita
la societat de les Illes Balears i que vostè no els hi vol demanar
per egoisme. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Company. En torn de contrarèplica té la paraula
la presidenta del Govern.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Company, per la
seva intervenció. 

Miri, jo som molt conscient de la responsabilitat que tenc
jo, igual que crec que en són conscient i estic segura que en són
conscients cadascun dels consellers i conselleres que formen
part del meu govern, igual que tota la gent que treballa
intensament per intentar resoldre la situació problemàtica que
té la ciutadania.

Per tant, malgrat que vostè no vulgui escoltar, malgrat que
les meves paraules caiguin en sac romput quan em dirigesc al
Partit Popular, tornaré a explicar a la ciutadania d’aquesta
comunitat autònoma allò que nosaltres entenem i creim que és
el full de ruta adequat davant un moment de dificultats i crec
que ens avala la gestió, i ho he de dir amb humilitat, però ho he
de dir. 

Nosaltres som un govern que ha gestionat de forma
escrupolosa els comptes públics. Som un govern que hem
tengut el control del dèficit, del deute i dels comptes públics
durant tots els anys. Som un govern que ha gestionat des de la
prioritat de les persones, que hem assumit l’objectiu d’intentar
que aquestes illes estiguessin en millors condicions des del punt
de vista de la igualtat d’oportunitats i de la justícia social.

Som un govern que hem decidit -i així ho hem fet amb la
nostra política pressupostària any rere any- ajudar les persones
que més ho necessitaven, per això la renda social, per això hem
augmentat el pressupost social per damunt, molt, de la mitjana
estatal i hem aconseguit en cinc anys de molts d’esforços
d’aquesta ciutadania, col·locar la nostra comunitat autònoma a
la mitjana d’inversió social de les polítiques essencials.

I vostè ens diu que no som reivindicatius o que no hem
aplicat la política de forma adequada i jo li dic que no és cert.
Gràcies que hem fet política de prioritat de les persones,
gràcies que hem tengut un escut social important en aquests
moments de situació complexa on ens ha vengut una pandèmia
d’àmbit internacional, una pandèmia sanitària que esdevé una
crisi econòmica que no hem amagat en cap moment, que hem
explicat que les Illes Balears per la seva forta dependència en
el turisme serà una comunitat molt afectada econòmicament,
hem pogut prendre les mesures perquè hem tengut la sanitat
pública més ben preparada, perquè hem tengut els acords amb
la sanitat privada, perquè hem tengut el món educatiu més ben
preparat, perquè hem tengut més personal a serveis socials,
perquè hem tengut més implicació en tota l’estratègia d’acord
i de diàleg social que hem teixit durant aquests anys i tot això
ens ha possibilitat, efectivament, prendre decisions i prendre-
les de forma ràpida.
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I, Sr. Company i senyors del Partit Popular, els ho he
d’explicar una vegada més: aquesta comunitat autònoma quan
va venir la pandèmia i quan vàrem tenir la situació del mes de
març i després la situació de l’estat d’alarma vàrem prendre
mesures contundents, vàrem planificar i vàrem ser dels primers
com a comunitat autònoma, i -jo ho repetesc una vegada més-,
gràcies als experts sanitaris i gràcies als professionals sanitaris
hem pogut prendre les millors mesures i les millors mesures són
aquelles que protegeixen la població.

La meva gran pregunta, perquè no hi ha res més deslleial
que criticar les mesures sanitàries que ens defensen els experts
sanitaris no aquí, no a Espanya, no a Europa, a tot el món i per
tot et diuen que és molt clar, que has de restringir l’oci nocturn,
que és molt important restringir l’espai de relaxació social, que
és molt important la tasca de cribratge, que és molt important
la tasca de rastreig, que és molt important la tasca de poder
diagnosticar bé la població i després tenir el sistema sanitari
adequat, i jo li dic que nosaltres som dels que tenim una
situació millor dins la planta hospitalària, dins el món de les
UCI, dins la qüestió de rastreig, dins la qüestió de proves
diagnòstiques.

La pregunta és: vostès estan d’acord o no que prenguem
mesures sanitàries per protegir la nostra població?

La pregunta és: estan d’acord o no que passem de deu a sis
i que...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... intentem que la incidència acumulada de les Illes Balears
baixi per davall de 50 i que tenguem una taxa de positivitat
com ens mana la Unió Europea i, per tant, poder reactivar
l’economia? Perquè aquest és el nostre plantejament. 

El nostre plantejament és: som conscients de les dificultats,
som conscients de la pandèmia sanitària, som conscients que la
gent ho passa malament i per això prenem les mesures, per això
prenem les mesures de protecció de la salut, que és el
fonamental, de posar tots els mitjans necessaris i de moment ja
duim 176 milions d’euros invertits més en sanitat per protegir
la gent.

I em diuen “no hi poses res de la teva part”, és clar que sí,
ho posam tot, tot el pressupost públic a disposició de la
ciutadania, cosa que no havia passat mai, però és que a més la
hi posa el Govern de les Illes Balears, la hi posen els govern
dels quatre consells insulars, li ho repetesc,  ho fan els
ajuntaments, ho està fent el Govern d’Espanya i fins i tot ara ho
fa la Unió Europea.

Per tant, amb aquesta conjunció estam treballant
conjuntament per protegir la gent davant el pitjor, que és perdre
la salut. i després per poder reactivar economia perquè som
conscients que la crisi econòmica que esdevindrà a Balears és
molt més forta que a altres territoris i no ho hem amagat mai.
Per això, què estam treballant? Idò amb el sector privat i
efectivament hem acordat coses, vàrem acordar el pla pilot i
estam acordant els corredors segurs per poder fer possible obrir
turísticament aquesta comunitat autònoma i poder tenir
temporada turística a partir del mes de març, però som

conscients que per poder fer això sens dubte hem de baixar la
incidència acumulada de la nostra comunitat autònoma i anam
en la bona línia, però hem de seguir treballant i sacrificant-nos
tots una mica més per poder-ho aconseguir. Aquesta és la línia
de treball, igual que pensam seguir protegint els més
vulnerables o que pensam seguir protegint el nostre sistema
educatiu.

Les nostres prioritats, efectivament, són les mateixes perquè
nosaltres som gent coherent -som gent coherent-, gent que
defensa els interessos d’aquesta terra quan governa i quan és a
l’oposició.

I nosaltres sí, seguim defensant la forta inversió en sanitat
pública i seguim defensant la forta inversió en serveis socials,
en atenció a la dependència, en atenció a les persones més
vulnerables amb la renda social garantida, amb l’ingrés mínim
vital, que el Govern de les Illes Balears ja està treballant amb
el Govern d’Espanya per poder-la gestionar des d’aquí, clar que
sí; en educació, seguim invertint en el nostre sistema educatiu
i seguim posant més professors, enguany hem començat amb
560 professors més, amb 27 nous cicles d’FP. Vostè no ha dit
ni una paraula dels educadors, no creu que és hora de dir
gràcies als docents d’aquesta comunitat autònoma per la
magnífica feina que fan?

(Alguns aplaudiments)

No creuen que és important....?... No, vostès són experts...
no, jo crec que és hora de dir gràcies a la gent, perquè hem
començat un curs educatiu amb moltes dificultats i ho hem fet
molt bé i els alumnes ho fan molt bé...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

...i, efectivament, el nostre sistema pedagògic està avançant i
tenim millors dades pedagògiques que mai en la nostra
comunitat autònoma i hauríem d’estar contents d’això, ho
hauríem de compartir i no passa res. És bo dir a la gent
“gràcies”. És bo dir a la gent “gràcies" pel seu esforç, i si
alguna cosa feim bé, no passa res, Sr. Company, es pot
reconèixer.

Igual que seguim invertint en allò que és fonamental, que és
que la gent tengui feina i la tengui digna i, efectivament, hem
aconseguit que el salari mitjà a les nostres illes hagi augmentat
durant els darrers cinc anys i hem aconseguit grans convenis
històrics de pujada de sous, però ara estam en un altre
moment,...

(Remor de veus)

... estam en un altre..., estam... estam en un altre moment. Els
sindicats i els empresaris han estat capaços d’acordar dins el
món privat, i també ho hem de fer dins el món públic, que en
aquest moment s’ha congelat el conveni col·lectiu d’hostaleria,
que no ho saben?, i això ha estat gràcies a la generositat
d’empresaris i treballadors perquè saben quin moment vivim i
aquesta és la mateixa decisió que hem pres nosaltres.

I deim que és molt important la política activa d’ocupació,
per això hi ha un pla de 400 milions d’euros, per això d’aquí a
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poques setmanes -com ahir els vaig dir- hi haurà un pla de xoc
de 72 milions d’euros que ajudarà 30.000 treballadors de la
nostra comunitat autònoma. 

Per això la nostra insistència en els ERTO i en la protecció
de 152.000 treballadors, i els treballadors i les treballadores
d’aquestes illes ens tendran sempre devora per defensar els seus
drets, sempre devora per defensar el seu lloc de treball, sempre
devora per defensar les seves condicions laborals, igual que ens
tenen els empresaris de la comunitat autònoma devora per
defensar mantenir vives les empreses. Això és el que pactam
amb ells i amb elles, senyors del Partit Popular.

Senyors diputats i diputades d’aquesta cambra, és important
entendre que efectivament les Illes Balears vivim un moment
difícil, però que tenim moltes potencialitats per poder fer que
aquest moment difícil duri el menys possible, perquè duri el
menys possible ens hem de seguir protegint en la salut, sense
cap dubte, hem de ser capaços de controlar aquest virus i tenim
de cara vegada més informació, de cada vegada tenim més
possibilitats de poder afrontar de forma internacional la
propagació d’aquest virus.

Tenim potencialitat, tenim grans empresaris, tenim grans
treballadors i treballadores, tenim un fons estatal que en aquest
moment ens protegeix fins a 31 de gener perquè hem
aconseguit una paga extraordinària, que és una mesura
importantíssima per als fixos discontinus fins a 31 de gener a
la nostra comunitat, que afecta directament la nostra comunitat
autònoma. 

Tenim un pacte de reactivació fet entre tots i entre totes els
que han volgut sumar, un pacte de reactivació que va en
aquesta línia, en el curt, en el mig i en el llarg, i que planteja a
unes Illes Balears, sí, que volen ser més sostenibles, sí; que
volen apostar per l’energia renovable, sí; que volen apostar per
l’economia de proximitat, per l’economia circular, per donar
suport al sector primari, sí; que són unes Illes Balears que volen
apostar per la modernització i la digitalització de la nostra
indústria i donar suport a reactivació d’indústria tradicional a
les nostres illes, que ha sabut convertir-se i adaptar-se -per
exemple- a produir material sanitari per fer front a la COVID,
i això ho han fet moltes indústries de les nostres illes; unes illes
que poden protegir al seu comerç, a la seva petita i mitjana
empresa, unes illes que volen protegir als seus ciutadans i
ciutadanes.

Per això, nosaltres feim el que podem fer, que és un
pressupost públic a l’alçada de les circumstàncies. Davant una
crisi econòmica com aquesta, nosaltres feim un pressupost
ampli per poder fer front a les necessitats de la gent, amb un
sostre que augmenta -com els he dit- fins a 4.700 milions
d’euros. Amb una aposta per seguir defensant els interessos de
les Illes Balears, efectivament, aquest govern seguirà defensant
el Règim Fiscal per a les Illes Balears, i seguirà defensant el
Règim Especial per a les Illes Balears, i seguirà defensant un
nou sistema de finançament autonòmic, i seguirem defensant
uns pressuposts generals de l’Estat justs per a aquesta
comunitat autònoma.

I el pressupost general de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, on tots vostès voten, on tots vostès decideixen, on tots

vostès participen, efectivament, Sr. Company, està obert a totes
les propostes que pugui fer el Partit Popular, no em cansaré de
dir-ho, i jo ho he dit des del principi: crec que en aquests
moments de dificultats no hem de fer política de partit, hem de
fer política d’estat, de país, de defensa del nostre petit poble, de
defensa de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera,
dels ciutadans que hi viuen, de les seves possibilitats i de les
seves potencialitats. 

Aquí hi trobaran al Govern de les Illes Balears. Aquí hi
estam treballant junts, durant fa molt de temps, amb tots els
agents socials i econòmics, amb tots els consells insulars, amb
totes les federacions, amb la Federació de Municipis, amb tots
els agents econòmics i amb la Universitat de les Illes Balears,
i amb tanta i tanta gent!, amb tots els sectors que estan intentant
donar el millor de si mateixos. I, també, hi ha participat El Pi
i Ciutadans, i jo ho agraesc de forma important, i crec que vostè
no hauria de parlar per boca dels altres partits polítics, ells ja
tenen el seu torn per poder-se expressar.

(Alguns aplaudiments)

Acab. Com em deia en el principi, jo com a presidenta de
les Illes Balears vull enviar un missatge de seguretat als
ciutadans d’aquesta comunitat autònoma, d’esperança en el
futur, de potencialitat. Nosaltres som un poble fort; som un
poble que ha resistit en moltes circumstàncies; som un poble
que davant el confinament ens hem sabut sacrificar; som gent
que sabem què ens hi jugam; som gent que sabem quin model
econòmic tenim: som gent que sabem com el volem
evolucionar; som gent que sabem que, en aquests moments de
dificultats, les Illes Balears -òbviament els ciutadans i
ciutadanes d’aquesta comunitat autònoma- òbviament saben
que ens hem de sacrificar, que vivim un moment molt difícil
però també saben que, si ho feim junts, si som capaços d’anar
junts, de treballar junts, de continuar junts, de consensuar junts,
de dialogar junts, de fer feina conjuntament davant Espanya i
Europa, tothom sap que ens en sortirem. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Correspon ara la intervenció del
Grup Parlamentari Unidas Podemos, té la paraula la Sra. Sans. 

LA SRA. SANS I REGIS: 

Gràcies, president. Aquest és el primer debat de política
general que realitzam des d’Unidas Podemos com a força
política dintre del Govern de la comunitat. I governar significa
mirar els problemes de cara i cercar les solucions necessàries
per solucionar-los, sempre pensant en el benestar de les
persones. I, precisament, la nostra primera experiència de
govern, ve marcada per un gran repte: una pandèmia inesperada
que ens ha colpejat d’una forma que, fa un any, ningú no
hagués pogut pensar. 

Lluny de lamentar-nos -sabem que governar no és fàcil- el
que hem fet ha estat esforçar-nos en impulsar polítiques que
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blindin els drets de la ciutadania i que protegeixin els més
vulnerables; en donar suport a totes aquelles polítiques que,
d’una forma o una altra, serveixin per pal·liar els efectes de la
crisi. I sempre amb un objectiu en ment: gestionar posant la
vida de les persones en el centre de totes les nostres prioritats. 

Tots ja sabem el que va passar a Espanya durant les darreres
dècades: governs que han venut a trossos el nostre país, que
han robat tot el que han pogut, que han malbaratat els nostres
recursos i que han saquejat les institucions. I quan va arribar
l’anterior crisi, què varen fer? Retallades, polítiques
"austericides", acomiadaments massius, amnisties fiscals, rescat
a la banca i a les empreses dels seus amics. I, per això, l’any
2015, en aquesta comunitat hi va haver un canvi, i l’any 2018
es va treure a eme punto Rajoy de la Moncloa. I per això
mateix, ara toca fer les coses de manera diferent. I, de fet, s’hi
estan fent. 

Actualment tenim dos grans reptes, principalment: un
immediat i un altre a mig i llarg termini. El primer, com és
obvi, i en el qual actualment tots els governs hi estan treballant
-tret els d’Ayuso, és clar- és separar aquesta pandèmia i els seus
efectes sanitaris, socials i econòmics. El segon, abordar d’una
vegada per totes la diversificació del nostre model econòmic
que, per desgràcia, ha quedat patent, no està preparat per rebre
impactes globals com el d’aquesta pandèmia. I aquest fet ens
debilita com a societat, en no tenir alternatives reals per poder
mantenir l’economia de les nostres illes si, pel que sigui, el
turisme es veu afectat.

 Diversificar el nostre model econòmic no significa
renunciar al turisme. Tot al contrari: significa reconèixer una
debilitat i voler ampliar el nostre model econòmic diversificant
i potenciant altres sectors. Simplement significa ser realista. I,
si fa dècades que tothom diu que no s’han de posar tots els ous
dins la mateixa panera, actualment ha quedat demostrat amb
fets que no era ni és una bona idea. 

Però abans de parlar del repte que suposarà aconseguir
diversificar el nostre model econòmic, parlaré primer del gran
repte: superar aquesta pandèmia i les seves nefastes
conseqüències socials i sanitàries, que han afectat el benestar
de les persones. 

Els serveis socials han demostrat ser essencials en la
protecció de les famílies i persones i, en especial, de les més
vulnerables; tant, que ha quedat clar que l’estat del benestar
necessita ser reforçat i que, mai més, governi qui governi, pot
tornar a ser víctima de les retallades que va patir a l’anterior
crisi. 

Tant en el Govern de les Illes, com en el Govern de l’Estat,
han impulsat mesures de protecció social: han engegat un escut
social amb la posada en marxa del pla “Me Cuida”, la protecció
dels treballadors amb els ERTO, l’adaptació de la RESOGA,
l’ingrés mínim vital, les ajudes als lloguer, les moratòries de
pagament, entre moltes altres. En definitiva, s’ha posat en el
centre de les polítiques a les persones. Però no ens hem de
conformar. Hem d’anar molt més enllà. Hem de treballar i
destinar recursos a enfortir la quarta pota de l’estat del
benestar: el sistema de cures. I això es tradueix, entre altres
coses, en seguir ampliant les places en educació 0-3 anys, que

tant va insistir el nostre grup a la passada legislatura; reforçar
el servei de la dependència i les ajudes a les famílies. 

La crisi sanitària també ha deixat patent les mancances que
pateixen les persones majors i les persones amb dependència o
discapacitat, com és el cas del sistema de residències, que no
pot ser privat; i que cal apostar per les residències públiques
alhora que caminam cap a un nou model assistencial de cures
basat en l’assistència domiciliària que permeti crear milers de
llocs de treball i que, tots aquells treballs de cures que recauen
sobre les dones principalment o englobats dintre de l’economia
submergida, siguin llocs de treball remunerat i que puguin
cotitzar a la Seguretat Social. 

A més, també cal reforçar els serveis socials municipals de
base, que són els primers a atendre a la ciutadania. 

En definitiva, dotar de més mitjans necessaris per protegir
les famílies més vulnerables, alhora que aconseguim una
societat més igualitària, perquè -tot i els avenços que hem fet en
aquest sentit- cal continuar treballant per acabar amb totes les
desigualtats de gènere que continuen a l’ordre del dia. Aquestes
darreres setmanes hem parlat molt de conciliació en aquest
parlament i només puc tornar a repetir el que ja hem dit en
altres ocasions: cal una redistribució del temps, polítiques
d’igualtat que ens condueixin cap a una corresponsabilitat tant
dintre de les famílies com dintre de la societat, despesa social
per poder fer front a cobrir les necessitats de tots els tipus de
famílies. 

Ha hagut d’arribar una pandèmia perquè tothom entengui i
vegi que tot afecta la salut, la desigualtat, el tipus de treball, les
condicions sanitàries, el tipus d’habitatge, la disposició de les
aules i una infinitat de factors més. 

Hi ha tres qüestions fonamentals per abordar la pandèmia
a les nostres illes: cuidar i protegir la salut en especial atenció
i esforç cap els col·lectius més vulnerables; cuidar a qui ens
cuida; i disposar dels recursos necessaris en tot moment.

Hem fet grans esforços com a comunitat a l’àmbit sanitari,
som la comunitat que més rastrejadors té per habitant i que més
PCR fa, a més de ser pioners en moltes de les mesures que
després s’han aplicat a altres comunitats autònomes. Però no
ens hem de conformar, hem de seguir treballant per reforçar
l’Atenció Primària, disposar de més professionals i recursos per
guanyar la batalla al virus i per tenir un sistema sanitari públic
cada vegada més enfortit i perquè no disminueixi la qualitat
assistencial. No hem de perdre el rumb i, malgrat la pandèmia,
hem de continuar treballant per rebaixar les llistes d’espera i
per aquest motiu encara falten més recursos.

Respecte d'educació, aquests anys de govern progressista el
canvi a millor és notable en molts aspectes, tot i que queda molt
per fer i tot i les circumstàncies actuals, seguim avançant amb
fermesa cap el compliment de les mesures per a l’educació dels
Acords de Bellver, per tal d’aconseguir l’excel·lència educativa
a les Illes. El nivell de qualitat educativa determinarà com serà
la nostra societat en el futur. 

Des que la COVID-19 va aparèixer, va quedar en evidència
la importància de comptar amb un sector públic correctament
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finançat, una comunitat educativa ampla. L’evidència es va fer
més forta quan hem comprovat que les retallades en educació
ens han passat factura ara i que no disposàvem de tots els
materials suficients, ni de personal educatiu, ni de les
instal·lacions per poder desdoblar les classes, abaixar les
ràtios...

(Remor de veus)

... atendre la diversitat dintre de les aules i oferir un millor
servei. Som conscients dels esforços de les famílies i de la
comunitat educativa i també de la Conselleria d’Educació que
han fet davant la pandèmia. 

Les institucions públiques han fet el que havien de fer, ser
un escut protector per a les famílies. Les Illes som una de les
comunitats que més ha augmentat la inversió en educació des
de les retallades de la dreta, un 13% per damunt de la inversió
de la crisi de 2008, una xifra que no pot disminuir sota cap
precepte.

Tenim molt de deures encara per fer, una llei educativa per
la qual el nostre grup parlamentari vetllarà perquè es doti d’un
finançament suficient per tal que tengui una completa
efectivitat. Hem d’aconseguir que les Illes destinin un 5% del
PIB a educació, per tal d’igualar-nos amb Europa. L’augment
en ajudes per a material, transport i menjador suposaran la
diferència entre un govern que sosté i vetlla per al benestar de
les persones i un govern que s’oblida quan més el necessiten.
Per això és important seguir reforçant el sistema educatiu en
totes les seves branques, des de les infraestructures i més
professors que ajudin a disminuir les ràtios, que continuen per
sobre de les que recomana la UNESCO, a atendre els alumnes
amb necessitats específiques, dotant de més suport educatiu a
ajudes, beques i personal.

Com deia, l’educació definirà el tipus de societat que
tendrem en el futur i també serà un element important la
cultura. Durant l’estat d’alarma, la cultura i el treballadors que
la fan possible, ens varen facilitar el dia a dia d’una forma
totalment solidària. El compromís ha de ser ferm cap un sector
que ja venia d’estar precaritzat, el compromís, però, no sols ha
de venir des de les administracions, ha de venir també des de
la ciutadania. Tenim a l’abast de la mà un sector que ja existeix
i que amb els recursos suficients podria convertir-se en part del
motor de la diversificació del nostre model econòmic. 

Tenim el consens de totes les forces polítiques, quan a la
passada legislatura es va aprovar en el Congrés dels Diputats
l’estatut de l’artista i que cal tirar cap endavant el seu
desenvolupament i com a comunitat fer tot el que puguem per
contribuir-hi. El sector cultural ha demostrat el seu compromís
en la lluita contra la pandèmia i ha aplicat de forma exemplar
totes les mesures sanitàries, ha demostrat que la cultura és
segura. I aquest sector, tot el seu ampli ventall d’integrants,
necessita del compromís i de la voluntat de totes les
administracions, de donar facilitats perquè puguin remuntar. 

En aquest sentit, també cal seguir defensant la nostra
televisió pública autonòmica, ja que és una corretja de
transmissió de la nostra cultura, de la nostra llengua pròpia i de
l’actualitat de les nostres illes.

Pel que fa a habitatge, fa uns dies coneixíem que el mercat
de lloguer s’està desplomant a les nostres illes, sobretot a
Eivissa. Els efectes de la pandèmia ha produït que el negoci del
lloguer turístic es passi al lloguer residencial. Hem vist que en
algunes poblacions hi ha hagut una caiguda dels preus. Aquesta
dada confirma el que duim dient des de fa temps, el lloguer de
vacances i el model basat en l’especulació urbanística fan molt
de mal a la nostra societat, que veu com no pot accedir a un
habitatge digne a un preu assequible. L’accés a un habitatge
digne no pot estar subjecte als capricis del mercat ni a la
pèssima gestió dels governs conservadors, on basen la nostra
economia en pelotazos urbanístics i en l’especulació. 

És vital que, tal i com du sol·licitant Unidas Podemos, es
regulin els preus del lloguer i que aquest preu no superi el 30%
dels ingressos de les famílies. I és per això, Sra. Presidenta, que
li torn demanar que ens ajudi a convèncer els seus companys a
Madrid perquè es regulin quan abans millor, perquè les Illes ho
necessiten. No podem basar el nostre model només a construir
habitatges nous, som un territori limitat i tenim moltes cases
buides a les illes, exigeixi a la SAREB que ens cedeixi
habitatges per fer habitatge social. Vivim una emergència pel
que fa al dret a l’habitatge digne, no només calen bones
paraules, sinó també accions contundents, tot i els esforços que
s’han fet per avançar socialment en aquest camp, hem de
continuar: sancionar els habitatges desocupats en mans dels
grans tenidors, comprar habitatges ja construïts i prioritzar la
rehabilitació front la construcció, habilitar polítiques socials
d’habitatge que permetin l’accés a l’habitatge des del
cooperativisme i altres fórmules col·lectives alternatives.

Pel que fa a territori, creim que el plantejament d’evitar
grans obres impulsat pel Govern és encertat, juntament amb el
manteniment adequat i actuacions puntuals i limitades d’obra.
Hauria d’estendre’s a totes les infraestructures balears, si
exceptuam el servei ferroviari, que hauria d’implementar-se de
manera significativa. 

El transport per carretera continua sent majoritari, la taxa de
vehicles per cada 1.000 habitants és de 950 a Balears, quan la
mitjana europea és de 600. Això és una barbaritat des del punt
de vista de la contaminació atmosfèrica i la pressió sobre el
territori. És urgent per tant, la promoció del transport públic,
millorant el servei quant a la qualitat i la quantitat de la flota
disponible, com l’ampliació de rutes durant tot l’any i de les
seves freqüències segons l’època de l’any. Creim per això que
hem de potenciar programes formatius i educatius en els
desplaçaments a peu, en bicicleta en els trajectes curts i
potenciar el transport públic en els de mitja i llarga distància.
Així mateix hem de potenciar un sistema de transport
multimodal de caràcter universal i públic, en el qual les tarifes
i els horaris generin coherència, disponibilitat, fiabilitat i
qualitat de transport. En els desplaçaments interinsulars han de
garantir-se les ofertes públiques amb connexions, serveis i
tarifes adequades, que permetin una mobilitat social i
sostenible.

Quant al transport aeri, creiem que no ha d’ampliar-se
l’Aeroport de Son Sant Joan, però sí millorar la seva connexió
amb Palma, a través d’una infraestructura fèrria, com és el
tramvia, i no hauria d’eliminar-se la torre de control física de
Maó, substituint-la per una virtual. 
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Tampoc estam d’acord a ampliar l’oferta de creuers a cap
dels ports de les illes, donat el caràcter ultra contaminant
d’aquests vaixells.

Presidenta, un dels reptes més importants -com ja ha
mencionat- és la de diversificar el nostre model productiu.
Estam en una situació complexa i delicada a causa de la
COVID-19, però sens dubte, si abans de la pandèmia era
necessària aquesta diversificació, ara és una obligació que hem
d’abordar. Ahir ens va sobtar que digués que era hora que ens
ho creguéssim tots, però no és hora, fa temps que ho hauríem
de tenir clar, perquè fa dècades que es parla de diversificació
en aquesta terra. 

En tot cas del que és hora és de no escatimar en reforços i
recursos per dur a terme la diversificació econòmica, així
doncs, esperam que en els pròxims pressuposts de la comunitat,
vegem aquesta voluntat i predisposició de diversificar el nostre
model i precisament ara la Unió Europea també va encaminada
cap a aquesta diversificació i ho veim amb les ajudes que
atorgarà enfocades a impulsar sectors com el de les energies
renovables, la digitalització industrial o potenciar la indústria
digital, una indústria que no atura de créixer i que, a més,
genera llocs de treball qualificats.

Un dels aspectes més interessants de la implantació
d’energies renovables és la seva contribució eficaç a la lluita
contra l’escalfament global, qualsevol avanç tecnològic ha de
tenir molt en compte el respecte al medi ambient i a l’entorn,
no sigui que el que guanyem per una part ens ho faci perdre per
una altra. En aquest sentit, ens sembla adequat el camí que
segueix el Govern respecte de la implantació de plaques
fotovoltaiques, ens agraden les ajudes directes que fomenten
l’autoconsum mitjançant parcs fotovoltaics i també els
projectes d’instal·lació de plaques fotovoltaiques en els
aparcaments dels hospitals públics que té en marxa l’IBE.

La revolució tecnològica, si es fa de manera justa, no sols
no ha de deixar ningú enrera, sinó que ha de servir per
beneficiar les majories socials i les classes treballadores. Les
energies netes ens serviran així per abaixar la factura energètica
de moltes famílies. La instal·lació de plaques solars en els
terrats i teulades de nuclis d’habitatges podria rebaixar la
factura elèctrica de les llars en un 80%, així que l’objectiu del
Govern acompliria un doble repte: aconseguir que la població
redueixi la seva despesa elèctrica i alhora contribuir amb la
lluita contra l’escalfament global en adoptar aquestes energies
renovables.

Així, Transició Energètica lluita contra la pobresa
energètica són objectius no solament compatibles sinó també
complementaris. Per tot això, l’IBE representa un paper
fonamental, cal oblidar que l’IBE és una eina que pot
comercialitzar energia i, per tant, aconseguir que arribin amb
millors condicions econòmiques a les llars més vulnerables; no
sols fem una aposta decidida per la transició energètica, sinó
que també volem garantir que cap llar a les Illes quedi
desprotegida per no poder la seva factura. De manera que
gestionant l’energia directament des d’un ens públic,
garantirem a la població més vulnerable l’accés a l’electricitat.

També ens sembla molt rellevant el nombre d’ocupacions
que es generessin en els pròxims anys gràcies a la implantació
progressiva d’energies netes. Presidenta, com a grup
parlamentari demanam un compromís ferm amb la implantació
d’energies renovables, tant com a element fonamental per
complir amb l’Agenda 2030 i, especialment, amb els objectius
de la lluita contra el canvi climàtic, com a eina per aconseguir
un accés democràtic a l’energia, lluita contra la pobresa
energètica i font de generació de llocs de treball de qualitat, a
més de ser un eix principal en la diversificació econòmica que
avui es demostra inajornable.

El món canvia i amb ell la nostra comunitat, és hora de
definir com volem que siguin les nostres illes a mitjà termini i
ens enfrontem a alguns reptes urgents si no ens volem quedar
enrera, un d’aquests és la digitalització industrial i l’aplicació
de noves tecnologies en la compra i venda de productes, a
Balears el comerç, i especialment el petit comerç i el comerç de
proximitat, pateix molt a causa de la COVID; ja abans de la
pandèmia el nostre teixit comercial es trobava en hores baixes.
Els nous models de consum de les grans superfícies i sobretot
de les poderoses plataformes de venda en línia han posat en
perill la supervivència del comerç local, i amb aquest ha
començat a desaparèixer el comerç emblemàtic que dibuixava
el paisatge a les nostres Illes.

Ens agraden les iniciatives que s’impulsen des del Govern
per implantar centres comercials a cel obert a diverses
poblacions, aquests centres potencien i beneficien el petit
comerç existent i animen a l’obertura de nous establiments. Els
nous hàbits de consum, especialment entre la gent més jove, en
els quals preval la immediatesa i la comoditat de comprar des
de casa en utilitzar un dispositiu electrònic, converteix
l’adaptació digital del nostre petit comerç en un assumpte de
primera importància. En aquest sentit, la unió de diversos
comerços en plataformes on line són una manera eficaç de
mostrar un aparador variat i atractiu que fomenti la compra de
productes en el nostre comerç local. El Govern encertarà en
donar suport a aquestes plataformes on line.

Les noves tecnologies, la forma com permeten connectar-
nos i interaccionar brinden també oportunitats perquè el nostre
sector industrial sigui més efectiu i competitiu. Aquest govern
ha llançat diverses línies d’ajuda i subvencions encaminades
tant a mantenir i consolidar el nostre teixit industrial com a
modernitzar-lo, especialment en la seva estructura digital. És
molt important que en aquesta transició cap a una nova manera
de comprendre la indústria, cap de les nostres empreses no
quedi enrera i s’obri camí cap a d’altres noves.

Hem de repensar la nostra indústria i ser capaços d’adaptar-
nos i ser més competitius i àgils, un exemple és la campanya
del clúster químic que s’ha realitzat per fomentar la compra de
productes de desinfecció de cara a la prevenció de la COVID.
Repensar les Illes és també reflexionar sobre els sectors
industrials els quals poden ser potenciats i tenir més viabilitat
de cara al futur. En aquest sentit, l’aposta d’aquesta govern per
a la construcció d’una nova planta d’hidrogen a Lloseta ens
sembla una aposta valenta i de futur. Aquest projecte és pioner
i pot posar-nos al capdavant a Europa i ser nosaltres els que
després puguem aportar tecnologia relacionada a altres països.
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I quan parlam de futur no podem deixar de parlar de la
indústria digital, un sector que en aquesta pandèmia no sols no
s’ha vist perjudicat, a més ha vist augmentat els seus beneficis.
Apostar per la consolidació i creació d’empreses que
desenvolupin software, donin suport i serveis informàtics o que
s’especialitzin en el desenvolupament de videojocs i continguts
digitals, és, sens dubte, apostar per la indústria que més
creixement té i que més projecció de futur té; una indústria a la
qual a penes afecta el nostre fet insular i en la qual podríem ser
realment competitius a nivell internacional si apostéssim per
potenciar-la.

Per això, des d’Unidas Podemos, creiem molt necessari
potenciar un pol d’innovació digital en aquest sentit i dotar-lo
d’infraestructures i mesures específiques per a la consolidació
i creació d’empreses del sector.

Presidenta, si una de les apostes decidides d’aquest govern
és potenciar la indústria digital i formar la nostra societat per
disposar de professionals qualificats en les seves diverses
branques, garantirem un futur per a la nostra societat i una bona
aposta per la nostra diversificació econòmica; sens dubte
nosaltres intentarem impulsar aquesta indústria i, com a
formació que forma part del Govern que vostè presideix, no
tenc dubte que ens acompanyarà i apostarà també per aquest
sector industrial, un sector en auge i de cada vegada amb més
sortides professionals.

Quant al sector primari, creiem que s’avança molt i en bona
direcció, el més important de tot és haver aconseguit unitat
entre el sector per fer front comú davant els enormes reptes i
dificultats, alguns d’històrics i d’altres actuals, el sector sap que
té una gran defensora dels interessos de Balears davant Madrid,
per primera vegada ens escolten, ens reconeixen i comencen,
per fi, a entendre les dificultats afegides que té el fet insular.

Pel que fa a les ajudes, el FOGAIBA torna a estar en ple
rendiment amb xifres de pagaments continus molt bones.
Davant l’impacte de la COVID en el sector, es van comprar
més de 100 tones d’excedents d’aliments per productors locals
per donar-los a qui més els necessita. Però necessitam més,
perquè el sector ve d’estar molt tocat, presidenta, ha d’ajudar
més a fer front comú davant Madrid perquè les ajudes estatals
al transport de mercaderies entre la península i les Illes
incloguin també els aliments i tot allò que necessiten els nostres
productors, és una qüestió vital i de justícia per poder competir
almanco en igualtat de condicions amb la resta de l’Estat.

També li demanam que lluiti per aconseguir més recursos
de vigilància per a les nostres reserves marines, els nostres
pescadors ho necessiten perquè es respectin les talles mínimes,
el nombre de captures de peixos, les vedes; ho necessitam
perquè la seva activitat, així com la sostenibilitat dels nostres
fons marins no es vegin en perill. Les Illes som un exemple de
pesca sostenible i no podem permetre que pugui haver-hi
barques que trenquin aquest model.

No podem anar a Madrid a parlar sempre només de turisme
o de transport, les Illes són molt més i sobretot hem de ser molt
més, tenim moltes altres necessitats que no estan cobertes, però
és que ni tan sols estan reconegudes com a tals. I des d’aquí,
des de les Illes, també es pot fer encara més per al sector, per

exemple, sumi esforços amb la Conselleria d’Agricultura per
convèncer els nostres hotelers que han d’apostar pel producte
local, per la feina que fa la nostra pagesia al camp, pel nostre
paisatge, la cultura, la gastronomia, totes aquestes coses que
després aquests mateixos hotelers venen a l’hora de
promocionar les Illes als turistes que ens visiten, tenen un deute
amb ells.

També el programa de compra pública, que he esmentat
abans, és l’inici d’un camí que consideram que ha de seguir
aquest govern; s’ha d’ampliar a la resta d’institucions
públiques, per què no poden els hospitals públics, les escoles,
instituts o edificis de l’administració apostar per productes
locals en lloc de serveis d’àpats sense la mateixa qualitat i fins
i tot més cars? Si és el que demanam a la gent, tota la cosa
pública ha de fer el mateix per donar exemple.

Apostem més, també, per la formació agrària dels joves,
que són la clau d’aquest futur i tendrem el relleu generacional
necessari. La diversificació econòmica i la lluita contra el canvi
climàtic dependran a les Illes, en bona part, del futur que
donem al nostre sector primari, un dels sectors amb més
capacitat d’adaptació, així que ha de ser prioritari des de ja i
s’ha de notar.

En qüestió de finançament, és evident que hem de continuar
reivindicant el que ens correspon d’acord amb el REIB, però,
a més d’això, és fonamental reformar el sistema de finançament
autonòmic que Rajoy va oblidar. Nosaltres treballam amb els
nostres companys de l’Estat per aconseguir-ho, però no poden
venir vostès, senyors del Partit Popular, a dir-nos el que hem de
fer, amb manco de dos anys i enmig d’una pandèmia en la qual
vostès varen ser incapaços de fer durant quatre anys.

Saben també com el nostre país podria tenir més recursos
per destinar a combatre la pandèmia? Fent el que diu l’FMI,
apujar els imposts als rics, li torn demanar que ens ajudi a
convèncer els seus a Madrid per fer-ho, siguem valents,
l’oposició ens criticarà igual tant si ho fem com si no ho fem.

Per suposat que ha de seguir treballant per aconseguir més
fons de reconstrucció per a una economia en una situació tan
difícil com la nostra, però pens que és important que la
ciutadania pensi per un moment com haguessin estat les coses
si hagués gestionat el Partit Popular aquesta crisi, després de
veure el que varen fer durant la darrera, les seves receptes eren
i són les retallades.

(Remor de veus)

Les dels governs progressistes són les de no deixar ningú
enrera, enfortir les empreses del territori i protegir els drets
laborals, per això s’han suspès les regles fiscals el 2020 i el
2021, de manera que els ajuntaments podran utilitzar sense
restriccions els 14.000 milions que tenen acumulats,
concretament, els ajuntaments de les Illes podran disposar
d’una quantitat de doblers que podria arribar fins als 840
milions en concepte de romanents no emprats.

Perquè volem una sortida de la crisi que no la paguin els de
sempre, l’Estat ha preparat un fons COVID del qual obtindrem
400 milions d’euros i l’Estat espanyol rebrà envoltant dels
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140.000 milions d’euros d’Europa per a aquest mateix motiu,
encara que Pablo Casado faci tot el possible perquè aquest fons
no arribi.

En definitiva, presidenta, com ha pogut escoltar, per a
Unidas Podemos aprofundir i enfortir l’estat del benestar és una
prioritat, així com prendre’ns molt seriosament la diversificació
del nostre model econòmic.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sans. Correspon ara la intervenció de
la presidenta del Govern.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Sans, per la seva
intervenció, però, sobretot, pel treball conjunt durant aquesta
legislatura, ja a l’anterior, de poder dibuixar unes Illes Balears
més justes, més sostenibles i més pròsperes, gràcies a Unides
Podem per la seva contribució, sens dubte, en poder treballar
des de l’acord i des del diàleg en aquests objectius comuns
d’una millor comunitat autònoma.

I com vostè feia, i intentaré donar-li resposta en la línia que
vostè ha plantejat la intervenció, crec que una de les qüestions
que hem mantengut durant aquesta legislatura i durant la
passada legislatura és el que explicava abans a la intervenció
anterior i el que vaig explicar ahir en el debat de política
general, acordar des de la transparència, també des de la
rendició de comptes constant des de les diferents formacions
polítiques, un full de ruta que, sens dubte, a causa de la
pandèmia sanitària de la COVID-19, hem hagut de reprioritzar
i hem hagut de recompondre per les necessitats urgents que té
la nostra població; però que la fulla de ruta ens ha dut a poder
afrontar aquesta situació de pandèmia, i vostè hi feia referència
de forma clara a la seva intervenció, reforçar els serveis públics
ens ha dut a una situació de millor control de la nostra
comunitat autònoma. Parlava vostè, i ho compartesc
perfectament, que el fet d’haver pogut reforçar aquest sistema
públic, d’haver-li donat la prioritat a la cosa pública, jo li deia
que la cosa pública no es negocia, i ho crec fermament, i que
això ha demostrat que les Illes Balears, en aquests moments de
dificultats, hem pogut emprendre la situació econòmica
supercomplicada que vivim d’una forma diferent.

Efectivament, vostè hi feia referència i ho recordava, hem
reforçat durant cinc anys la sanitat pública de les nostres Illes,
a diferència del que va passar amb l’altra crisi econòmica, on
es va optar per acomiadar professionals públics i sanitaris de la
nostra comunitat autònoma, hem pogut reforçar la contractació
de professionals sanitaris, i des d’aquests cinc anys enrera hem
contractat 2.300 sanitaris més, i crec que val la pena recordar-
ho i agrair-los, una vegada més, la seva magnífica feina en
aquesta comunitat autònoma.

Hem avançat en molts drets de ciutadania, i també dins el
món sanitari de l’assistència sanitària crec que val la pena
recordar que hem pogut millorar tant l’Atenció Primària com
les pròpies infraestructures sanitàries, com les condicions
laborals del propi personal sanitari, com d’una forma també
important poder acostar molt els serveis i especialitats
sanitàries a cada una de les illes de la nostra comunitat
autònoma, aquesta també ha estat una aposta ferma del Govern
de les Illes Balears. I en aquests moments de pandèmia hem
reforçat tot allò, com vostè hi feia referència, en la contractació
de més professionals sanitaris, en la contractació de
rastrejadors i rastrejadores, en l’aposta de compra massiva de
material de protecció per als nostres professionals, en la
compra massiva també de PCR i de mecanismes i de tecnologia
per poder augmentar la capacitat de fer PCR, així, la inversió
que s’ha fet a l’hospital de Can Misses o la inversió que s’ha fet
a l’hospital de Son Espases per poder tenir més capacitat de
nombre de PCR diàries o la compra ara de tests d’antígens, que
ens obre una oportunitat diferent també per poder en aquests
moments fer feina dins Atenció Primària, que vostè sap que
aquesta comunitat autònoma és de les primeres que ja utilitza
els tests d’antígens en Atenció Primària sobretot per detectar
els simptomàtics i poder actuar en els cinc primers dies de
símptomes i, per tant, poder fer front a aquesta situació
complicada.

És veritat que alhora no hem oblidat res de la fulla de ruta
que dúiem de treball conjunt en tot el que feia referència a
seguir invertint el pressupost públic no només en la urgència de
la pandèmia, que és fonamental, sinó també en no perdre de
vist el que es feia fent, i així hem acabat la primera
rehabilitació de l’hospital General, ja s’ha obert una nova
unitat, per exemple, bàsica, a Santanyí; se segueix amb la
reforma del Verge del Toro, que hem de recordar que s’havia
retornat a la Seguretat Social i que, des d’aquest govern, s’ha
apostat perquè sigui un centre d’atenció a la cronicitat; així
com amb Can Misses i que s’ha seguit amb la inversió de
l’edifici J de Can Misses i que hi ha tota una sèrie d’inversions
previstes per a l’any 2021. Per tant, també és important dir que
davant aquest moment de crisi econòmica, en aquest moment
de dificultats, el Govern opta per seguir fent inversió pública
però destinada a garantir el que ens fa forts com a societat,
vostè feia referència al tema sanitari, poder passar al tema de
serveis socials al qual també feia referència com la quarta pota
de l’estat del benestar que hem de consolidar entre tots i totes
i que aquesta és una directriu clara del Govern de les Illes
Balears i dels Acords de Bellver que tenim signats entre les
diferents formacions polítiques que han possibilitat aquesta
segona legislatura de pacte progressista continuat a la nostra
comunitat autònoma.

Òbviament, el primer ha estat, en temps de la pandèmia,
protegir els més vulnerables, per això a la Renda Social
Garantida, la RESOGA, n’hem feta una d’extraordinària, com
deia abans, ha arribat a 8.000 persones, amb 18,5 milions
d’euros. Hem crescut durant aquests cinc anys, ja ho deia
abans, el pressupost en política social un 25%.

És important que hem pujat, durant aquesta pandèmia, amb
el decret llei que va ser aprovat per aquesta cambra, l’atenció
a les residències amb 5 cuidadors, 5 persones més per 100
residents, amb professionals que puguin tenir millor cura de les
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nostres persones majors per la seva vulnerabilitat, i crec que és
important que puguem avançar també en la llei de drets de les
persones majors, que crec que també serà una de les tasques del
Govern de les Illes Balears i d’aquest parlament durant l’any
2021.

És important que durant aquest temps hem seguit atenent les
persones amb dependència que tenen moltes dificultats, i vull
recordar que en aquests cinc anys hem reduït un 64% el temps
d’espera de qualsevol ciutadà que havia de fer el seu pla
d’intervenció personalitzada, el PIA, per poder ser atès i tenir
les prestacions de dependència.

Hem crescut, i això és important també recordar-ho, en 641
places gestionades a residències i a centres de dia.

Vull recordar-li, Sra. Sans, que compartim perfectament que
han de ser de gestió pública totes les residències i centres de dia
que ha construït ja aquest govern, d’acord amb el consells
insulars i d’acord amb molts d’ajuntaments a la nostra
comunitat autònoma. Tots són de gestió pública i seguirem en
aquesta línia de treball en el pressupost de l’any 2021. Vostè
sap que ja hem acabat el centre de dia de Pòrtol, de Son Ferriol,
el centre de dia i nit de Felanitx, que tenim en marxa 68 places
més i que durant el 2021 n’hi afegirem 241 més. Per tant, és
una aposta ferma i decidida també del Govern de les Illes
Balears continuar en aquesta línia de treball. 

Igual que ho és a l’altra àrea que vostè feia esment, tot el
que fa referència a educació. La passada legislatura
aconseguírem una fita històrica per a aquestes illes, que era
arribar als 1.000 milions d’euros de pressupost en educació a
les nostres illes. Hem anat incrementant aquest pressupost, que
pareixia una xifra clau per poder avançar en allò que
contribueix més a l’equitat i a la igualtat d’oportunitats que és
l’educació i la formació a les nostres illes. Alhora hem
contractat molts més professors, en contra del que succeïa
abans, que s’acomiadaven professors a les nostres illes. Hem
convocat oposicions. 

També per atendre les persones vulnerables, i vostè en feia
referència, als nins més vulnerables, hem augmentat moltíssim
les beques menjadors, durant la pandèmia hem donat 6.152
targetes menjador, que no va de Telepizza, això anava d’una
beca de menjador com calia i que possibilitava a les famílies
poder tenir el suport adequat...

(Alguns aplaudiments)

... no només a l’infant. Després, més de 1.000 més que s’han
pogut donar a través de la Conselleria de Serveis Socials també
després de la desescalada. 

I ara, al pressupost, hem multiplicat per nou les beques
menjador, passant dels 800.000 euros que hi havia el 2015 per
a beques menjadors, també en un moment de dificultats
econòmiques on recordaran que hi havia moltes queixes que
molts de nins arribaven a casa seva sense una menjada diària,
en aquell moment hi havia 800.000 euros per a beques
menjadors, ara la proposta és de 7 milions d’euros. Per tant,
crec que també els fets demostren l’aposta clara per protegir les

persones més vulnerables i d’una forma molt clara els nostres
infants. 

Igual que hem impulsat les escoletes de 0 a 3 anys, vostè
també feia una reivindicació. Vull recordar que veníem el 2015
de 970.000 euros que hi havia el 2015 i ara ja duim 14,5
milions d’euros invertits en millora de l’escola de 0 a 3. Que
mai no és suficient?, mai no és suficient i mai no tendrem
suficient des de l’esquerra per poder invertir en aquelles
necessitats socials que són bàsiques per a la nostra ciutadania.

Igual que en inversions educatives -ahir també en feia
referència-, s’han passat dels 10 milions d’euros, que s’invertí
a la passada legislatura del Partit Popular, a 88 milions d’euros
invertits en millora d’infraestructura educativa i nova
infraestructura educativa a la nostra comunitat autònoma. 

Després vostè em parlava d’habitatge, i compartesc
plenament les apreciacions que feia des d’Unides Podem,
recordar fites històriques que també hem assolit: la Llei
d’habitatge, el Pla d’habitatge i el compliment del Pla
d’habitatge. Vull recordar que veníem d’una època on no hi
havia cap proposta de nova promoció d’habitatge de protecció
oficial, que no hi havia cap solar a disposició del Govern per
poder fer promoció oficial. Per tant, veníem d’una no-
preparació, d’una no-planificació, i això és fonamental també
en política si vols fer política d’Estat, si realment vols canviar
la política d’habitatge. És important que tenguem un parc
públic suficient per poder baixar el preu de l’habitatge, del preu
del mercat. També és evident que necessitam més regulació a
nivell de l’Estat i més normativa que ens permeti influir en el
preu del lloguer. En aquesta línia, vostè sap, que des del
Govern de les Illes Balears estam plenament alineats.

Sí és cert que en aquest moment tenim una aposta ferma de
construcció de nou habitatge, també del dret de tempteig i
retracte, per tant, també per poder adquirir habitatge fet que
podem assumir i poder posar a disposició de la ciutadania
d’una forma més ràpida. 

Vaig avançant. En transport i mobilitat, que és una de les
altres qüestions que vostè plantejava, totalment d’acord. Vull
recordar que aquí s’ha fet un pla de mobilitat participat per la
ciutadania, crec que és molt important. Hi va haver moltes
veus, hi va haver moltes aportacions de molts d’ajuntaments, de
moltes associacions i de ciutadans. Hem fet un pla de mobilitat
específic i que per tant està aprovat, això inclou tota la
concessió del transport terrestre de carreteres a Mallorca que
començarà a funcionar ja l’any que ve amb totes les noves
freqüències, amb totes les noves parades, amb una flota
absolutament nova; crec que això també és una senya
d’identitat amb la qual s’ha fet feina durant aquests cinc anys
i que començarà a principis de 2021, amb una flota d’autobusos
que respecta una llei fonamental, la Llei d’accessibilitat
universal, i que per tant tendrà molta més atenció a aquesta
qüestió; que també respecta una llei fonamental d’aquestes
illes, la Llei de canvi climàtic; tots són autobusos que van amb
gas o vehicles elèctrics, per tant, molt menys contaminants i
que també inciten a la mobilitat de l’ús del transport públic
perquè com més viatges menys pagaràs, amb un sistema també
de pagament absolutament nou i amb una tecnologia que s’ha
fet des del Govern de les Illes Balears. Crec que també val la
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pena recordar-ho i agrair la magnífica feina a la gent que ha
treballat durant aquests cinc anys. 

Apostava vostè -com jo feia ahir i com des del Govern
treballam des de cada una de les conselleries- per la
diversificació del model productiu de les nostres illes. Hi estic
absolutament d’acord. Com vostè sap, des del Govern de les
Illes Balears, tant des de la vicepresidència que ocupa el Sr.
Yllanes en temes de comerç, indústries i tot el que fa referència
al tema energètic, com des de la Conselleria de Model
Econòmic en tot allò lligat a empreses, tenim molt clara
l’aposta per la diversificació econòmica, l’aposta per sectors
estratègics fonamentals a aquesta comunitat. 

Per això, val la pena recordar -deia- la Llei de canvi
climàtic que va ser una fita important. L’aposta de la subhasta
de 40 milions d’euros per a parcs fotovoltaics a les Illes
Balears, que haurà suposat 55 parcs fotovoltaics nous; totes les
línies d’ajuda i de suport a l’autoconsum, a la instal·lació de
plaques fotovoltaiques també amb empreses de les nostres illes,
que això crec que també és molt important. També ho feim a
molts de llocs públics, vostè feia referència a hospitals públics,
a aparcaments on es fa instal·lació de plaques fotovoltaiques. 

Vull recordar que s’han tancat els dos forns d’Es Murterar,
això també era una fita històrica que s’ha aconseguit i que crec
que val la pena recordar. Vull afegir tota la política que es fa
també entorn al pacte d’aigua i als residus, que crec que és
fonamental a les nostres illes, l’aigua, un recurs escàs, que es fa
una inversió molt potent per part del Govern de les Illes
Balears, des de la passada legislatura i enllaçant amb aquesta,
en tot el que fa referència tant a abastiment com a sanejament
d’aigües i a fer-ho també amb una especial atenció a la Llei de
canvi climàtic i, per tant, a l’ús menys contaminant de les
energies, igual que l’aposta ferma que jo ahir explicava, que tot
això també durem a fons europeus en temes de residus i
d’ajudar a cadascuna de les illes en els seus plans insulars, els
plans directors sectorials de residus tant a Mallorca Menorca,
Eivissa com a Formentera.

Per tant, en aquest línia seguim treballant, igual que des de
la Conselleria d’Agricultura òbviament es treballa colze a
colze, mà a mà amb tots els consellers del Govern 

Jo també li puc dir, Sra. Sans, que tots som partícips d’un
full de ruta, que tots defensam conjuntament dins Balears i
quan anam a Madrid, conjuntament amb la defensa sens dubte
d’apostar per un sector primari que s’ha revelat clau, que ja ho
era, però que s’ha revelat clau  a ulls de moltíssima població
durant l’estat d’alarma que ha vist la necessitat d’apostar
realment per una economia circular, d’apostar pel producte
local, per l’economia de proximitat i així des del Govern hem
fet un esforç amb un pla de xoc important des de la Conselleria
d’Agricultura pel sector primari, amb una aposta clara de les
cadenes curtes de venda i que per tant, també ha tengut una
molt bona acceptació. 

Ahir feia referència també a tot el que s’ha fet en aposta
aprofitant excedent que hi havia de producció, hem pogut donar
sortida a l’excedent de producció de molta part de la nostra
pagesia per poder-lo donar al servei dels que més ho
necessitaven amb les entitats socials. Crec que ha estat un

treball conjunt que s’ha fet molt bé des de la Conselleria
d’Agricultura i la Conselleria de Serveis Socials, sense oblidar
tots aquells projectes més estratègics que té la Conselleria
d’Agricultura que passen per definir i reforçar els temes
d’insularitat a la PAC, i això s’està treballant amb el Ministeri
d’Agricultura i la Sra. de la Conxa i jo mateixa n’hem parlat en
diferents ocasions amb el ministre Lluís Planas, igual que hi ha
tota l’estratègia de, amb fons europeus, poder fer una inversió
potent amb un pla específic de regadius a la nostra comunitat
autònoma que té tot el suport del Govern i que defensarem
conjuntament tant davant el Govern d’Espanya com davant la
Comissió Europea.

Per tant, som conscients tots que efectivament el turisme és
el motor econòmic de la nostra comunitat autònoma, que
seguim treballant i invertint en aquell turisme de qualitat, en
aquella reconversió necessària de segons quines zones madures
a les nostres illes, en segons... amb una aposta clara pel turisme
de qualitat a la nostra comunitat autònoma, però no podem
obviar de cap manera, ni volem obviar tot el que fa referència
a la diversificació del sector productiu i d’una forma especial
no voldria deixar-me tot allò que fa referència a l’economia del
coneixement, a la innovació, a la recerca i al desenvolupament
amb propostes estratègiques.

Jo ahir feia referència a una proposta entorn a la
biotecnologia important a la nostra comunitat autònoma, igual
que moltes altres que des de la Vicepresidència i Conselleria
d’Innovació s’està treballant en les altres àrees d’innovació que
duen innovació del Govern per poder fer alguns plantejaments
importants entorn de..., jo ahir feia referència tant al pol marí
com a la biotecnologia com a altres de l’extensió del ParcBit
absolutament necessari, amb el decret llei vàrem poder
possibilitar l’ampliació de la tercera fase del ParcBit i en
aquesta línia seguim treballant també per acollir empreses
innovadores i per tant, augmentar el PIB en economia, que
dóna un valor afegit a les nostres illes.

Acab amb allò a què vostè també feia referència, òbviament
el Govern de les Illes Balears -ho deia abans- té molt clar la
reivindicació necessària davant el Govern d’Espanya en
qüestions que ja duen massa temps i que no deixarem de
defensar, una n'és la reforma i un nou sistema de finançament
autonòmic, ja no necessitam una reforma, necessitam un nou
sistema de finançament autonòmic, fa sis anys que s’hauria
d’haver reformat, i aquesta situació ens deixa a les Illes Balears
-jo abans ho explicava- com la comunitat autònoma que més
dificultat té, és una comunitat autònoma molt endeutada degut
en part important per l’infrafinançament a què hem estat
sotmesos durant molts d’anys a les nostres illes. 

És veritat que ara estam més o menys a la mitjana, però no
és just perquè el nostre esforç que hem de fer per poder situar
els serveis, les polítiques i els serveis essencials és molt més
elevat que a qualsevol altra comunitat autònoma per mil coses
en les quals ara no tenc temps d’entrar, però vostè crec que ho
comparteix perfectament, com és la situació de la carestia de
vida en aquestes illes, com és el preu de l’habitatge, com és el
preu de sòl, com és la mobilitat a què vostè referència, per tant,
com ens fa de menys competitius haver d’importar i haver
d’exportar les mercaderies, com és més difícil a qualsevol
ciutadà poder sortir de casa nostra, ... en definitiva, moltíssimes

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 52 / fascicle 2 / 20 i 21 d'octubre de 2020 2931

qüestions que encareixen la vida pròpia de la nostra comunitat
autònoma.

En aquest sentit, en el de l’aplicació i ampliació del règim
especial, amb la valoració d’un pressupost general de l’Estat
que faci justícia a la nostra comunitat autònoma sens dubte el
Govern lluitarà intensament i estic ben segura que vostès faran
la feina i fan la feina amb Unides Podem que en aquest moment
governam, governam junts a Espanya i crec que és una bona
notícia. Per tant, tenim la possibilitat de també poder fer
entendre a molta més gent i d’una forma molt més clara les
necessitats i les peculiaritats que té la nostra comunitat
autònoma.

Entenem i compartim el model de sortida d’aquesta crisi
econòmica que ha empès el Govern de les Illes Balears, que ha
empès el Govern d’Espanya i que està empenyent també la
Unió Europea. 

Per tant, estic convençuda, Sra. Sans, que junts seguirem
treballant en benefici dels interessos dels ciutadans d’aquesta
comunitat autònoma.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. En torn de rèplica pel Grup
Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. No faré ús de la meva rèplica. Crec que
compartim el camí i l’objectiu que hem d’aconseguir, també
crec que compartim que aquesta pandèmia no ens ha de fer
perdre... complir aquells acords que vàrem firmar a principi de
legislatura i estic convençuda que ho farem possible i que
aquesta pandèmia no ens farà perdre de vista temes tan
importants com el medi ambient i la memòria democràtica que
a vegades en temps de crisi queden en un segon pla.

Estic convençuda que hi continuarem treballant i que, de la
mateixa manera, també tenim una responsabilitat, tant PSIB-
PSOE com Unidas Podemos, davant el Govern de l’Estat
perquè en formam part, i hem de ser iguals de reivindicatius
com si no estiguéssim governant per aconseguir tot allò que és
beneficiós per a les nostres illes. Estic convençuda que anam
per aquest camí.

La següent fita serà parlar de pressupostos en aquesta
comunitat autònoma i crec que podrem entrar en més detall en
totes aquelles polítiques que necessiten els ciutadans i les illes
de casa nostra.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sans. Sra. Presidenta, vol...?, no vol fer ús de
la paraula.

Idò suspenem durant deu minuts el plenari.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyores diputats. Reprenem el plenari.
Ara correspon la intervenció del Grup Parlamentari
Ciudadanos, té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente. Sra. Presidenta, permítame que mi
primer recuerdo hoy sea para un gran amigo, un compañero, un
gran político que nos ha dejado y nos ha dejado un gran vacío,
no sólo en la política balear, sino en la política nacional y
también en mi partido. Pero nos ha llenado con su legado
nuestra acción política. Joan Mesquida, un hombre
comprometido y leal a los intereses generales, que siempre me
ha enseñado a tender la mano y a llegar a consensos. Fue él el
que le escribió, presidenta, le pidió en el mes de abril unos
pactos de reconstrucción y fue Joan Mesquida el que me dijo,
“adelante Patricia, hay que sumarse a ese plan de reactivación”,
y hoy volvería a hacer lo mismo.

(Alguns aplaudiments)

Miren, asistimos a un debate de política general en un
contexto excepcional, la pandemia nos ha puesto frente al
espejo de la realidad, abriendo demasiadas brechas en nuestra
sociedad. Nos ha abierto también un laboratorio para
radiografiar las carencias en las políticas de salud pública,
educación, conciliación, en igualdad de oportunidades.
También nos demuestra la necesidad de emprender las reformas
necesarias para reforzar nuestro estado del bienestar, la reforma
laboral para evitar y minimizar la precariedad, la reforma de
nuestro sistema de pensiones y la reforma educativa. 

Comparto con usted, presidenta, la exigencia de la
ciudadanía para llegar a acuerdos y consensos y apartarnos de
la crispación y la confrontación. 

Está claro que éste no es un buen gobierno, pero ante la
emergencia sanitaria, económica y social hemos sido
responsables y le hemos tenido la mano, pese a estar alejados
ideológicamente de sus socios. Le hemos tendido una mano leal
pero firme, leal con los ciudadanos de Baleares, una mano que
representa la voluntad de consenso, pero también de vigilancia,
porque ese es nuestro deber, lo ha sido siempre y ahora también
más que nunca.

Sin embargo, permítame que le diga que ayer en esta
cámara pronunció un discurso poco valiente, Sra. Armengol,
perdió la oportunidad de hacer un ejercicio de transparencia
con los ciudadanos y detallar los errores de su gestión. Le faltó
hacer verdadera autocrítica y sí aprovechó la oportunidad para
hacer autobombo y los ciudadanos no quieren mítines, quieren
soluciones a sus problemas y menos ideología partidista, menos
oportunismo y más gestión.

Permítame decirle, Sra. Armengol, que soy un poco
escéptica ante todos sus anuncios, entienda nuestro
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escepticismo. Primero viendo su mala gestión en el pasado,
segundo que se la juega a una sola carta: la financiación
europea y aún es incierta. No hay que contar con el huevo antes
de poner la gallina. Y tercero, por los constantes ninguneos y
menosprecios del Sr. Sánchez hacía Baleares. Recuerde que
esta cámara ha reprobado tres veces en sólo una semana al
Gobierno central.

Y uno mira hacía atrás estos meses y da vértigo, presidenta,
pero antes de entrar en su gestión de la pandemia, hagamos una
fotografía de cuál era la situación económica y social en
nuestras islas, mientras ustedes estaban inmersos en el
cumplimiento de su hoja de ruta ideológica enmarcada en los
Acuerdos de Bellver, datos que ayer omitió. 

Mire, antes del primer caso de coronavirus en Baleares, las
listas de espera en sanidad habían aumentado un 28%. Más de
mil pequeños comercios habían bajado su persiana para
siempre en los últimos cuatro años. Los jóvenes de Baleares
cobraban una media de 11.000 euros anuales. Baleares estaba
a la cola de gasto social, aunque había subido un 15% en la
última década. El 15% de la población de Baleares se
encontraba en riesgo de exclusión. El 14% registraba demoras
en los gastos de vivienda del último año. Y más de 8.000
familias estaban en listas de espera de una vivienda social. Ayer
nos anunció que están construyendo al fin 473 viviendas. Le
felicito, pero no son suficientes y no hizo ninguna en cuatro
años. Reconozca también que necesita la colaboración público
privada. 

¿Es este el progresismo social de su pacto de gobierno?
¿Este era el modelo social que nos anunció en el discurso de
investidura? 

Se quejó de nuevo también de la necesidad de diversificar
la economía y, claro, Ciudadanos está de acuerdo en
diversificar la economía. Pero si ha sido el bipartidismo que no
ha hecho las reformas estructurales que necesita este país
durante décadas y necesitamos solucionar los retos del trabajo
que plantea la globalización o los nuevos modelos digitales.
Mire, desde mi grupo parlamentario se lo venimos advirtiendo
desde principio de legislatura, más gestión y menos
propaganda, porque todas las previsiones nos situaban ya en
recesión a final del año pasado. 

Y estará de acuerdo conmigo que nos enfrentamos a la
creciente desconfianza de los ciudadanos en los políticos y en
las administraciones públicas. Debemos estar todos a la altura
para que los ciudadanos vuelvan a confiar en la clase política.
Y para ello no puede volver a repetirse el vergonzoso episodio
que vivimos a principios de año, en que toda la izquierda, todos
los partidos que sustentan también al Gobierno, votaron en
contra de la creación de una comisión de investigación en esta
sede parlamentaria, cuya misión era esclarecer los hechos
ocurridos y depurar responsabilidades ante los abusos a
menores tutelados por la administración pública. 

Y en este contexto nos golpeó la COVID, sin las reformas
estructurales necesarias y con los deberes sin hacer. 

En sanidad, volvemos a coincidir con usted, presidenta, la
prioridad deber ser siempre la salud de las personas, porque

somos conscientes de que, sin garantizar la seguridad sanitaria,
no vamos a recuperar nuestra economía, y comparto el objetivo
de incorporar los indicadores y criterios de la Unión Europea.
Es un acierto marcarnos como objetivo 25 casos de incidencia
acumulada, porque ahora estamos en 125 casos por 100.000
habitantes. Reconozca que estamos muy lejos y todavía en
farolillo rojo. No podemos acceder a corredores seguros
estando en el semáforo en luz roja. 

Por respeto a las familias, a los pacientes que han padecido
el maldito COVID, no haré demagogia ni usaré números para
hacerle desgaste político con estos datos, ya serán los
ciudadanos los que juzguen cómo ha sido su gestión.

Desde Ciudadanos creemos que su gestión de esta crisis ha
sido muy mejorable, y así lo han evaluado los ciudadanos en las
encuestas. Ha faltado previsión, ha sobrado improvisación y
llegamos muy tarde a la primera ola de contagios. La pandemia
ha demostrado que hay que reforzar nuestro sistema sanitario,
reforzar, sobre todo, la atención primaria, el corazón de nuestra
sanidad pública. Las asociaciones de profesionales sanitarios,
los colegios oficiales del sector sanitario, le vienen reclamando
más recursos, más médicos de familia y más personal de
enfermería.

Ayer pidió disculpas por sus errores en la gestión, pero no
dijo cuáles y no han sido pocos, Sra. Armengol. La realidad es
que han faltado PCR para el personal sanitario, los EPI tenían
que ser reciclados, algunos llegaron sin homologación, y se ha
desprotegido a los sanitarios, quienes han tenido que
denunciarlo ante Inspección. 

Ocho meses ya, de aprendizaje. Deberían haber mejorado
la cooperación en toda la red sanitaria y socio-sanitaria, pública
y privada. Fue una de nuestras exigencias, que se recogió en el
punto 9 del Plan y Pacto de Reactivación: convenios de
colaboración público-privada con las clínicas privadas, pero las
clínicas privadas de verdad, Sra. Armengol, para rebajar listas
de espera y para desatascar la Sanidad pública. 

Ustedes, siempre hipotecados por sus socios, que
criminalizan la iniciativa privada y la colaboración entre lo
público y lo privado. Y lo que es peor, es que así hipotecan a
la ciudadanía. 

En cuanto a las medidas restrictivas, sabe usted que desde
mi Grupo Parlamentario las hemos apoyado desde el primer
momento con el único objetivo de asegurar la prevención de la
salud, de salvar vidas, y pedimos que se hiciera junto a los
agentes sociales, ayuntamientos, y consejos insulares, y siempre
fundamentadas en los criterios de los expertos y de los
científicos. Sin embargo, han tomado algunas decisiones y
resoluciones publicadas en el BOIB, sin dialogar
suficientemente con estos sectores, sin ofrecerles un plan B.
Porque, cuando tomamos estas medidas de restricción -que
tiene usted el apoyo de Ciudadanos- hay que dar ayudas, hay
que dar un alivio fiscal a estos sectores que se ven
comprometidos con estas restricciones. 

Y ante la tercera ola le hemos exigido también una auditoría
externa, y usted nos dijo que también la apoyaría, una auditoría
de gestión para detectar errores e insistir en el  aprendizaje y
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reorientar actuaciones con el mayor apoyo científico y de la
sociedad. 

Hablemos ahora del colectivo más vulnerable: nuestros
mayores. Ayer pasó de puntillas, sin valorar los errores de la
gestión en residencias. Hoy sí que lo ha hecho, ha aprovechado
la réplica de uno de los socios de su Gobierno, de Podemos,
para ampliar su discurso y enmendar carencias de ese
contenido. Usted conoce las cifras, Sra. Armengol, 172
usuarios han fallecido en nuestras residencias, mi grupo
parlamentario no las va a usar -como ya le he dicho- para hacer
demagogia, únicamente le pedimos que reflexione, que corrija
los errores cometidos, para dar respuesta y el máximo respeto
siempre a las familias. Planes de contingencia, presidenta,
urgen. No puede seguir bajando la guardia. 

Usted habló poco también -o nada- sobre educación ayer.
Han llegado tarde, no han consensuado con la comunidad
educativa, la imprevisión y el exceso de improvisación han
aumentado la incertidumbre de familias, alumnos y docentes,
y eso es lo que marcó el inicio de curso. Una vez más hemos
visto autocomplacencia. 

Aplaudimos que hace poco -más de un mes- los niños
regresaran a los colegios y estuvimos al lado del Govern en ese
inicio de curso, pero criticamos que su Govern fuera a
remolque, poniendo parches, recayendo toda la responsabilidad
sobre los centros educativos, sobre los equipos directivos y
sobre los docentes. Ustedes, una vez más, se han lavado las
manos, como ya hizo en su momento la ministra Celaá al
pasarle la patata caliente a las comunidades autónomas. No
aceptaron tampoco nuestra propuesta de PCR masivas ni la
figura del enfermero escolar para garantizar una vuelta a las
aulas segura. Le pedimos, también, que diera solución urgente
a la falta de profesionales, profesores de apoyo, para los NESE,
para los niños con necesidades especiales.

Sra. Presidenta, sabe que le hemos pedido diálogo y
consenso con la comunidad educativa desde el primer
momento, le hemos pedido que escuche a todos. Haga que la
comunidad educativa se sienta respaldada, en lugar de mandar
cartas que son papel mojado. Los docentes no quieren que la
máxima autoridad de las islas les dé las gracias; quieren planes
de contingencia, claros, protocolos eficientes y medidas de
seguridad y prevención, para poder llevar a cabo su trabajo de
la forma más segura, atendiendo a las circunstancias. 

Y estamos también en el furgón de cola de España y de
Europa en desempleo juvenil. El pasado 27 de mayo la
Organización Internacional del Trabajo alertó que el paro
juvenil está en riesgo de convertirse en un problema estructural
de España. Y el pasado 2 de agosto conocimos que el paro
juvenil se situaba en el 43,9%, un porcentaje elevadísimo: 20
puntos más por encima de la media española. En Baleares, aún
la situación es peor: el 46,8% de menores de 25 años están sin
empleo, y en el caso de las mujeres menores de 25 años, el
desempleo llega al 59%. ¿Ése es el gobierno feminista suyo,
Sra. Armengol? ¿Éste es el gobierno del cambio? ¿Esto es ser
referente en progreso social?

Estaremos de acuerdo en que la situación económica y
laboral es alarmante. Y lo vimos cuando conocimos los últimos

datos del paro: volvíamos -Baleares volvía- a liderar por cuarto
mes consecutivo el desempleo en España y la destrucción de
puestos de trabajo, 7.112 parados. 

¿En esto consistía el eslogan de “Salimos más fuertes”? Ya
se lo dije al Sr. Negueruela y se lo reiteré en varias ocasiones.
Baleares no tiene porqué estar condenada a tener los peores
datos del paro, no lo sigan justificando en la situación nefasta
de emergencia sanitaria y efectos de la mala temporada
turística, busquemos políticas activas de empleo que incluyan
formación para los parados, pasarelas, itinerarios laborales,
para los más vulnerables, programas específicos para los
jóvenes y para los mayores de 45 años. Una medida que
Ciudadanos también logró incluir en el Plan de Reactivación
económica. Y celebramos, Sra. Armengol, que ayer anunciase
-¡por fin!- un plan de choque extraordinario de 72 millones,
pero seguimos reivindicando ese plan de ocupación acordado
en el Plan de Reactivación a cuatro años. 

Sra. Armengol, como sabrá, hace unos días se aprobó en
este parlamento la propuesta de mi grupo parlamentario de
exigir a Sánchez y a la ministra Díaz, la prolongación de la
duración de los ERTE más allá del mes de enero. Tiene el
mandato parlamentario, la exigencia de reivindicar a Sánchez
esta extensión de los ERTE más allá de la nueva temporada
turística.

Y es clave, también, es clave también, Sra. Armengol, dar
certidumbre a las empresas y a las Pymes, certidumbre y
seguridad jurídica, alivio fiscal. Son ellas las que generan los
puestos de trabajo en mayor medida y urgen incentivos para
poder contratar a toda esta gente que se ha quedado en paro.

Sra. Armengol, ayer volvió a sacar pecho del Decreto
8/2020, ahora ley, uno de sus grandes fracasos. ¿De verdad que
con este decreto quería mejorar la situación económica de las
empresas y familias de estas islas? Se trata de un lavado de
imagen que de nada ha valido. Admítalo, no pasa nada,
reconozca este error. Usted y el conseller Negueruela nos
vendieron que era la solución a los altos niveles de paro -ya
hemos visto los datos- y que, además, iba a generar 3.000
millones de inversión; ayer nos reconoció que tienen ocho
proyectos de una cantidad de 6 millones de euros:
insignificante. Se la jugaron todo a la reactivación, a una sola
carta: la construcción. Su Govern del cambio se la juega a la
construcción. 

Y los autónomos -los grandes afectados de esta crisis- usted
y sus socios de govern, con el apoyo del Grupo Mixto, no
apoyaron nuestra propuesta de implementar el Plan Impulsa,
pero celebramos el anuncio que hizo ayer de incrementar el
periodo de carencia de un año, nosotros registramos el 25 de
septiembre una propuesta que se va a debatir en este pleno, la
semana que viene, en ese mismo sentido, solicitábamos esa
carencia. Por tanto, celebramos el anuncio que nos hizo en este
sentido. Nuestros comerciantes, que además no han recibido
alivio fiscal y se han enterado de medidas y restricciones por el
BOIB de la noche a la mañana. 

Mire, sobre el turismo. Ustedes no pueden negar que el
Gobierno ha subestimado a uno de los grandes motores
económicos de nuestro país y al gran motor de la economía
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balear. La recuperación del turismo en Ibiza, en Formentera, en
Menorca y en Mallorca es más que una prioridad, por la
importancia de su efecto tractor en todos los ámbitos de la
economía de nuestra comunidad. Desde mi partido exigimos ya
en los meses de abril y mayo un plan específico para el sector
turístico, que incluyese un considerable alivio fiscal para pymes
y empresas. Solicitábamos la bajada del 4% del IVA turístico,
la reducción de las tasas aéreas en un 50%, así como la
extensión de los ERTE. Y ¿qué hizo el Gobierno Sánchez e
Iglesias? Primero imponer cuarentenas de 14 días, dando la
espalda a la Unión Europea y dando la espalda a Baleares,
desincentivando a los mayoristas de viajes y a los potenciales
turistas. Y sobre todo, condicionó y recortó nuestro plan piloto,
aquel del que ayer sacó pecho, pero que olvidó a Menorca, a
Ibiza y a Formentera. Y le recuerdo que fue una iniciativa
privada a la que el Govern se unió, acertadamente, desde luego.

Después aprobó Sánchez un plan nacional de impulso al
turismo el 18 de junio, el 18 de junio, completamente
insuficiente y usted, presidenta, me va a tener que dar la razón.
Los ciudadanos de estas islas nos sentimos muy desamparados
por el Gobierno central. Es evidente que no han desplegado los
recursos suficientes para acelerar la recuperación del turismo
en Baleares. Y otra exigencia que hicimos desde el grupo
parlamentario fue la de suspender la ecotasa hasta el 2022,
porque supone una carga impositiva que daña nuestra
competitividad, pero, como siempre, prefirieron contentar a sus
socios de gobierno y no ayudar al sector turístico.

La Unión Europea tiene mucho que aportar y no sólo para
dotar de financiación europea, sino también para trazar una
estrategia europea de recuperación del sector turismo. Y sobre
los corredores seguros, se ha demostrado la incapacidad del
Govern de fidelizar los mercados emisores, porque es cierto y
se lo reconozco, estamos hipotecados a los malos datos
epidemiológicos, pero también nos ha lastrado la gestión del
Sr. Sánchez en este sentido. ¿De qué han servido los encuentros
bilaterales con los diferentes consulados del Reino Unido y de
Alemania? Unos han reculado y se arrepienten de haber
permitido que sus compatriotas hayan visitado las Islas
Baleares. Ayer en su discurso confirmó que no se estaba
haciendo ningún tipo de prueba ni control en los aeropuertos y
puertos. Desde Ciudadanos le exigimos que siga defendiendo
estos controles y nosotros le apoyaremos a nivel nacional en
esa reclamación.

En unas semanas le va a tocar a su govern presentarnos un
borrador de presupuestos, la clave de bóveda de las políticas y
la sostenibilidad de nuestros servicios básicos. Compartimos
con usted la necesidad de llegar a acuerdos y de llegar a
consensos, de hecho de su discurso de ayer nos quedamos con
el compromiso velado de que su gobierno no va a aplicar
ningún tipo de recorte, aunque nos preocupa que no anunciase
que no habrá una subida de impuestos.

Necesitamos unos presupuestos capaces de reconstruir
nuestra comunidad, unas cuentas públicas realistas, sensatas y
moderadas, que supongan un balón de oxígeno a las familias,
a las PYME, a los trabajadores, a las empresas y a los
autónomos de nuestras islas. Y para aprobar unos presupuestos
realistas, les propusimos una auditoria integral, operacional, de
gestión no económica, pero fue rechazada por la bancada de la

izquierda. Y espero y me gustaría que rectificaran en este
sentido, hay que eliminar duplicidades, gasto superfluo y
reorientar el gasto público a servicios esenciales.

Hay que emprender una ambiciosa racionalización y
adelgazamiento de altos cargos y asesores, que nada tiene que
ver con la eficiencia de la administración. Actualmente sólo en
altos cargos y asesores, el Govern, sin contar los gerentes de las
empresas públicas y de los entes del sector privado, el gasto es
de 10,5 millones de euros al año. 

Además, le quería preguntar hoy, ¿va a mantener el plus de
los 22.000 euros? Le recuerdo que supone un insulto a los
ciudadanos que están viendo disminuidos sus ingresos y que se
ven privados de acceder a bienes de primera necesidad.
También es un agravio comparativo con los funcionarios del
Estado destinados a nuestra comunidad autónoma.

Estamos todos de acuerdo en que la pandemia de la COVID
trae consigo una crisis económica y social sin precedentes. Pero
mi grupo parlamentario no va a permitir que pongan la
pandemia como paraguas para sus recortes encubiertos. Le
pedimos, presidenta, que no haya recortes, que no haya subida
de impuestos. Por supuesto, le tendemos la mano para llegar a
ese consenso que necesita la sociedad para tener esos
presupuestos, que supongan un balón de oxígeno para todos los
ciudadanos de estas islas.

Sabe también que compartimos que hay que coger el tren de
la financiación europea, es clave para el futuro de nuestras
islas, nos jugamos el futuro de Baleares. No lo dejen escapar,
no lo dejaremos tampoco nosotros, como ha pasado en otras
ocasiones que no se han ejecutado todos los fondos europeos.
Necesitamos esa financiación de la Unión Europea para dar un
impulso a Baleares, crear empleo, digitalizar nuestras pymes,
ser más competitivos, dar pasos en la conciliación y en la
igualdad, también en la economía verde, en conseguir una
administración pública moderna de una vez por todas. Pero es
fundamental también involucrar a todas las administraciones,
ayuntamientos, consejos y también al sector privado. 

Estaremos vigilantes para que se gasten y se gestionen bien
estos fondos. Unos fondos que tienen que ir a las familias, a las
empresas, para ser más competitivos y que nos permitan crecer.
Ese dinero tiene que ser productivo y les recuerdo que no se
trata de convertirlo en un Plan E, como hizo Zapatero, sin duda
en esa linea puede contar con Ciudadanos para ir de la mano,
solicitar que nuestros proyectos sean los elegidos por el Sr.
Sánchez y también ante la Comisión Europea y la presidenta.

Le tengo que recordar que tenemos un REB colgado, sin
dotar. Otra de las grandes mentiras del Sr. Sánchez. El 2020
debía ser el año en el que por fin se desplegara el régimen
especial de Baleares, pero un nuevo menosprecio de Sánchez
nos ha llevado a que pase un ejercicio más sin que existan estas
medidas fiscales. Usted, Sra. Armengol, tiene que ser capaz de
transmitir las necesidades de nuestra comunidad autónoma,
deje de ser una convidada de piedra en Madrid y estaremos a
su lado reivindicando los intereses de nuestras islas ante el
Gobierno del Estado y en el Congreso de los Diputados.
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Nos preocupan sus socios, Sra. Armengol, cuidado con los
que en nombre de la democracia quieren destruir y acabar con
ella. Nosotros hemos sido más responsables que algunos de los
grupos parlamentarios que conforman su gobierno o que dan
apoyo a su gobierno, y así lo hemos demostrado, aportando
medidas y propuestas al plan de reactivación económico, un
pacto de la sociedad civil, un pacto para la sociedad civil,
consensuado con agentes económicos y sociales. 

Desde nuestra formación tuvimos claro desde el primer
momento, como así he explicado en mi introducción, que
íbamos a estar en ese pacto, porque debíamos estar a la altura
de la sociedad balear y dar una respuesta excepcional ante esta
crisis sin precedentes. El objetivo era llegar a consensos y
desde los consensos, encontrar medidas que ayuden a
reconstruir nuestra comunidad, a reactivar nuestra economía y
a proteger a las familias, a los autónomos, a las PYME, a los
trabajadores y empresas de nuestras islas. Teníamos dos
opciones, quedarnos de brazos cruzados, esperando al fracaso
de su gobierno, o pensar en los intereses de la sociedad balear.
Otros decidieron el camino de quedarse cruzados y esperar su
fracaso, ahí no nos van a encontrar nunca.

Hoy mi partido volvería a ser responsable, volvería a
sumarse al pacto social. Mi partido, Ciudadanos, está y siempre
estará del lado de las soluciones y de la política útil, es lo que
nos exige la ciudadanía. Su Vademécum, su libro de cabecera
y su única hoja de ruta debe ser ya el plan de reactivación.
Recicle de una vez los Acuerdos de Bellver.

Para acabar me dirijo también a todos los parlamentarios de
esta cámara, dejemos de buscar culpables. Hay que ganar al
virus y al virus se le gana desde la gestión, dejemos las
trincheras ideológicas, y esta diputada y mi partido lo tenemos
muy claro, cada puerta que cerremos será una oportunidad
perdida para tender puentes y estaremos dejando a mucha,
mucha gente abandonada al otro lado. Y sólo desde la
moderación podremos unir fuerzas para abrir espacios de
consenso, ahora más necesarios que nunca.

Y ¿saben una cosa? La bronca permanente, la crítica estéril,
también la autocomplacencia de los que gestionan no nos van
a llevar a dar con las soluciones para los problemas reales de la
sociedad balear. De verdad les digo que a mí hay días que me
frustran muchas actitudes, tanto de la bancada de la izquierda
como de la bancada de la derecha. Yo ya no sé qué tiene que
pasar para acabar con los frentismos y con la dinámica de
bloques que hay en este parlamento.

Creo firmemente que la polarización política es un enorme
obstáculo para la salida de la crisis. Los ciudadanos necesitan
volver a confiar en las instituciones, volver a confiar en las
administraciones, y eso no puede hacerse en medio del navajeo
político. 

¿De verdad no creen que la ciudadanía de Baleares merece
mucho más de todos nosotros? Dejemos de mirarnos al
ombligo ya de una vez y pongamos el foco en poner y en
encontrar soluciones.

Por eso desde Ciudadanos hemos demostrado ser útiles y
responsables y seguiremos en esa línea constructiva. Hemos

presentado más de 50 propuestas desde el estado de alarma.
Eso es precisamente lo que me empujó a dar un paso en
comprometerme a servir a los ciudadanos de esta comunidad
autónoma. 

La sociedad civil nos ha dado una lección estos meses.
Sanitarios, servicios de emergencia, autónomos, empresas
transportistas, voluntarios, héroes anónimos, señoras y señores
diputados, no podemos fallarles. 

Voy acabando ya. Desde Ciudadanos tenemos muy claro
cuáles deben ser les prioridades que debe afrontar el Govern.
Primero: unos presupuestos de la reconstrucción alineados con
el acuerdo social de reactivación para dar ese balón de oxígeno,
como he explicado. Segundo: reestructuración y reducción de
altos cargos y asesores. Tercero: exigir la reforma del sistema
de financiación autonómica. Cuarto: reforzar la colaboración
publicoprivada. Quinto: una buena ejecución y gestión de los
fondos europeos va a ser la clave para el futuro de nuestro
comunidad. Y sexto: un plan integral transversal de
conciliación para proteger y ayudar a nuestras familias a
compaginar el cuidado de sus hijos con su trabajo.

Si es así, Sra. Armengol, nos tendrá de su lado, no lo dude,
para buscar soluciones a los problemas y no crear problemas a
las soluciones. Busquemos el acuerdo, porque vidas, empleos
y negocios dependen de ello. Si incumple sus promesas, si cede
ante las ocurrencias ideológicas de sus socios, si hay subida de
impuestos y si siguen demonizando la colaboración
publicoprivada no nos dejará otra opción que tenernos enfrente. 

Sra. Armengol, el consenso ya no es una opción, es una
obligación. Sea responsable, sea valiente, nos lo están pidiendo
los ciudadanos. Asuma los errores, corrija el rumbo, nos tendrá
a su lado. 

Ahora que la política se ha convertido en ganar el relato,
sigo teniendo la misma creencia, que en política la coherencia
es fundamental y en política la credibilidad se gana con
coherencia.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Ara correspon la intervenció de la
presidenta del Govern.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Guasp, per la
seva intervenció. 

Permeti’m que primer de tot, abans de començar, pugui
aprofitar aquest torn de paraula perquè s’acaba de confirmar
que l’altre dia el fet de la baralla a Calvià es confirma que és un
cas d’assassinat de violència masclista. Per tant, crec que com
a Govern de les Illes Balears, i estic convençuda que en nom de
tots els diputats i diputades, vull rebutjar una vegada més un
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cas de violència masclista, que és el segon d’enguany a la
nostra comunitat autònoma. Igual que no oblidam la setmana
passada l’intent d’atropellament també d’una dona, per tant, un
cas claríssim de violència masclista. Tot el suport en nom meu
i en nom de tots i de totes -estic segura que ho compartim- a la
família, a les persones que les estimaven; el rebuig absolut a
aquesta violència i lluita conjunta per evitar aquesta xacra que
limita la democràcia i la llibertat a aquest segle que vivim.

Deia, Sra. Guasp, que gràcies per la seva intervenció. Volia
agrair el seu to d’oposició constructiva i les propostes que
durant aquest temps de dificultat a causa de la pandèmia de la
COVID Ciutadans ha aportat en diferents qüestions. Vostè feia
referència a una sèrie de qüestions, que intentaré contestar, tant
en temes sanitaris com en temes de reactivació econòmica, i
d’una forma molt clara agrair-li l’aposta ferma que avui ha
tornat a rellançar i avui ha tornat a consolidar del seu partit amb
el suport al pacte de reactivació econòmica i de les mesures que
s’han d’emprendre i que òbviament ha de ser el full de ruta per
al pressupost de l’any 2021, tal com està preparant el Govern
de les Illes Balears.

Permeti’m que, seguint el fil de la seva intervenció, discrepi
en com vostè ha valorat la diagnosi de com estàvem abans de
la pandèmia i com estàvem realment a les Illes Balears abans
de la pandèmia. Permeti’m que li digui que precisament veníem
d’una època, ho he explicat durant la meva intervenció d’ahir
i durant les rèpliques abans, que gràcies que va haver-hi un
govern progressista a aquesta comunitat autònoma, que de
veritat va voler reformar els serveis públics, vàrem fer una
aposta molt forta, valenta i compromesa de la ciutadania
d’aquestes illes per en cinc anys augmentar el pressupost un
34% en política social. 

Això no passava abans, això va passar amb el Govern que
he tengut l’honor de presidir en dues legislatures consecutives;
per tant, aquesta realitat és la que tenim a les Illes Balears
gràcies a una feina feta, gràcies a una voluntat política i gràcies
a un convenciment que tenen els partits que conformen part
d’aquest govern de suport absolut i de refermament absolut dels
serveis públics d’una forma molt clara amb iniciatives com la
renda social, com l’aportació a la Llei de dependència, com la
millora en el sistema educatiu, la contractació de més
professors, de més mestres, de més sanitaris, de més
funcionaris públics per reforçar la cosa pública que en el
moment de crisi econòmica i de pandèmia, ara tothom en el
món, fins i tot els més neoliberals, han mirat cap als governs a
l’hora que solucionassin la crisi econòmica i la seva pròpia
situació dins les empreses.

Per tant, hi ha hagut un govern durant cinc anys que ha
reforçat el sistema públic i gràcies a això hem pogut enfocar
diferent la situació de la nostra pandèmia al que hagués succeït
si hagués seguit governant, posem per cas, la dreta i haguessin
retallant esforç públic des de l’administració on l’enfocament
que s’hagués pogut fer de la crisi hagués estat absolutament
diferent, i crec que molt pitjor per a la ciutadania d’aquestes
illes. 

També li he de recordar que la situació econòmica abans de
la pandèmia era de creixement econòmic a la nostra comunitat
autònoma. Crec que val la pena posar les xifres com pertoca. El

gener i el febrer de l’any 2020 creixíem un 1,8%, el full de ruta
econòmic estava pactat amb els agents socials i econòmics, els
salaris de les Illes Balears el primer trimestre de 2020 varen
augmentar un 1,1%. Per tant, ens situàvem en un ritme de
creixement econòmic de la nostra comunitat autònoma,
d’expansió de drets i de garantia de llibertats per a la ciutadania
d’aquestes illes. Efectivament, després ens ve una pandèmia
sanitària a nivell mundial que descol·loca tot i tothom, les
prioritats també, òbviament, d’aquest govern, com no pot ser
possible. 

Però sí que li diré una cosa que em pareix evident i amb la
quan no coincidesc amb la seva intervenció. Vostè diu “elimini
ja les polítiques que dictaminaven els Acords de Bellver”. Jo li
dic, no, no, és que estan més vives que mai i més refermades
que mai perquè precisament aquesta línia de treball que dúiem
conjunta, on apuntalava fort el govern anterior i el pacte dels
Acords de Bellver i, per tant, el que han signat les diferents
formacions polítiques?, apuntava fort al reforç dels serveis
públics, apuntava fort a un model econòmic diversificat,
apuntava fort a un turisme de qualitat, apuntava fort a
diversificar economia a través de nous nínxols d’ocupació, a
través d’energies renovables, a través d’invertir en la cultura,
d’invertir en la innovació, d’invertir en l’economia del
coneixement, d’inversions en el cicle de l’aigua..., de tantes i
tantes coses. 

Això era el gruix i això precisament amb la modernització
de l’administració, que vostè també ha fet referència i jo ho
compartesc plenament, amb la digitalització de la petita i
mitjana empresa, que és la més abundant a la nostra comunitat
autònoma. I precisament ara tenim la sort que la Comissió
Europea marca com a eixos importants del fons de
reestructuració i resiliència aquestes polítiques, que ja ve
l’esquerra defensant des de la passada legislatura i que ens han
duit a ser pioners en coses com la Llei de canvi climàtic, com
la Llei de residus, que és ara al que precisament Europa donarà
recursos per poder fer front a aquesta situació de crisi
econòmica derivada d’una pandèmia.

Per tant, en això sí que crec que tenim la sort que com que
fa temps que treballam en aquesta línia, com que fa temps que
treballam amb l’Agenda Balear 2030, tenim projectes adequats
per anar en aquesta línia de treball que ara és la que també guia
els objectius, tant del Govern d’Espanya com de la Comissió
Europea.

Li agraesc, perquè vostè començava així amb el tema
sanitari, que doni suport al Govern de les Illes Balears, que és
donar suport als experts sanitaris, i jo crec que això també s’ha
de remarcar, i jo vull agrair, una vegada més, la feina que fan,
en les decisions que s’han de prendre complicades, difícils,
però que s’han de prendre per poder abaixar la incidència
acumulada a les Illes Balears, al menys de 50, que és el que es
recomana a nivell europeu, i que permet reactivar l’economia,
tal i com explicàvem ahir, i que coincidim, Sra. Guasp, que
amb la salut no hi ha economia, i que és ver que ara tenim una
incidència de 132,2, som la segona comunitat autònoma millor
de tota Espanya, crec que també s’ha de remarcar; això és
gràcies a la feina feta pel sistema sanitari.
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Ara bé, nosaltres som gent que planifica i que preveu i que
vol protegir la salut i que vol reactivar l’economia i en això
creiem que ara és el moment de prendre més mesures, i li
agraesc el seu suport a les mesures que hem anunciat, com les
de passar de 10 a 6 persones màxim a les reunions socials i
familiars.

També vull dir-li que és possible haver tombat la primera
corba i és possible haver tombat la segona corba perquè la
nostra decisió ha estat la contractació de més personal sanitari,
i això és clau, hem contractat, ja no me’n vaig a la passada
legislatura, me’n vaig al que hem contractat durant la
pandèmia, 900 professionals més; tenim 340 rastrejadors i 30
més formats per poder-ne assumir més, si és necessari, amb un
nivell que ens suposa trobar-nos per sobre del que recomana
l’OMS, i també, evidentment, amb el plantejament de poder
fer, repetesc, una vegada més, els hotels ponts i poder garantir
els aïllaments a la població que així ho necessita.

Vull dir-li, amb to, Sra. Guasp, però que això difereix del
que fan a altres comunitats autònomes, perquè vostè passa pena
de amb qui governam, jo del que pas pena és vostè a qui dóna
suport per governar a segons quins llocs, que ja sabem qui són,
i a altres comunitats autònomes, Sra. Guasp, vostès fan
precisament el contrari, a Madrid, per exemple, fugen dels
rastreigs, no han contractat personal sanitari, no fan les proves
diagnòstiques als contactes estrets i, per tant, crec que... estic
contenta que vostè doni suport aquí a l’estratègia que fem des
del Govern de les Illes Balears, que crec que és l’adequada.

Segona qüestió en tema sanitari que crec que també és
important, i és una de les qüestions que duem al pacte de
reactivació econòmica, i vostè hi feia referència, que és,
òbviament, per atendre la COVID s’han hagut de fer dos
sistemes diferents d’atenció, respiratòria i no respiratòria, tant
dins l’Atenció Primària com dins els hospitals, òbviament això
ha fet que hi hagi més augment de llista d’espera, però li he de
dir, Sra. Guasp, que la llista d’espera entre el 2015 i el 2019 va
abaixar moltíssim a la nostra comunitat autònoma, i del 2019,
encara ara amb la situació de la COVID ens trobam en millor
situació de llista d’espera que no estàvem en el 2015, aquesta
també és la realitat. Tot i així, jo som conscient que, òbviament,
han pujat les llistes d’espera i que una de les qüestions que
vostès varen plantejar al pacte de reactivació eren les
derivacions a la sanitat privada, avui li he intentat explicat
abans al portaveu del Partit Popular, que no ha escoltat, però
que crec que és important dir-li i recordar-li que, efectivament,
aquest mes s’han derivat...

(Remor de veus)

... més de mil consultes, perquè crec que els interessa perquè és
una part del que vàrem negociar en el Pacte de reactivació
econòmica, s’han derivat més de mil consultes a Sant Joan de
Déu, Creu Roja i Hospital de Llevant; en els pròxims dies es
posaran en marxa derivacions a la sanitat privada per cobrir
2.700 consultes de dermatologia, 3.000 ressonàncies i 2.000
TAC, i també s’ha arribat a un acord de lloguer de quiròfans
amb la Creu Roja per poder dur a terme operacions per part
dels professionals de la sanitat pública.

La setmana passada, precisament, la consellera de Salut va
estar reunida amb les UV i varen acordar crear una unitat
d’emissió centralitzada per coordinar tota la derivació que
s’hagi de fer a les privades per poder garantir més ràpida
assistència sanitària a tots els ciutadans de la nostra comunitat
autònoma.

Quant a les residències, que vostè explicava, efectivament,
hem augmentat a 5 cuidadors per cada 100 residents; s’han fet
cribratges preventius a totes les residències; s’ha millorat la
formació i s’ha millorat el material de protecció a totes elles.
En el curs educatiu, Sra. Guasp, no és autocomplaença, les
meves paraules són d’agraïment immens a la comunitat
educativa per l’esforç immens que fan, i reconèixer que,
efectivament, les coses funcionen i que, efectivament, el curs
escolar ha començat i ha començat amb bones condicions i que
es garanteix una educació presencial i semipresencial, quan no
és presencial al cent per cent, a les nostres Illes. I que això
redunda en la formació dels nostres infants, i es fa des del
diàleg i el consens amb la comunitat educativa que du a terme
la Conselleria d’Educació.

Crec que val la pena dir coses bàsiques, però que són
fonamentals, els protocols funcionen, les escoles es viuen com
a espais segurs davant la COVID, cosa que s’havia posat en
dubte, i crec que val la pena recordar-ho, són espais segurs
davant la COVID.

(Alguns aplaudiments)

I no hi ha transmissió, són mínims els casos que hem pogut
tenir. Per tant, crec que val la pena recordar-ho, val la pena
recordar l’esforç que es fa, val la pena recordar l’esforç que es
fa de millora de compra de material, d’inversió més elevada en
neteja i desinfecció, en tantes i tantes coses. I també recordar
que seguirem en aquesta línia, ahir vaig anunciar que treballam
ja amb les escoles per posar els mesuradors de CO2 i, per tant,
poder ventilar quan toca, fins i tot amb ventiladors específics si
es necessiten en el cas de les escoles. Per tant, seguim protegint
els nostres infants, però els volem seguir educant de forma
presencial al màxim perquè creiem que la sociabilització, la
part de conciliació a la qual vostè feia referència i sobretot la
part necessària dels infants de poder sociabilitzar, l’hem de
garantir també des de les institucions públiques.

Quant a la situació econòmica, Sra. Guasp, crec que a la
seva intervenció no ha parlat del sistema de protecció més
important que ha posat Espanya damunt la taula, que són els
ERTO, i que per a nosaltres són fonamentals, i són l’element
que s’ha mostrat clau, i això ho defensa tothom, patronals,
sindicals, tots els agents econòmics i socials, tothom, que és
l’element clau de protecció de treballadors i d’empreses,
152.000 treballadors a la nostra comunitat autònoma, i és una
inversió de l’Estat a les Illes Balears, que només faltaria que no
la fes, òbviament perquè la necessitam, que som,
desgraciadament, la comunitat autònoma que més l’ha
necessitat, 1.270 milions d’euros que hauran arribat fins al 31
de gener.

I que, òbviament, Sra. Guasp, i jo ahir ho vaig tornar dir en
el meu discurs, nosaltres sempre reclamarem l’allargament fins
que sigui necessari, la ministra de Treball, que va ser aquí
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perquè es va dur la Mesa de Diàleg Social aquí, a les Illes
Balears, va dir clarament que s’aplicaran fins que sigui
necessari, i crec que és un compromís del Govern d’Espanya
que s’acompleix dia a dia i que, a més, s’ha d’acordar amb els
agents socials i econòmics d’una forma molt clara.

S’ha aconseguit també poder fer la prestació extraordinària
per a fixos discontinus i els ERTO rebrot, com vostè sap, fins
al 31 de gener.

Vull dir-li que coincidesc amb vostè que és fonamental el
Pla d’ocupació pactat en el Pacte de reactivació, que són 400
milions d’euros, que hi treballam i que, evidentment, en
parlarem i ho debatrem amb vostès, com creiem que és lògic i
normal dins el Pacte de reactivació, que ja vaig anunciar ahir
aquests 72 milions d’euros al pla de xoc; vull dir-li, Sra. Guasp,
que n’hi haurà 20 d’aquests 72 que van a vulnerables, a
col·lectius vulnerables, i 15 específics per a joves, que també
era una de les demandes que crec que podem coincidir.

També és important el plantejament que fem nosaltres de
seguir avalant i donant suport a les empreses que, a través dels
préstecs de l’ISBA, s’han mobilitzat fins a 200 milions d’euros,
en aquests moments encara no s’han esgotat, per això hem
allargat el termini fins al desembre, perquè les empreses puguin
seguir demanant aquests préstecs, i que hem anunciat que hi
haurà un any més de carència a l’hora de començar a pagar el
préstec perquè entenem que les empreses, moltes, no han
facturat i ara no poden començar a tornar el préstec a 1 de març
i, per tant, també això ho hem sol·licitat al Govern d’Espanya
respecte dels ICO.

Així com les prestacions d’autònoms, que són importants,
que també és una de les qüestions que figuren en el Pacte de
reactivació econòmica. Vull recordar que, a part dels 15
milions d’euros que ha invertit el Govern de les Illes Balears,
que vull agrair als ajuntaments la seva implicació, i als quatre
consells insulars que també s’han implicat amb aquesta
convocatòria, que arribaran a 7.000 persones, no hem d’oblidar
que la inversió que fa l’Estat, també amb ajudes directes als
autònoms, arriba a 49.000 autònoms a la nostra comunitat
autònoma, que no hem d’oblidar que també han rebut la seva
ajuda perquè hem anat de forma coordinada treballant el
Govern d’Espanya i el Govern de les Illes Balears en les
mesures socials i en les mesures econòmiques.

El decret llei, discrep amb vostè, el decret llei de reactivació
econòmica dóna els seus fruits i és important per a aquesta
comunitat autònoma, hem de recordar que té una vigència de
tres anys, per tant, no li hem de dir que tot el fruit l’ha de treure
en dos dies, perquè, si no, seria tampoc no entendre com es pot
aplicar una llei d’aquest estil. Però jo voldria recordar-li que,
per exemple, gràcies a aquest decret llei s’han agilitat totes les
subvencions a les entitats socials, que la consellera Fina
Santiago ha pogut... per primera vegada hi ha subvencions
directes a les entitats socials per comprar aliments per a les
persones més necessitades, que s’han pogut accelerar gràcies a
aquest decret llei.

O s’han pogut accelerar moltes inversions d’obra pública,
vostè em parlava dels temes d’habitatge, doncs sí, efectivament,
habitatge de protecció oficial que en aquests moments s’ha

pogut accelerar també gràcies a aquest decret llei. O les ajudes
del Pla d’habitatge, m’ha dit: és contradictori estimular la
construcció. Bé, Sra. Guasp, depèn del que es construeixi, quan
parlam de construir escoles, quan parlam de rehabilitar
habitatge, quan parlam de construir habitatge de protecció
oficial, quan parlam d’accelerar les plantes de fotovoltaiques o
de les energies renovables o quan parlar d’accelerar aquestes
qüestions, és important i és molt bo. I que aquest estiu...

(Alguns aplaudiments)

..., que aquest estiu haguem pogut alliberar la construcció ha
evitat destruir 11.000 llocs de feina, jo em qued amb aquesta
dada la qual crec que és positiva, perquè són 11.000 famílies a
les quals hem evitat anar-se’n a l’atur o a una situació
complicada.

En temes de turisme, crec que coincidim que hem de seguir
fent feina des de l’acord publicoprivat, el pla pilot neix de
l’acord publicoprivat, els corredors segurs neixen des de
l’acord publicoprivat, estam en contacte constant amb el sector
empresarial i treballam conjuntament amb les millors
tecnologies per aplicar els corredors segurs; com ho podem fer
per donar la seguretat de l’origen al turista que ve de l’altre
lloc; òbviament, que primer hem d’abaixar la situació
d’incidència epidemiològica, però després hi ha que hem de
garantir la seguretat, i òbviament seguim i seguirem
reivindicant al Govern d’Espanya que les Illes Balears i les
Canàries pel fet de ser illes tenim unes circumstàncies que ens
permeten controlar l’entrada i sortida, per tant, en aquesta línia
seguirem treballant amb el Govern d’Espanya.

I acab amb la qüestió a la qual vostè feia referència dels
pressuposts autonòmics, estatals, als fons europeus i, per tant,
com hem d’enfocar el plantejament de reactivació econòmica
de la nostra comunitat autònoma. Vull dir-li que nosaltres,
conscients de la situació que vivim, econòmica, social i de la
pandèmia sanitària, fem el major pressupost de la història. Torn
dir que apujam el sostre de despesa un 7,8% respecte de l’any
passat, això és un esforç públic mai vist en una situació de crisi
econòmica, on hi hauria una temptació de la dreta de tornar
enrera o constrenyir l’administració pública, com va passar;
nosaltres no creiem en això, nosaltres creiem que en moments
de crisi econòmica, en moments de dificultats privades, des de
la cosa pública hem de garantir el suport a la gent que més ho
necessita i el pressupost serà el més elevat de la història i serà
per protegir les persones i per garantir els drets de la
ciutadania.

(Alguns aplaudiments)

També li vull dir que seguirà la ruta pactada el Pacte de
reactivació econòmica, és clar que sí, i seguirem parlant i
estarem, a més, atents i amb ganes d’escoltar les propostes de
Ciutadans per millorar el pressupost de la comunitat autònoma
que podrem presentar per a l’any 2021, és clar que sí, aquesta
és la nostra intenció.

Així com amb el Règim Especial de les Illes Balears, Sra.
Guasp, ho he repetit en un parell d’ocasions, i ho torn dir,
evidentment, seguirem reclamant de l’Estat el compliment, vull
dir-li que s’acompleix el decret llei, que crec que és important
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recordar-ho, per exemple en el transport de mercaderies hem
augmentat les subvencions amb un decret que ja es va fer des
de Foment en base al desplegament del Decret Llei de règim
especial per a les Illes Balears, o en les inversions en temes
energètics que fa la Vicepresidència, Teresa Ribera, i en tantes
altres coses. Però que encara no és suficient? No és suficient.
Què això s’ha de plasmar en els pressuposts generals de
l’Estat? S’hi ha de plasmar. Què s’ha d’ampliar el règim fiscal?
S’ha d’ampliar en aquesta línia i seguirem treballant, i estic
convençuda que conjuntament amb Ciutadans ho podrem
defensar a nivell espanyol.

Així com seguirem defensant que des de la comunitat
autònoma i des de les institucions insulars i locals puguem
decidir sobre els ingressos d’aquesta comunitat autònoma. I jo
vull agrair que ahir Ciutadans sí va votar a favor d’eliminar les
regles fiscals a les comunitats autònomes, als ajuntaments i als
consells insulars, cosa que no van fer el Partit Popular ni VOX,
que després parlen que s’ha de defensar...

(Alguns aplaudiments)

... que s’ha de defensar que nosaltres puguem gestionar els
romanents i que els ajuntaments han de tenir dret als romanents
i resulta que ahir, a l’hora de votar, no hi varen ser, de nou, els
mateixos de sempre, en la defensa dels interessos de la
ciutadania i de l’autonomia que sempre ha defensat el Govern
que tenc l’honor de presidir.

I quant als fons europeus, i no em queda molt de temps, vull
dir-li que, efectivament, des del Govern de les Illes Balears des
de tot l’estiu treballam amb tots els consells insulars, amb tots
els ajuntaments, amb el sector privat perquè els projectes que
presentam a Espanya són consensuats amb totes les
institucions, van en les línies que marca la Comissió Europea:
digitalització, millora de l’administració pública, van en la línia
de la digitalització de l’empresa privada, van en la línia de la
inversió en renovables, en transició energètica, en tot el que fa
referència a la sostenibilitat ambiental, també en termes
d’economia circular, d’economia blava i en termes de mantenir
l’estructura social i sanitària en tot el que fa referència al React,
i jo hi afegesc: necessitam plans específics de reforma de zones
turístiques madures per apostar d’una forma valenta pel turisme
de qualitat a la nostra comunitat autònoma.

Coincidesc totalment amb vostè, Sra. Guasp, amb què la
crispació no ajuda a sortir d’una crisi, ni sanitària, ni social, ni
econòmica; jo agraesc aquest to constructiu, des de la
discrepància ideològica en moltíssimes qüestions que mantenim
amb Ciutadans, no tengui cap dubte que seguirem treballant
conjuntament en benefici de la ciutadania de les Illes Balears
i agraesc que aquesta també sigui la seva actitud.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. En torn de rèplica, pel Grup
Parlamentari Ciudadanos, té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente. Gracias, presidenta, por su
intervención. Me alegra escucharle decir que la hoja de ruta es
el Plan de reactivación que tanto hemos apoyado y hoy hemos
vuelto a hacerlo. Pero, después de cinco años de gobierno no
puede seguir escudándose detrás de la herencia recibida,
presidenta, además ha intentado desmentir que antes de la
pandemia, de que nos pillara esta pandemia de la COVID, ha
intentado desmentir estas malas cifras que ya nos apuntaba la
Fundación Impulsa, CAEB, la AIReF y que hacían vislumbrar
una recesión económica en los mercados nacionales, pero que
también afectaría a las Islas Baleares.

Además, como he dicho en mi primera intervención, la tasa
de desempleo juvenil en Baleares ya era en torno al 50%, los
jóvenes cobraban de media 11.000 euros anuales, y todos los
demás datos que apuntaban en esa dirección. Creemos que no
era un buen escenario, como nos ha intentado hacer ver hoy de
nuevo.

Creemos también que las políticas de su progresismo social
o de su cambio de modelo no se estaban viendo reflejadas en
las necesidades de los ciudadanos.

Además, en los presupuestos, en el debate de los
presupuestos ya lo hablamos muchísimos grupos
parlamentarios, que nos presentaban unos presupuestos poco
realistas porque estaban basados en unos ingresos que no iban
a poder sostenerse, dada la previsión de recesión o de caída, o
desaceleración, mejor dicho, de la economía; incluso algunos
grupos que forman su gobierno lo dijeron en esta cámara, yo
recuerdo a la Sra. Santiago hablar de recesión y afirmar que
esto iba a suceder. Por tanto, no desmienta cuál era la situación
que teníamos en estas islas antes de que nos golpeara la
COVID.

Por supuesto, ya se lo he dicho en mi primera intervención,
que estamos de acuerdo en que se necesita implementar estas
restricciones y estas medidas más restrictivas para garantizar
sobre todo que cumplimos con los indicadores y los criterios
que la Unión Europea nos marca, debemos pasar de 125 casos
a 25 casos por 100.000 habitantes, por lo tanto, estas medidas
de restricción son necesarias, pero siempre le pedimos que
vengan acompañadas de ayudas específicas, de que dialogue
con los sectores afectados, como no se hizo con los feriantes,
con el sector del ocio nocturno o el sector de los Chiqui Park
o parques infantiles, por ponerles un ejemplo de tantos sectores
que se han visto perjudicados y afectados por estas
restricciones. Solamente le pido que dialoguen más.

Y también aprovecho para decirle que dialoguen con los
colegios profesionales, las asociaciones de sanitarios, porque
no coincide su valoración con la que usted nos hace. Por
ponerle un ejemplo, el sindicato SIMEBAL, hace apenas un
mes, reivindicaba la falta de 250 a 300 médicos de familia, y
nos hablaba de que las listas de espera..., -no-, la realidad es
que había subido un 28% la lista de espera en Baleares antes de
la COVID.

Y yo no voy a hacer lo mismo que usted, no voy a comparar
con otras comunidades autónomas, y además, ayer me pareció
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que en su discurso nos decía que no debíamos compararnos con
otras comunidades autónomas, y yo desde aquí le lanzo
también esa propuesta, comparémosnos con las regiones
europeas más prósperas con las que podamos conectarnos con
corredores seguros, que usted además lo ha dicho hoy en
alguna de sus réplicas a otros portavoces parlamentarios.

Yo le pido: comparémosnos con regiones europeas y no con
comunidades autónomas, como por ejemplo la de Navarra que
tiene una tasa mayor de índice... de tasa del virus, de
afectación, de un 17,2%, o sea mayor que Madrid, pero ya le
digo que no voy a caer en eso.

Nos preocupa mucho el tema de la educación y se lo hemos
transmitido así al conseller en muchísimas ocasiones. Creemos
de verdad que está yendo bien el inicio de curso, que se está
garantizando la seguridad sanitaria dentro de los parámetros
que podíamos prever, incluso mejor de lo que podíamos prever,
pero ahora nos preocupa también a nivel pedagógico. Creo que
el foco ahora, conseller -ya que le tengo aquí-, es dar un paso
más. Está garantizada la seguridad sanitaria, ¿por qué no
garantizamos ese avance en currículum, ese avance también
para los niños a partir de ESO que tienen esa
semipresencialidad? Coincidimos con ustedes en que nosotros
también apostábamos por un sistema presencial en las aulas y
yo creo que debemos ya dar ese paso en garantizar que se esté
cumpliendo a nivel pedagógico en los centros educativos.

A nivel de los ERTE, por supuesto que desde Ciudadanos
no solo es que estamos de acuerdo en que se debía seguir
protegiendo a los trabajadores por la vía de ERTE, sino que es
que fue una de las exigencias de mi grupo y de mi formación
política en el Congreso para apoyar el estado de alarma,
exigimos que se extendieran los ERTE. Por supuesto que
estamos de acuerdo. A lo que yo me refería en mi intervención
es que no lo basen, no basen toda su política de ocupación en
protección a los trabajadores. Ya se lo he dicho en reiteradas
ocasiones al Sr. Negueruela y hemos debatido en ello, en que
es necesario poner en marcha políticas activas de empleo,
formación continua, ampliar FP, que sí que lo han llevado a
cabo, que no basen toda su política de ocupación en la
protección exclusivamente en los ERTE, a eso me refería, Sra.
Presidenta.

Y, para finalizar, creo que en mi discurso he sido muy clara
en cuál es la línea de mi partido, cuál va a seguir siendo la línea
de Ciudadanos, el papel que nos ha puesto... pues, los
ciudadanos mismos nos han puesto en esta dirección. 

Agradecérselo también -como he dicho al principio de mi
intervención- al Sr. Mesquida porque recuerdo perfectamente
el día que hable con él y decidimos apoyar ese plan de
reactivación, me pidió “¿tú qué quieres hacer?”, por supuesto
con mi grupo parlamentario era dar un paso al frente, estar en
ese acuerdo social que no era para ponerse medallas ningún
partido, sino un acuerdo social necesario dada la emergencia
sanitaria, económica y social de vulnerabilidad de los
ciudadanos. Me preguntó “siempre has sido coherente, sigamos
adelante” y por responsabilidad, por coherencia política -como
hablaba al principio- Ciudadanos firmó ese plan de
reactivación. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Guasp. En torn de contrarèplica 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, per aquesta
intervenció i aquesta aposta de Ciutadans per continuar
treballant conjuntament -ho deia vostè- en el pacte de
reactivació econòmica, en el que ha de ser evidentment el full
de ruta per al pressupost de l’any 2021 i per afrontar d’una
forma sòlida la reactivació econòmica i, primer de tot,
evidentment, protegir la salut dels ciutadans i les ciutadanes
d’aquesta comunitat autònoma.

No ens barallarem molt per definir quina és la situació
econòmica prèvia a la pandèmia, però les dades són les dades.
Estàvem creixent a un 1,8% de PIB a la nostra comunitat
autònoma, els salaris estaven pujant a la nostra comunitat
autònoma, teníem un full de ruta pactat amb els agents socials
i econòmics. 

Vostè feia referència al pressupost de l’any 2020 i jo ho vull
dir: com he dit abans “aquest govern sempre ha gestionat amb
rigor els comptes públics” i hem demostrat això que era un
tòpic, jo crec social, que la dreta gestionar millor els recursos
públics, hem demostrat tot el contrari, hem estat un govern
sempre molt rigorós amb els pressuposts públics,...

(Alguns aplaudiments)

... un govern que va anar complint unes regles d’estabilitat
pressupostària malgrat que no les compartíssim, un govern que
va anar controlant el deute públic a la nostra comunitat
autònoma...

(Remor de veus)

No sé de què parlen tant, quan vostès varen governar varen
pujar 3.000 milions d’euros el deute públic i varen retallar com
mai els drets dels serveis de la ciutadania. No sé de què parlen.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Deia, i perquè som un govern rigorós, Sra. Guasp, perquè
efectivament estàvem en un moment de creixement econòmic,
però en un moment en què nosaltres veiem dificultats vàrem fer
un pressupost -i ho vull recordar aquí- amb un sostre de
despesa 50 milions d’euros més baix, precisament per
acomodar tot el que és la despesa pública a la realitat social i
econòmica de la nostra illa, perquè anàvem bé, perquè el món
privat anava creixent i nosaltres vàrem dir “hem de controlar
també tot el sector públic” i així ho férem.

I crec que això ens ha donat, ens dóna confiança, ens dóna
solidesa i ens dóna rigor a l’hora de poder dir que en aquests
moments feim tot el contrari, i per què feim el contrari?, pujam
com mai el pressupost públic perquè sabem que s’enfonsa
l’economia privada i és el que nosaltres sempre hem defensat...
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(Alguns aplaudiments)

... nosaltres sempre hem estat coherents en això. Nosaltres
sempre...

Ara veig que alguns de dretes cita Keynes, nosaltres sempre
l’hem citat, sempre l’hem aplicat i sempre hem explicat que les
polítiques públiques han de ser d’expansió quan el món privat
està constret i sempre hem dit, efectivament, que en un moment
de crisi econòmica com la que vivim, ara més que mai, i a més
ara perquè tenim el suport del Govern d’Espanya i tenim
l’aliança amb la Unió Europea -i en això agraesc el seu suport-,
ara més que mai tenim molt clar que hem de fer polítiques
pressupostàries per adequar la realitat a la gent i per, on no
arribi allò privat, hi hem d’arribar des d’allò públic, que és on
hem d’arribar des d’allò públic perquè ara tothom se n’ha
adonat d’una cosa que per a nosaltres sempre ha estat òbvia.

I per això en aquest pressupost seguirem invertint en
educació, seguirem invertint en sanitat, seguirem invertint en
serveis socials, seguirem invertint en política d’habitatge
públic, seguirem invertint en polítiques actives d’ocupació,
seguirem invertint en inversió pública perquè és necessari
reactivar economia, però també és necessària inversió pública
cap on la volem accentuar que és tenir unes Illes Balears
després de la COVID, perquè hi haurà un després de la
COVID, tenir unes Illes Balears millor posicionades. 

I això significa haver fet les inversions necessàries per
desterrar el turisme d’excessos, que això ja ho fèiem amb el
decret llei que també va tenir el seu suport, desterrar aquest
turisme d’excessos, desterrar un turisme que no ens convé a la
nostra comunitat autònoma, apostem pel turisme de qualitat,
facem inversions amb aquest fons pressupostaris europeus per
poder readequar segons quines zones turístiques de la nostra
comunitat autònoma i fem-ho d’acord amb el sector privat.

Aquesta és l’estratègia que dur el Govern de les Illes
Balears. Facem unes Illes Balears que de veritat quan ens
penjam d’etiqueta de sostenibles, ho siguin, per això hem tancat
els dos forns d’Es Murterar; per això volem llevar la generació
elèctrica que depengui d’energies carbonitzades o fòssils; per
això apostarem per les energies renovables; per això apostarem
per tenir les infraestructures adequades per un cicle de l’aigua
respectuós amb el nostre medi ambient i la nostra sostenibilitat;
per això apostam per l’economia circular i tantes i tantes
qüestions que li he explicat abans en l’estratègia que duim dels
fons europeus o també en una qüestió bàsica com és la
mobilitat sostenible i la capacitat de poder tenir un dret del
transport i de la mobilitat dels ciutadans, també fer-ho d’una
forma més adequada des del punt de vista de la contaminació
ambiental.

I per això seguirem invertint d’una forma molt clara, perquè
vostè hi feia referència i li he de dir que jo discrep d’aquesta
idea, d’aquesta afirmació que vostè ha fet des de Ciutadans que
no hi ha acord amb la comunitat educativa, que no parlam prou.
Sempre es pot parlar més i sempre s’ha de parlar més i en
aquesta línia jo li agafo el guant que sens dubte en tot allò que
puguem millorar sempre estarem en disposició d’intentar
millorar.

Ara bé, li he de dir que l’aposta claríssima del Govern de
les Illes Balears sempre ha estat un augment en la inversió
d’educació. Crec que basta mirar el pressupost per veure la
realitat, inversió en la millora de les infraestructures educatives,
també basta mirar-ho, l’altre... fa poquet el conseller i jo
inauguràvem l’escola de Ses Planes, Can Cirera Prima a Sa
Pobla, d’aquí poquet s’està acabant ja a Alcúdia, s’està acabant
Formentera. Vostè, Sra. Riera, no en va fer ni una!

(Alguns aplaudiments)

És que vostè..., és igual. No val la pena entrar amb vostè a
debatre. 

Sra. Guasp, el que és important és que seguirem invertint en
educació, és important perquè això i en això jo estic molt
d’acord amb vostè, és el present i el futur de la nostra societat,
invertir en educació i invertir en formació i d’una forma molt
especial jo agraesc el suport de la inversió en Formació
Professional que vostès han explicat avui i han explicat sempre,
perquè és clau per a aquestes illes en termes de prosperitat
econòmica, en termes d’adequar el nostre sistema econòmic,
efectivament, al sistema de Formació Professional. Per això jo
vaig anunciar ahir vuit centres integrats que presentarem amb
fons europeus, que són 60 milions d’euros, que s’adeqüen a
formacions necessàries per fer aquesta millora de model
econòmic nostre a la comunitat autònoma i també en aquesta
línia seguirem treballant, igual que hi treballam des de fa cinc
anys, enguany començam amb 27 cicles nous i 1.500 alumnes
nous a FP. Crec que és una bona dada també per posar damunt
la taula avui en aquest debat de política general.

Per tant, efectivament, aquesta és una de les estratègies clau
per garantir aquesta millora de model econòmic. No em mal
interpreti quan jo pos tant en valor els ERTO, no és que la
nostra política econòmica sigui només del ERTO no, no, jo
sempre he dit i crec que hem estat molt clars tant el conseller
Negueruela, com jo mateixa, com tothom que ho ha explicat, és
que era fonamental protegir, protegir, era fonamental que no
s’acomiadàs, era fonamental protegir el lloc de treball i que les
empreses segueixin vives i això ho hem compartit amb els
agents socials i econòmics. Si no hi hagués els ERTO, hi hauria
hagut els ERO, per tant, hi hauria gent a l’atur i destrucció
d’empreses i destrucció de llocs de feina. 

En aquests moments gràcies als ERTO segueixen vius els
llocs de treball i segueixen vives les empreses, que els hem de
seguir ajudant a reactivació econòmica, sense cap mena de
dubte, hem de poder fugir del moment de protecció, fugir en el
moment en què tothom se’n pugui sortir, clar que sí. En aquesta
línia estam treballant, però sense la plataforma dels ERTO,
sense la protecció dels ERTO això no seria possible, estaríem
parlant d’unes xifres molt més elevades d’atur a la nostra
comunitat autònoma i estaríem parlant d’una situació de refer-
nos econòmicament molt més complicada de la que tenim,
gràcies a la protecció dels ERTO i efectivament aquí sí, jo
agraesc molt al Govern d’Espanya aquesta estratègia, però
l’agraesc també als empresaris i a les empresàries que han entès
bé que aquesta era l’eina que s’havia d’emprar en aquesta crisi
econòmica, igual que als sindicats el seu enorme esforç per
arribar als acords d’una forma concreta i d’una forma clara a la
nostra comunitat autònoma i al Govern d’Espanya.

 



2942 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 52 / fascicle 2 / 20 i 21 d'octubre de 2020 

Per tant, nosaltres seguirem en la línia de suport i de
reivindicació que els ERTO han de ser fins que siguin
necessaris, però alhora també de reactivació de la nostra
economia, com? Reactivant economia turística de què parlava
abans vostè, poder començar temporada turística el mes de
març, ahir jo ho explicava, han d’abaixar les xifres
epidemiològiques, i agraesc el suport a les mesures restrictives
que fa aquesta comunitat autònoma, que no necessita, com
Navarra, que ningú no li digui el que ha de fer, la presidenta de
Navarra també ha pres mesures perquè ha trobat que les havia
de prendre. 

(Alguns aplaudiments)

Crec que això és una gran diferència.

I alhora que contenim la situació epidemiològica, reactivam
economia, podem obrir turisme, però sense deixar de banda la
millora de model econòmic i la inversió en sectors estratègics
clau, que jo li explicava abans amb els fons europeus
l’estratègia que tenim i també dir-li, i a això crec que vostè hi
feia referència, és compartida la necessitat d’avaluació de les
polítiques públiques, la necessitat que efectivament aquests
fons europeus s’han de poder executar i s’han d’executar bé i,
per tant, hem de tenir l’estructura adequada des de
l’administració autonòmica per poder executar bé aquests fons
europeus. Per això un dels projectes que presentam és a la
digitalització i la millora de l’administració pública, que és
absolutament fonamental per ser eficients davant la ciutadania,
en aquesta línia seguirem treballant i també òbviament en
l’aposta per la innovació, per l’economia del coneixement que
també va reflectida en aquest plantejament de millora de model
econòmic.

Acab, Sra. Guasp, agraesc una vegada més al seu partit el
suport a segons quin tipus de mesura, que la discrepància i el
debat són absolutament necessaris en política. Estic molt
contenta que avui amb vostè el debat pugui ser des de la
discrepància ideològica, però des de la proposta d’idees i no
l’escenari que estam vivint avui en el Congrés dels Diputats,
que ens allunya molt de poder resoldre els problemes de la
gent.

(Alguns aplaudiments)

Jo crec que una de les bases en democràcia o la fonamental
per a mi, és des de la discrepància ideològica, des del respecte
que ens podem tenir, no estar d’acord en moltes ocasions, sí
intentar i sobretot en un moment en què tothom ho passa tan
malament, que tothom té tanta por, que tothom té tanta
incertesa, poder-nos trobar en les solucions que creguem
millors per als ciutadans. Ni vostè té la raó absoluta, ni jo la
tenc. Jo en som conscient i sé que si parlam, si podem unir
esforços, trobarem millors solucions entre tots i entre totes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

Senyores i senyors diputats, Delegació de Govern ha
confirmat l’assassinat produït a Peguera com un crim produït
i fruit de la violència masclista. Per aquest motiu els propòs fer
un minut de silenci en solidaritat i record d'Habibe Ismail Emin
i per manifestar la nostra més enèrgica condemna a aquest
assassinat i el nostre compromís en la lluita contra aquesta
xacra social.

El Parlament de les Illes Balears trasllada el seu condol als
seus familiars i amics i per a Habibe, descansi en pau. Fem un
minut de silenci.

Moltes gràcies.

Correspon ara la intervenció del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca. Té la paraula el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President. Presidenta, consellers i
conselleres, diputats i diputades, molt bon dia a tothom. Primer
de tot voldria agrair-li, Sra. Armengol, la seva intervenció
davant aquesta cambra, el deure de transparència que tenen tots
els càrrecs públics esdevé encara més important en un escenari
d’excepcionalitat com el que ens ha tocat viure.

Dit això, també vull deixar constància del nostre afecte,
suport i solidaritat amb totes les víctimes i les seves famílies
que fins el dia d’avui ens deixa la COVID. Darrere de cada
xifra hi ha moltes persones que han patit i que encara pateixen
les seqüeles físiques o emocionals del virus. Cada víctima, cada
familiar, cada persona afectada directament o indirectament és
molt més que una estadística, és una il·lusió de vida, un
projecte personal, una família retallada de manera cruel i
moltes vegades inesperada. A tots -com dic- el nostre suport.
No serà fàcil superar tot el que ens ha tocat viure, la fractura
emocional és immensa. Aquesta ha estat i encara és una dura
prova per a tothom, tota Mallorca i el conjunt de les Illes
Balears ens han donat una lliçó de responsabilitat, de maduresa,
de resistència, de resiliència de la qual avui ens podem sentir
tots orgullosos.

Aquesta pandèmia també ha fet valer el pes incalculable del
nostre sistema públic de salut i de les persones que hi treballen,
així com de la resta de servidors públics i de les xarxes de
voluntariat. També a tots ells, des d’aquí, el nostre més sincer
reconeixement. 

Coincidiran amb mi que la pandèmia ens ha obligat a
adaptar-nos a una nova realitat, a reordenar les nostres
prioritats, i en l’àmbit polític a prioritzar alguns plantejaments.
Tothom vivim aquest procés d’adaptació. I el Govern -em
consta, Sra. Presidenta- evidentment també ha hagut de fer
aquesta feina. 

Precisament, la reorganització i els canvis als quals ens
obliga la crisi actual ens condueixen, no només a
replantejaments conjunturals, sinó que ens obliguen a posar els
fonaments per a uns canvis que han de ser estructurals i que ja
no poden esperar més. No ens queda més temps. És l’hora de
diversificar l’economia i accelerar un canvi de model. És una
necessitat. A tots ens ha quedat clar i ras que la situació actual
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ha visualitzat allò que, des de MÉS, hem alertat des de ja fa
molt de temps: un model productiu excessivament vulnerable
i exposat a factors totalment externs que no podem controlar. 

No serà fàcil ni ràpid, en som conscients, però ara més que
mai cal posar les bases sòlides d’un model que ha de ser més
just i, per descomptat, basat en la sostenibilitat. És moment de
fer-hi feina. De continuar fent-hi feina!, de bon de veres. 

Li propòs, Sra. Presidenta, que aprofitem l'Estudi sobre la
prospectiva econòmica, social i mediambiental de les societats
de les Illes Balears a l'Horitzó 2030, com a punt de partida, i
m’explic. 

Aquest és un estudi elaborat pel Consell Econòmic i Social,
el CES, recuperat -com vostè bé sap- la passada legislatura
després de la seva supressió per part del Partit Popular, tot i
que es tracta d’un estament estatutari. A instàncies del llavors
vicepresident, Biel Barceló, va començar a elaborar fa uns anys
aquest document que ha estat presentat al públic tot just fa uns
dies. Aquest estudi és una valuosíssima eina de reflexió i una
proposta estratègica que ens ajudarà a millorar el sentit de les
polítiques que ens puguin impulsar des de les diferents
administracions públiques. Aprofitem aquest treball i posem en
marxa una oficina estratègica que coordini des del Govern una
feina tan important com aquesta. No li deman, evidentment,
incrementar l’estructura de govern, sinó que reorganitzem
l’actual. El canvi de model no pot esperar més en aquest sentit. 

Les accions del Govern, Sra. Presidenta, no poden anar
encaminades a perpetuar, evidentment, el model actual. Perquè
és un model caduc, que ens condemna i limita el nostre futur
col·lectiu. I ho hem de fer amb la mateixa dinàmica que hem
utilitzat amb el Pacte per a la reactivació econòmica, és a dir,
sempre cercant el màxim consens possible, però no sols entre
partits, sinó cercant la complicitat del conjunt de tota la nostra
societat.

La meva formació no ha mentit mai al respecte, ho podem
dir més alt, ho podem dir més fort, però crec que no ho podrem
dir més clar: el model de MÉS per Mallorca passa pel
decreixement del turisme i la construcció en favor de la resta de
sectors: agricultura, indústria tradicional, noves tecnologies,
indústria audiovisual, economia verda, economia blava... Són
sectors amb els quals hem de treballar per construir un futur
divers que generi riquesa compartida. No podem tornar als 15
milions de turistes. 

Ens han acusat -i segur que la dreta ho seguirà fent, encara-
de ser nosaltres uns turismofòbics. Res més lluny de la realitat!
No és això. Som plenament conscients del pes que té el turisme
sobre la nostra economia i, per això mateix, apostam per un
turisme sostenible, redistributiu, qualificat i equilibrat. I, a la
vegada, perquè la vida de milers de persones no depenguin
d’un únic sector, insistim a impulsar alternatives per fomentar
altres sectors productius. 

Davant una nova crisi no podem estar tan despullats, som
com un castell inflable a la vora d’un penya-segat, que amb una
bufada grossa de vent pot caure a la mar. I ara, ho hem tocat
amb les mans i hem d’evitar que torni a passar en un futur. Els
ho devem a les generacions que vénen darrere i, sobretot, a les

joves i als joves que no troben feina del que han estudiat, que
han hagut de partir a fora sense cap possibilitat de tornar. No
podem seguir tapant-nos els ulls, això serà pa per a avui i fam
per a demà. Amb tot, evidentment, no vull pecar d’ingenuïtat:
sabem que això no arribarà d’avui per a demà, mentrestant,
haurem de fer feina perquè els fons que arribin i els recursos
propis de les Illes s’inverteixin en accions que, a banda de
generar llocs de feina i protegir la ciutadania de la crisi
sanitària, social i econòmica, obrin el camí -com dic- a un
model més diversificat, basat en la productivitat per lloc de
feina, la formació, el coneixement, l’energia renovable i la
digitalització. 

Aquest escenari que plantejam requereix inversions,
requereix de doblers, requereix de finançament, i requereix
també, evidentment, d’incentius. I, aquí, ho diré una vegada
més: la societat balear, la societat d’aquestes illes ha estat molt
pacient, però segurament la paciència no és infinita i ara cal
que es prenguin decisions de manera immediata i es concretin
en propostes concretes. 

La crisi no ha de ser una excusa perquè les reivindicacions
justes de finançament quedin dins un calaix. Som el territori de
l’àmbit europeu més afectat, i això comporta que hem de ser el
territori que rebi més. 

En canvi, l’espoli, l’abús i el maltractament per part de
Madrid continua de manera sistemàtica. Només enguany
pagarem 450 milions en concepte de solidaritat, 450 milions
que aniran a altres territoris on alguns fins i tot es plantegen la
possibilitat de davallar la càrrega fiscal, és a dir, de davallar els
imposts, cosa que aquí -evidentment- resulta del tot inviable. 

L’actual sistema de finançament és injust i a més és pervers;
hi ha més de 600 euros de diferència per habitant, entre la
comunitat millor finançada i la pitjor. Això, si excloem les
autonomies de règim foral i ens cenyim just a les de règim
comú, la conseqüència d’això evidentment és un nivell de deute
estratosfèric, que condiciona l’acció d’aquest govern i dels
futurs i, per tant, la capacitat d’incidència de les nostres
institucions per donar resposta a les demandes dels nostres
ciutadans i ciutadanes. 

Ja no es tracta de paciència, sinó que hem arribat al límit de
les nostres possibilitats. I és ben hora de replantejar els criteris
d’assignació de recursos. Des de MÉS per Mallorca no
renunciam a la sobirania fiscal com l’única via per acabar amb
la sistemàtica asfíxia econòmica a la qual ens sotmet Madrid.
No tenim cap dubte que per fer-ho possible cal canviar la
relació amb l’Estat, per garantir una agència tributària pròpia
amb plena capacitat i competències. I no es tracta de cap
curolla. És una proposta que ja preveu l’Estatut d’Autonomia
i l’única viable per acabar amb el despropòsit actual -insistesc-:
menys endeutament, més finançament. 

I mira que fa molts d’anys que en parlam, de finançament,
molts! Aquí, però, els grups majoritaris de la cambra i
especialment del Congrés dels Diputats són responsables del fet
que, ara per ara, no s’hagi canviat aquesta situació. Massa
legislatures enviant al Congrés vuit diputats o diputades que no
sabem si han fet molta o poca feina. 
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El que sí és ben cert és que un dels principals problemes
estructurals que patim a la nostra comunitat no s’ha resolt i
continua sent la gran assignatura pendent. Ja no és hora
d’excuses, ja no valen debats, ja no valen intencions i la
predisposició. Amb això no pagam sanitat, no pagam educació
i no pagam la cobertura social: tot això es paga amb doblers i,
d’aquests, cada any n’arriben manco. 

I la responsabilitat és d’aquells que podien haver-ho
solucionat i no ho han fet. Aquesta és la realitat, ras i curt. El
pes dels diputats balears a Madrid és nul o zero. Por ser sigui
en el Senat que potser sentin parlar més de les Illes Balears,
especialment darrerament des que el senador Vicenç Vidal
contribueix a dur aquest debat dins la cambra, dins el Senat, i
almanco senten parlar un poc més de la realitat d’aquestes illes.

Sra. Presidenta, crec que hem de ser contundents, però no
només vostè, jo, el seu partit o el meu, sinó tots, tots i cada un
dels partits que aquí tenim representació. No conèixer aquest
fet és un luxe que ja no ens podem permetre. Contundència per
canviar el nostre sistema de finançament i contundència per
acabar amb el deute històric que arrossegam ja des de fa anys. 

Aquest deute no és cap invenció nostra. Comunitats com
Andalusia i Extremadura han aconseguit que l’Estat les
compensi; en el cas andalús des de ja fa més de deu anys.
Aquest deute acumulat és una llosa que afecta la qualitat dels
serveis públics fonamentals, però té implicacions que
perverteixen el nostre autogovern. Dels 9.000 milions de deute,
que ara per ara té el Govern de les Illes Balears, 5.000 són
producte d’aquest infrafinançament crònic. Una situació
esperpèntica que agreuja la dependència no només financera
sinó també política al govern espanyol de torn per part
d’aquesta comunitat autònoma. Parlam de 5.000 milions, ni
més ni manco. Perquè quedi clar, de cara 10 euros que devem,
7 són per mor del mal finançament que ens imposa Madrid. 

És a dir, no podem seguir pel camí de l’endeutament perquè
entre altres coses ja no hi ha economia que ho suporti, que ho
aguanti, que ho resisteixi i molt especialment tampoc el nostre
orgull com a poble d’aquestes Illes Balears.

Això sense tenir en compte la reiterada marginació a les
inversions territorialitzades de l’Estat on any rere any assistim
a la construcció de noves infraestructures per tot arreu mentre
que aquí, per exemple, esperam importants inversions, com la
de fer arribar el tren fins a Artà, que encara no han arribat i que
fa molts d’anys que es reivindiquen.

La situació actual és ben incerta com perquè aquesta relació
amb l’Estat canviï. No només hem de fer realitat un nou
finançament, les nostres particularitats i peculiaritats insulars
mereixen també un reconeixement i una compensació.
Desplegar els aspectes fiscals del règim especial és més urgent
que mai precisament per l’estímul que pot suposar el procés de
recuperació i de diversificació econòmica de la nostra
comunitat. Aquí també és on hem de ser contundents ara més
que mai. I encara més, disposar d’un règim efectiu, condonar
el deute històric, millorar el finançament i a més incrementar
les inversions encara no serà suficient, perquè les nostres
necessitats vénen llastrades des de ja fa massa anys.

Així, Sra. Presidenta, cal mirar també a Europa. Ni podem
ni tampoc volem ser només espectadors de la política i de les
decisions europees, també n’hem de ser partícips. 

La insularitat és una font d’obstacles estructurals, naturals
i permanents que té com a resultat un ampli ventall
d’inconvenients. Per això, tant el Govern com els partits amb
representació al Parlament Europeu han de fer feina per posar
en marxa des de Brussel·les polítiques que ens ajudin a afavorir
la recerca, el coneixement i la digitalització per diversificar,
precisament, el nostre model econòmic. Hem de ser part
d’aquest nou projecte europeu. De fet, junts hem de reinventar
Europa i recuperar la seva dimensió social.

Fa uns dies precisament el Comitè de les Regions instava la
Comissió Europea a donar una atenció específica als territoris
insulars. Anam pel bon camí. Ara cal materialitzar això en
propostes concretes i, fins i tot, si m’ho permeten, guanyar-nos
un espai propi a Europa on poder defensar-nos. Hi ha
mecanismes per tenir una veu pròpia als fòrums europeus. 

Massa vegades el Govern espanyol ha demostrat que ni ens
entén ni ens vol entendre. Si ens feim escoltar directament i
sense intermediaris allà on es prenen decisions segur que en
sortirem guanyant. De fet, el dictamen aprovat i on es reconeix
la nostra singularitat ha estat presentat a iniciativa del Govern
d’aquesta comunitat. Enhorabona, presidenta, enhorabona, és
una gran passa. A Europa hi hem d’anar a fer feina i no a
criticar les encícliques del papa, com ha passat darrerament per
part d’algun eurodiputat d’aquesta terra. 

I ara que miram Europa no hem de perdre de vista els fons
per a la recuperació. El Govern espanyol no pot gestionar en
exclusiva i en solitari aquests fons. No volem que ens passi
com sempre, que ens queden les molles. Sra. Presidenta, sabem
que dia 26 hi ha una nova conferència de presidents autonòmics
i estam segurs que aquí vostè mirarà prim. No podem
aconseguir un repartiment injust d’aquestes ajudes europees.
Aquests fons seran vitals per desenvolupar projectes de present
i sobretot de futur, com ja va explicar vostè ahir. Per això li
deia que estam ben segurs que vostè en aquesta reunió no
mirarà prim.

No deixem escapar aquesta oportunitat d’aprofitar el que
ens dóna Europa i Espanya ens nega. Però de la mateixa
manera que cal millorar el finançament autonòmic, cal millorar
també el dels ajuntaments. Des d’aquí podem fer molt en una
situació com la que tenim per endavant, però aquesta acció de
govern, que ningú no ho oblidi, ha d’anar sempre de la mà
d’altres administracions, com ara consells i ajuntaments. 

Aquí molts parlen de municipalisme i la veritat és que fins
i tot aquells partits que s’autoproclamen municipalistes acaben
tocant a les portes de formacions amb seu a Madrid per
resoldre problemes de caràcter més domèstic de casa seva.
Senyors diputats, no podem girar l’esquena al municipalisme i
a l’autonomia municipal, els ajuntaments són l’evidència que
la gestió pública de proximitat és, sense cap dubte, la més
efectiva. 
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La nova llei de consells, que ens ocuparà en els propers
mesos, pot ser una magnífica oportunitat perquè realment cada
consell sigui el vertader govern de cadascuna de les Illes. 

Per sortir d’aquest hem de fer feina plegats governs,
consells i ajuntaments. Ha de ser una feina compartida que
tampoc no deixi de costat la ciutadania organitzada a través de
moviments socials, mediambientals, ecologistes o culturals. 

Fa tot just uns dies en aquest mateix parlament es
presentava una iniciativa, un fòrum de la societat civil.
Aplaudim aquest tipus d’iniciatives i també trobam que el
Govern no només hi hauria de participar sinó que a més també
ho hauria de liderar a través d’aquella possible oficina de
planificació estratègica, que jo li deia abans. 

És l’hora de sumar, és l’hora del consens i del diàleg. No
obstant això, una cosa ha de quedar ben clara, des de MÉS per
Mallorca el que no farem serà governar demanant permís a la
dreta. Ara no toca arraconar les polítiques valentes i decidides
a les quals el meu grup dóna suport aquí al Parlament i al
Consell de Govern, on hi ha dos consellers que posen l’accent
social, verd i feminista que representa MÉS. 

Sra. Presidenta, volem sortir de la crisi per l’esquerra. És
veritat que fa falta la unitat que vostè reclamava ahir, no
obstant això, estam plenament convençuts que només mirant
cap a l’esquerra en sortirem millor i més aviat.

Hem estat, som i serem una part activa, fonamental i
decisiva de la transformació que vàrem iniciar el 2015 i que ara
ha de continuar. Tenim ben clar que en política s’ha de ser
prudent, però no covard. Així, en el camí dels drets, de les
oportunitats, de l’equitat, de la justícia social, del feminisme, de
l’ecologisme, nosaltres seguim tirant endavant, mentre que la
dreta i la dreta extrema caminen precisament en direcció
contrària al que ens demana la societat.

Respecte d’això no ens podem permetre normalitzar el
feixisme, seria un error, i per això des d’aquí vull convidar la
resta de grups a subscriure un acord conjunt que eviti l’avanç
dels postulats de l’extrema dreta, són una amenaça per a la
democràcia i el nostre autogovern. Ben igual que aquesta
setmana ha ocorregut al Parlament Basc, els convid a aïllar el
feixisme i no a blanquejar-lo o normalitzar-lo.

Coincidint avui amb la moció de censura que avui és al
Congrés dels Diputats, no m’agradaria que els populistes
aprofitin per traslladar aquí, en aquesta cambra, el seu discurs
de l’odi, del racisme, de la xenofòbia, de l’homofòbia i de la
confrontació, el de la por, en definitiva.

(Alguns aplaudiments)

Als diputats de la dreta, per tant, i si m’ho permeten, els
donaria un consell: vagin alerta que quan es perd la vergonya,
llavors és molt mal de fer recuperar-la. I si no, temps al temps,
no dubtin que quan s’observi retrospectivament la situació
actual la història segurament ens posarà a cadascú de nosaltres
en el seu lloc.

I fem la proposta des del convenciment que ara és moment
de més polítiques d’avantguarda, de polítiques que se centrin
en les persones i que prioritzin el vessant més social, i la dreta,
acompanyada de l’extrema dreta, representa tot just el contrari:
ni farem costat a les seves receptes, ni molt manco els
demanarem permís per seguir amb el nostre full de ruta, de fet,
i crec que a la bancada de la dreta, també ja ho tenen prou clar
i prou assumit.

Vostès s’oposen a qualsevol progrés, abanderen el
negacionisme i el pitjor de tot, només treuen pit per un
patriotisme ranci i de bandereta. Volen ser patriotes? Tornin els
doblers, ja hi ha una sentència ferma que confirma que el PP es
va beneficiar de la trama Gürtel i que, per tant, ja no es tracta
de persones aïllades, ja és corrupció estructural.

(Remor de veus)

Volen ser patriotes? Persegueixin el frau fiscal i aquells que
tenen fortunes a paradisos fiscals i deixin de posar-los estores
vermelles.

(Remor de veus)

Volen ser patriotes? Votin a favor d’un sistema fiscal que
iguali en oportunitats els ciutadans d’aquestes illes amb la resta
del territori espanyol

(Remor de veus)

Volen ser patriotes? Votin a favor d’incrementar el nostre
autogovern i poder gestionar des de la proximitat.

Volen ser patriotes? Votin a Madrid a favor de les Illes
Balears i no facin, com sempre, que aquí sí i allà no.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Vostès, que tant defensen retornar competències i fins i tot
suprimir ajuntaments, han de tenir ben clar que, gràcies al
nostre autogovern s’atén i s’ajuda als que més ho necessiten,
gràcies a l’autogovern s’han adoptat mesures que han salvat
vides i han estat pioneres a la resta de l’Estat espanyol.
S’imaginen vostès haver d’iniciar una crisi com aquesta sense
una renda social garantida o amb un sistema sanitari o educatiu
totalment desmantellat com el varen deixar vostès? O amb un
ignominiós decret que negava la sanitat a les persones més
vulnerables?

L’autogovern no és cap caprici. Per posar un exemple, crec
que després de tot el que ha passat en els darrers mesos ja
ningú no dubta de la importància de controlar des d’aquí els
nostres ports i aeroports, això vol dir autogovern. I per això
insistim en decidir-hi com també sobre els ports, de fet ara
tampoc no tendríem el debat sobre la seva ampliació; vull
recordar que aquesta cambra ja s’ha pronunciat fa pocs mesos
sobre la seva ampliació, a proposta, per cert, de MÉS per
Mallorca. No podem permetre una ampliació desmesurada i
lligada a un model caduc al qual feia referència, i aquestes
inversions, sobretot, han d’anar destinades a altres obres més
necessàries i no a seguir fomentant allò que ens destrueix.
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Alguns dels diputats presents segur que diuen que ara no
toca parlar d’autogovern, idò sí, sí que toca, i ara més que mai.
En un context de crisi social i econòmica, és ben hora de fer
una aposta clara i ferma per reforçar els serveis públics, i això
només ho farem des de la plena capacitat de decidir sobre
aquests, només amb una arquitectura institucional forta, ben
dotada econòmicament, podrem sostenir pilars bàsics com la
sanitat, l’educació i la protecció social, així és com podrem
garantir que tothom pugui tirar endavant.

I encara que aquesta ha de ser la nostra prioritat, no pot
apartar-nos d’altres objectius. Amb això vull dir que els Acords
de Bellver són la nostra guia, per això el meu grup parlamentari
seguirà impulsant tots i cada un dels objectius fixats a l’inici de
la legislatura. El programa de Govern no pot ni ha de ser
monogràfic, la pandèmia no ha anul·lat aquests objectius que
ara són fins i tot més necessaris que abans: objectius estratègics
en els diferents àmbits econòmics, sanitaris, educatius,
industrials, energètics, socials o culturals. I, per descomptat, la
crisi social i sanitària no ens ha de fer oblidar en cap moment
altra crisi, la climàtica i ecològica; davant aquesta altra
emergència, les Illes no en som alienes, de fet, ja fa anys que
nombrosos estudis ens situen com a un dels punts més
vulnerables, tot i els negacionistes també presents a la cambra,
les evidències són tossudes.

Ens preocupa i molt l’emergència climàtica, per això cal
seguir avançant en la protecció del territori o en el
desplegament en tota la seva dimensió de les lleis de residus o
de canvi climàtic impulsades la passada legislatura, entre
d’altres, per MÉS per Mallorca.

Aquí també, presidenta, té amb el meu grup un aliat per
seguir tirant endavant, i sobretot també amb l’agenda feminista.

I no voldria acabar sense fer un esment a la nostra llengua,
la que l’Estatut d’Autonomia defineix com a pròpia d’aquestes
Illes, ja sé que també a alguns de vostès això els produeix una
certa urticària, el català ha estat i continuarà essent factor
d’identitat comuna del nostre poble; des d’aquesta cambra i
també des del Govern, Sra. Presidenta, hem de ser ambiciosos
i fer realitat la plena normalització lingüística. Tampoc això no
és cap curolla, ahir mateix assistíem a un nou atac, un altre més,
un tribunal prohibint les comunicacions en català entre els
Governs valencià, català i el de les Illes Balears, una mostra
més d’ignorància lingüística i mala intenció política. Només se
m’ocorre el valencià Ovidi Montllor: “Hi ha gent a qui no li
agrada que es parle, s’escriga o es pense en català; és la
mateixa gent a qui no li agrada que es parle, s’escriga o es
pense”. Disculpi’m que no tradueixi perquè supòs que, tot i que
l’autor és valencià, tothom ho haurà pogut entendre.

En resum, és l’hora de fer feina per no deixar ningú enrera,
per construir un futur més just, més verd i més feminista ens
tendrà al seu costat. I, per descomptat, per plantar cara allà on
sigui necessari per reclamar el que ens mereixem també. En
definitiva, com va dir l’eivissenc Marià Villangómez: “Voler
l’impossible ens cal i no que mori el desig”.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ensenyat. En torn de rèplica té la paraula...,
perdó, ara correspon la intervenció de la presidenta del Govern.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Ensenyat, per la
seva intervenció. I sens dubte donar l’agraïment al partit, al
grup parlamentari, al partit que vostè representa, MÉS per
Mallorca, que ha fet possible des de l’any 2015 un canvi en la
forma de gestionar i en el fons de les prioritats polítiques del
Govern de les Illes Balears, és veritat que són ja cinc anys de
treball conjunt, de treball colze a colze des de MÉS per
Mallorca i el PSIB-PSOE en el Govern i ara amb la
incorporació d’Unides Podem al Govern d’aquesta legislatura,
treballam, deia, per un model diferent a la nostra comunitat
autònoma, que, com vostè molt bé, explicava, té la raó de ser
en un model, deia, de defensa dels drets de la ciutadania,
sobretot pensant en els més vulnerables, en un model de
ciutadania i de societat i, per tant, tenint molt en compte que
som una realitat insular; que respectam les quatre illes, que
respectam la capacitat d’autogovern de les quatre illes, i en
aquesta línia també hem treballat intensament en la defensa de
la descentralització, d’un comportament de federalisme intern,
que els consells insulars poguessin anar assumint més
competències, i ara tendrem, sens dubte, la fita d’una nova llei
de consells insulars que ha de garantir també la facilitat que els
consells puguin gestionar més com a administració autonòmica
i fugir de segons quins constrenyiments d’administració local
que vostè coneix perfectament bé, com a la seva etapa de
president del Consell Insular de Mallorca.

També una societat que hem defensat en justícia social, que
hem defensat en autoestima del que som i sens dubte som un
poble fort, un poble valent, un poble compromès amb una
llengua pròpia, que vostè hi feia referència, i amb un model
econòmic que volem més diversificat i que volem sens dubte
que no posi tots els ous al mateix paner, em permetrà que ho
digui així de forma més col·loquial, perquè crec que ens
entenem perfectament bé, i que hem de ser capaços d’invertir
en diferents sectors econòmics. Això ho treballam des de fa
cinc anys, això és el que jo abans plantejava a una altra de les
rèpliques que he pogut fer en aquesta cambra parlamentària.

I crec que és important dir que anàvem ben encaminats,
que, gràcies a la feina feta dels quatre anys passats tenim una
situació millor a la nostra comunitat autònoma, que, a més, va
ser valorada així pels ciutadans de les Illes Balears a les
eleccions de l’any 2019 que, per primera vegada en la història,
ens donen l’oportunitat de repetir a les forces progressistes
governants. I per què dic millor? Perquè a la passada legislatura
va servir d’una forma molt clara per canviar allà on érem,
claríssimament, i veníem d’una època d’imposicions, de manca
de diàleg, i veníem d’una època de restricció dels serveis
públics, i ara hem pogut afrontar una situació econòmica d’una
pandèmia sanitària amb millors condicions.

Crec que és important no oblidar d’on venim i no oblidar el
que ha passat i el que ha fet cada un i com ha actuat cada un en
els moments que li ha tocat l’oportunitat de governar, i
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nosaltres és cert que a la passada legislatura, també amb
dificultats, perquè sempre n’hi ha, vàrem poder ser capaços de
reinvertir el posicionament i les prioritats del Govern de les
Illes Balears i, per primera vegada, es fa una aposta seriosa del
pressupost de les Illes per revertir una qüestió que era molt
evident a totes les estadístiques, a tots els números -i després
parlaré d’això de Madrid, que, sens dubte, en coses compartesc
amb vostè-, però que era evident que érem la comunitat
autònoma que teníem menys despesa social de gairebé totes, i
aquesta és una realitat objectiva, amb cinc anys de Govern
progressista a la nostra comunitat autònoma hem girat la
situació, hem augmentat un 34% la inversió en inversió social,
inversió educativa, inversió sanitària, inversió en polítiques
actives d’ocupació, polítiques d’habitatge, que és el gruix
social de la nostra comunitat autònoma, i ho hem fet amb
l’esforç, però també amb la voluntat política i amb la
convicció, i jo donaré una dada perquè crec que és molt
important, perquè durant els quatre anys passats es va fer una
feina intensa en la renda social, que va ser una de les banderes
que vàrem poder fer possible i que ens avançam a moltes altres
iniciatives, ara es posa a l’Estat l’Ingrés Mínim Vital, però ens
avançam a moltes iniciatives, perquè d’alguna manera vèiem
venir la situació, vèiem la necessitat d’atendre els més
vulnerables.

Bé, idò, gràcies a la política de la renda social, gràcies a les
polítiques actives d’ocupació, gràcies a política social que
vàrem fer des del Govern és veritat que a les Illes Balears
vàrem reduir moltíssim el risc de pobresa, vàrem reduir
moltíssim la situació de pobresa de les ciutadanes i ciutadans,
del 2015 hi havia en situació de pobresa un 21,7% de la
població, i el 2019, un 12%. Que em dirà vostè, i compartirem,
és massa alt encara, sí, perquè era un temps de bonança
econòmica sense cap mena de dubte; ara, també és la
demostració que vàrem tenir molt clares les prioritats com a
Govern de les Illes Balears.

Igual que això ho podríem definir amb moltes altres
qüestions, amb l’aplicació de la Llei de dependència, en
l’atenció a les residències, en l’atenció a les polítiques actives
d’ocupació, la política d’habitatge, en la política de tantes i
tantes coses que no m’estendré a dir, perquè crec que
compartim i coneixem perfectament, però sí que és important
saber que, gràcies que abans hem fet això, hem pogut assumir
la situació d’una forma molt diferent, i amb la contractació de
reforçar l’administració pública des de l’espai sanitari i l’espai
educatiu, òbviament, però també des de l’espai de
l’administració general; jo, i com vostè, hem vist en aquesta
comunitat autònoma, amb l’anterior crisi econòmica fer rodes
de premsa de consellers i conselleres i del mateix president del
Govern traient pit que havien acomiadat treballadors públics,
això ho hem viscut en aquestes illes i, per tant, vostè em deia:
la crisi l’hem d’enfocar o l’hem de treure cap a l’esquerra; jo li
ho dic, la crisi i la sortida de la crisi econòmica s’enfoca d’una
forma absolutament diferent del que va passar a l’anterior crisi
econòmica, en què tots i totes, ho recordem, i que no oblidarem
i que és important no oblidar, perquè és important saber cada
un què fa en els moments que té dificultats, i, òbviament,
nosaltres també tenim dificultats pressupostàries, com les
podien tenir els altres, és clar que sí, ara, la nostra prioritat són
les persones, les nostres decisions les prenem perquè escoltam
la gent, perquè ens reunim amb els sectors, perquè parlam amb

la gent, perquè les iniciatives que ens venen de la ciutadania
són les que després executam com a govern, i això també crec
que és una gran diferència amb la forma de governar d’uns i
altres.

Vostè posava com a referència els espais de participació i
d’escolta activa de la ciutadania i recordava el Consell
Econòmic i Social i podem recordar el Consell de la Joventut,
que també havia estat eliminat, o podem recordar que en el
Consolat de Mar els sindicats no hi havien posat el peu en
quatre anys, i que això també vol dir que..., i jo entenc que ara
diuen que el diàleg social no té cap importància, és que no
l’han practicat mai quan governen, que és quan s’han de
prendre les decisions. Per tant, la setmana passada amb la
consellera Santiago ens reuníem amb el Tercer Sector social,
hem acordat fer una mesa permanent amb ells cada tres
setmanes, cada mes reunir-nos amb el Govern i establir les
polítiques conjuntes amb el Tercer Sector social.

Com treballam des de totes i cadascuna de les conselleries
i cadascun dels àmbits des del Govern de les Illes Balears. Vull
dir-li que, efectivament, amb aquesta situació de la pandèmia,
de la crisi sanitària, crec que hem aconseguit, gràcies a l’esforç
del personal sanitari, de tots els treballadors públics -vostè feia
un agraïment especial a tota la ciutadania que jo suport
entusiastament, crec que tenim una ciutadania que ha sabut
entendre la circumstància que tenim de la pandèmia sanitària,
que ha sabut entendre la situació econòmica que deriva
d’aquesta situació sanitària, a la qual hem demanat molts
esforços i a la que n’hi hem de demanar més, perquè,
efectivament, jo ho he dit tot el temps, nosaltres no hem amagat
res com a govern, hem dit la situació econòmica quina seria i
també hem dit la situació sanitària. Jo ahir vaig dir: essent la
segona comunitat autònoma que millors xifres té en aquests
moments d’incidència acumulada, ahir vaig dir que la situació
no és bona, hem de prendre més mesures, hem de ser més
restrictius perquè fins que no estiguem en xifres assimilables
als països europeus que tenen bones condicions, no estarem
preparats per reactivar l’economia i no estarem preparats per
garantir realment la protecció de la salut de les persones.

Per tant, nosaltres no amagam res a ningú, crec que som
absolutament transparents, crec que som absolutament
permeables també a la crítica, a la crítica constructiva molt
millor que la destructiva, perquè no serveix per a molta cosa,
i som permeables també a les propostes. I li vull dir que
coincidesc amb vostè que, efectivament, hi ha una necessitat
com a comunitat autònoma, i ahir també jo ho plantejava en el
meu discurs, que hem d’apostar d’una forma clara per la
millora del nostre model econòmic i apostar per altres sectors
econòmics. Fa cinc anys que ho fem i és vera que hem
d’accelerar, i podrem accelerar, i això és important, gràcies al
Fons de reconstrucció europea que ens pot garantir finançament
per a estratègies, per a projectes que tenim clars que hem
treballat durant temps i que, per tant, ara poden tenir sortida
perquè poden tenir finançament.

I vull dir-los també que crec que és important que els fons
europeus arribaran a les Illes Balears, és clar que sí, i ja en
pressupostarem una part, perquè és evident, perquè hem estat
en negociacions amb el Govern d’Espanya, ens trobam en
negociacions amb el ministeri, dilluns tenim la Conferència de
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Presidents amb la presidenta de la Comissió Europea, per tant,
aquests doblers arribaran i podrem efectuar inversions
necessàries, què venen de què? De normativa i legislació que
hem fet valenta, ja a la passada legislatura, la Llei de canvi
climàtic n’és un exemple molt clar, això ens permet posicionar-
nos com a un territori que vol ser sostenible ambientalment i
per tant fer inversió potent en tot el que fa referència a la
cogeneració, a eliminar la generació elèctrica a partir
d’energies contaminants, tota l’aposta pel vehicle elèctric, tota
l’aposta per la mobilitat elèctrica, tota l’aposta per les energies
renovables, tota l’aposta per l’ampliació de parcs fotovoltaics
a les nostres illes, perquè tenim una llei de residus potent i que
ens va posar com a mirall a nivell europeu en l’eliminació dels
residus d’un sol ús. Ara podem fer inversions potents en el Pla
de la Conselleria de Medi Ambient que presentarem amb fons
europeus a totes les plantes de residus necessaris, perquè el
millor residu és aquell que no es fa i, per tant, amb la política
de reutilització i de reciclatge absolutament integrada i, per
tant, amb molta més potència per part de les administracions
públiques i per part del Govern de les Illes Balears perquè
tenim treballat des de la Conselleria de Medi Ambient tot el
que és la diagnosi de les necessitats d’inversió en temes d’aigua
i en temes de la xarxa d’abastiment i la xarxa de depuració
necessària a la nostra comunitat autònoma. Presentam el Pacte
per l’aigua amb inversions, prop de 600 milions d’euros a fons
europeus. 

Per tant, tot això ens ajuda a una qüestió que vostè deia
“volem ser illes ecològiques, sostenibles” i en aquesta línia
continuarem treballant de forma convençuda des del Govern de
les Illes Balears, igual que entorn a la diversificació, l’aposta a
l’economia del coneixement. Ve d’enrere també. 

Vàrem fer una aposta valenta de crear la Facultat de
Medicina, de dotar l’IDISBA, d’apostar d’una forma clara per
la innovació, des de la direcció general de posar projectes que
amb fons d’ITS més beques postdoctoral que mai -més beques
postdoctorals que mai-, més projectes d’economia del
coneixement que mai a la nostra comunitat autònoma.

I em dirà que encara no hem arribat on volíem,
efectivament, encara no hi hem arribat, però aquesta és una
línia de treball que duim des de la passada legislatura. Per això
ara presentam, com a ahir explicava, tot un projecte d’un pol
d’innovació biomèdica i de salut digital de les Illes Balears,
que els presentarem al fons europeus, que també dóna suport a
la iniciativa d’ampliació del ParcBit; igual que el pol marí a la
Badia de Palma amb l’aposta de l’Institut Oceanogràfic en
aquest pol marí; igual que plantejam tot allò que fa referència
als projectes que tenim treballats de mobilitat sostenible a la
nostra comunitat autònoma amb projectes d’inversió al sector
primari, al qual vostè també feia absoluta referència, en temes
de regadius i en tantes inversions necessàries que ja en aquesta
legislatura s’ha pogut posar en marxa la bassa de reg
Formentera, per exemple, que estava allà feta i aturada i que no
hi havia manera de posar-la en marxa, en qüestions que se
seguirà invertint des del Govern de les Illes Balears; igual que
no oblidarem que amb fons europeus també és molt important
tot el reforç social i sanitari. 

Per això presentarem projectes sens dubte de residències,
d’atenció domiciliària, d’atenció a les persones més

vulnerables, igual que en termes d’inversió sanitària... abans
feia referència a la formació professional i a la digitalització de
l’educació.

És veritat que la COVID ens ha ensenyat coses que... o ens
ha fet accelerar coses com el teletreball, com la digitalització
dins l’escola, per això ens ha permès també actualitzar-nos molt
i necessitam actualitzar molt més l’administració pública, com
vostè també en feia referència.

Quant a les reivindicacions de l’Estat, Sr. Ensenyat, en
algunes coses vostè i jo discreparem o no estarem al mateix
nivell, això crec que és bastant evident per part de tothom. Ara,
com a govern, tenim molt clares les reivindicacions que s’han
de fer des de les Illes Balears i que seguirem mantenint intactes.

Jo he expressat i exprés una vegada més que el sistema de
finançament autonòmic no pot seguir més temps sense un nou
sistema de finançament autonòmic que faci justícia a aquesta
comunitat autònoma. 

És veritat que són sis anys on ha passat un temps necessari,
fonamental per a les nostres illes. És veritat que una part molt
important del nostre endeutament és perquè estam
infrafinançats i en aquesta línia continuarem treballant
conjuntament.

També és important, i jo ho pos en valor perquè crec que
també he de posar l’altre costat, crec que també és necessari
explicar-ho, que tota la política que en aquesta crisi econòmica
i crec que amb un govern a Espanya que per primera vegada hi
ha un govern... un govern de coalició en l’àmbit espanyol amb
un plantejament d’unes majories al Congrés de Diputats a
vegades complexes i a vegades difícils, però que fan entendre
també una realitat d’Espanya que no és l’Espanya central, que
és l’Espanya perifèrica i que ens convé molt a nosaltres com a
comunitat autònoma.

A mi em preocupa que, per exemple -i ahir ho explicava-,
la mala gestió d’una comunitat autònoma concreta com és
bastant evident, pugui impulsar a molts al debat de la
necessària recentralització de competències. Mai, mai, mai, mai
de la vida no podria explicar-se una cosa així, tot el contrari, jo
sempre defensaré i defens que les mesures que es prenen, que
la política que es fa des de la proximitat, vostè parlava de
l’autonomia municipal, són molt més properes a la ciutadania.
Per això, ahir s’explica poc que alguns no donassin suport a
l’eliminació de les regles fiscals de què tant se n’han omplert la
boca, però que després a l’hora de votar no hi son, i aquesta
també és una realitat que crec bastant objectiva.

Deia que ha estat important també la posada en escena i la
forma de treballar diferent dins Espanya i jo he estat presidenta
del Govern d’aquestes illes amb presidents del PP, presidents
del PSOE, jo aquí defens les postures i defensaré sempre com
a presidenta de les Illes governi qui governi a Madrid.

Ara, sí que li he de dir, igual que hi ha coses que no
m’agraden del que es planteja, sí que li he de dir que per
exemple crec que és una bona passa el fer conferències de
presidents, n’hem fet més de setze, més que mai en la història
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democràtica, el compartir posicions i la  cogovernança que ha
aplicat Pedro Sánchez a l’hora de prendre decisions

És important que hi hagi hagut els ERTO i que això suposa
1.270 milions d’euros a les Illes Balears, aquesta política potent
de suport a les comunitats autònomes, sobretot a aquelles que
econòmicament ho passen més malament. Diuen “només
faltaria perquè ho fa amb tota Espanya”, clar que sí, només
faltaria, ara bé, jo crec que no hem d’oblidar que la figura dels
fixos discontinus i que això s’hagi inclòs com a figura de
protecció específica dins tot aquest paraigües de protecció, és
gairebé exclusiu de la nostra comunitat autònoma i que ens
hagin escoltat en això també té molta importància i té a dir amb
la nostra negociació i amb la dels agents socials i econòmics.

Igual que crec que està molt bé el pas dels 16.000 milions
d’euros, que direm no és suficient, no és suficient, però que està
molt bé que per primera vegada hi hagi hagut fons no
reemborsables a les comunitats autònomes, que les Illes
Balears, aquí vaig sentir a dir, que ens conformaríem amb 100,
440 que arriben a la nostra comunitat autònoma per damunt de
la mitjana de la població.

Igual que, Sr. Ensenyat, evidentment hem de continuar
lluitant amb una ampliació del règim especial per fer-lo fiscal
a la nostra comunitat autònoma i en això hi estarem com a
govern, o amb el plantejament de fer efectiu els problemes que
causa la insularitat; i li agraesc el suport que vostè definia en
tota la política que també estam fent des del Govern de les Illes
Balears, que a vegades no es veu, que a vegades és més
anònima, però que és eficient i que és necessària en tot allò que
fa referència a tenir la nostra pròpia veu dins les institucions
europees. I, efectivament, el dictamen que va ser presentat la
setmana passada pel director general, el Sr. Vicens, al Comitè
de Regions, entorn a la necessitat de què Europa entengui les
peculiaritats de les illes i de la sostenibilitat de les illes de la
Mediterrània, perquè tenim un pes específic i un pes
diferenciat, crec que va en aquesta línia que vostè explicava i
que jo li agraesc.

Crec que és fonamental -i acab amb això- el full de ruta que
tenim molt acordada, que tenim molt pactada, les prioritats que
hem sabut reestructurar en aquest moment, i vostè així també
ho plantejava, el pacte de reactivació que neix des de l’acord i
des del diàleg, de la capacitat d’escoltar-nos entre tots i entre
totes, la capacitat de treballar conjuntament amb els consells i
amb els ajuntaments, cada setmana hem fet videoconferències,
durant tot l’estat d’alarma hem parlat, hem dialogat, que sempre
es necessita més, sempre és possible sense dubte escoltar més
i fer-ho millor, però crec que la capacitat d’escoltar, la
capacitat d’acordar, la capacitat de dialogar, també és la que
hem d’anar mantenint, com vostè explicava. 

Crec que la ciutadania en aquests moments de molta
incertesa necessita que aquest parlament, les institucions de
govern de cada una de les illes, el Govern de les Illes Balears,
els ajuntaments de la nostra comunitat autònoma estiguin a
l’alçada de les circumstàncies. 

Efectivament, vostè feia referència a allò que està succeint
avui en el Congrés dels Diputats, jo crec que són molt poc
edificants segons quins discursos i segons quines intencions en

democràcia. La millor lluita contra l’extrema dreta, contra
aquests plantejaments és sempre els valors que tenim com a
societat, els que hem defensat sempre. Jo ahir feia referència al
discurs de Pilar Bonet, que explicava molt bé com som com a
poble mediterrani i com hem evolucionat. Nosaltres som una
gent tranquil·la, som una gent serena, som una gent de diàleg,
som una gent amb capacitat d’emprenedoria, som una gent que
estima la justícia social, una comunitat autònoma absolutament
oberta al món, una comunitat autònoma que vol aspirar de futur
coses que són molt bàsiques i que anam treballant, sostenibilitat
ambiental, vol justícia social, la gent vol que els seus fills
puguin tenir la formació adequada, la protecció del nostre
territori i unes illes que efectivament compartim, les volem
feministes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Ara correspon en torn de
rèplica el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca. Té la paraula
el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, gràcies, president, no faré ús del torn de rèplica. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Presidenta, entenc que no fa ús de la
paraula en aquests moments.

Tal com havíem quedat, suspenem el debat en aquests
moments i a les 14.45 el reprenem.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Reprenem la
sessió d’aquest debat de política general de les Illes Balears.
Correspon ara a la intervenció del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares. Té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Buenas tardes, señores
diputados. Buenas tardes, Sra. Armengol. 

Este es mi primer debate de política general, usted, ustedes,
los de la izquierda no querían que yo hoy estuviera aquí,
porque no deseaban que mi formación VOX obtuviera
representación, y lo entiendo, lo entiendo porque nosotros no
somos cómodos, no contemporizamos, ni aceptamos sus falsos
consensos. Pero el pueblo, fíjese, sí ha querido que estemos
aquí, por lo que vemos cada vez lo quiere más. Así que vayan
asumiéndolo y pasen a la fase de aceptación.
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Estoy aquí para debatir con usted, Sra. Armengol, en el
también conocido como debate del estado de la comunidad, y
el estado en el que se encuentra la comunidad autónoma de las
Islas Baleares es ruinoso en todos los sentidos. Usted es la
máxima responsable de la ruina económica y social de Baleares
y es la máxima responsable porque usted y su gobierno de
extrema izquierda es causa de la misma. 

Sra. Presidenta, usted ha basado su discurso en culpabilizar
a todos menos a usted, incluso ha culpado a la dependencia del
turismo, no a su gestión de la crisis, sino a la industria turística.
Ahora la culpa de lo que nos pasa es del turismo, pero ustedes
han gobernado durante muchos años y nunca han hecho nada
por diversificar la industria en Baleares. Ahora toma como
excusa lo que llaman monocultivo turístico, olvidándose de que
Baleares ha conseguido desarrollo, progreso, riqueza y
bienestar gracias al auge y buen hacer de nuestra industria
turística durante más de 50 años. Antes de ello fuimos una
región pobre.

Sra. Armengol, la culpable de esta situación es usted. La
recesión sin precedentes tiene una especial y agravada
incidencia en Baleares y no será que no la avisamos -se
acordará-, era cuando usted nos llamaba alarmistas. En cambio
en su discurso nos ha dicho que usted ya sabía que íbamos a ser
los más afectados y si lo sabía Sra. Armengol ¿por qué ha
actuado así?

En estas dramáticas circunstancias unos dirigentes con
altura de miras, procurarían que se alcanzara un gran acuerdo
entre todas las fuerzas políticas, económicas y sociales de
nuestra comunidad, para diseñar y ejecutar un plan de
recuperación económica y social. Usted ha hecho referencia al
diálogo, un diálogo que usted sólo ha aceptado si nos
plegábamos a sus decretos disparatados y coercitivos, o a su
plan de ruina económica. 

Diálogo y acuerdo es lo que le propusimos nosotros a usted,
Sra. Armengol, a su gobierno, a todos los partidos políticos y
a todos los agentes sociales y económicos de Baleares. Fuimos
los primeros y los únicos que presentamos unos ejes
fundamentales sobre los que construir un plan de reactivación
económica y lo propusimos cuando era el momento, cuando
aún podíamos encajar el golpe y no arruinarnos
económicamente, ni morirnos por el virus originado en China.

Desde que se decretó el estado de alarma, VOX registró en
este parlamento 12 proposiciones no de ley con 115 propuestas,
que no han querido ser atendidas, ni debatidas todas estas, ni
consensuadas por los partidos del Gobierno. Después de esto,
de no hacer caso a lo que le proponíamos, ustedes nos pidieron
participar en un gran acuerdo, y nosotros obviando la sarta de
mentiras e insultos que nos arrojan continuamente, con toda
generosidad porque lo importante era salir adelante, les
propusimos esos ejes básicos con un objetivo primordial: la
reactivación de nuestro tejido empresarial y productivo,
severamente dañado por el largo periodo de paralización,
debido al confinamiento y la protección de la salud y la vida de
los ciudadanos. 

Le pedimos que el plan de recuperación económica y social
se articulara de forma democrática, transparente e inclusiva; le

propusimos constituir una comisión parlamentaria temporal,
constituida con carácter urgente, en la que estuvieran presentes
todos los grupos políticos, así como los agentes sociales y
económicos, todos, junto a expertos de probada solvencia y
asociaciones de la sociedad civil. Usted no quiso. Le insistimos
en que solamente el regreso a la plena capacidad productiva y
creación de riqueza por parte de las empresas, de los
trabajadores autónomos y de los profesionales independientes,
aseguraría la salida de la peor crisis económica que hemos
conocido.

Le recordamos algo que ustedes, los de la izquierda, suelen
olvidar, que es que nuestro sistema de protección social es
sostenido por los impuestos directos e indirectos que pagan las
empresas, los autónomos, los asalariados y los consumidores,
por lo que precisamente la preservación de nuestra capacidad
productiva era la única garantía de atender las necesidades de
las capas más vulnerables de la sociedad y, por tanto, la política
más social. Éramos conscientes de que los ingentes recursos
para hacer frente a gastos extraordinarios que mantuvieran
empresas y autónomos a flote, que sufragaran los ERTE,
cubrieran el subsidio de los desempleados y garantizaran las
pensiones, tendría que llevarse a cabo en un contexto de
marcado descenso de la recaudación fiscal. 

Desde esta perspectiva el plan que le propusimos,
precisamente debía descartar incrementos de la presión fiscal
sobre empresas, autónomos y ciudadanía en general, que por el
contrario debían ser objeto de medidas de estímulo en este
terreno, que les facilitara su supervivencia. Desde VOX ya
estimamos una caída de ingresos entorno a 1.200 millones de
euros sobre lo previsto en los actuales presupuestos y nos
quedaremos cortos. Por ello le dijimos que debía procederse a
una revisión completa del gasto público de nuestras
administraciones, cuestiones tales como el tamaño del
Gobierno balear, la estructura administrativa y la utilidad de
entidades públicas de todo tipo, tenían que examinarse con
estrictos criterios coste-beneficio. Y todo lo que no se tradujera
en un efecto directo y efectivo de cara al mantenimiento de la
capacidad productiva, tenía que ser eliminado.

Debíamos concentrar todos los esfuerzos en el objetivo
primordial, Sra. Armengol, la preservación de los puestos de
trabajo, la rápida vuelta a la plena actividad de los agentes
económicos y la protección de la salud, porque usted nos ha
planteado una falsa dicotomía, salud o economía, olvidándose
de la vía intermedia, retirar de forma gradual y pausada las
barreras que se impusieron para impedir la transmisión del
virus, manteniendo medidas de protección sanitaria efectivas en
momentos de baja virulencia, para reactivar la economía;
realizando tests masivos para confinar a los contagiados y dejar
trabajar a los que no lo estuvieran. De lo contrario va a haber
más muertos por la ruina económica que por el virus. Tests
masivos, Sra. Armengol, ustedes nos dijeron que eso era
imposible y después empezaron a hacerlos, tarde y mal.

Se lo ha dicho al Sr. Sánchez, nuestro presidente nacional,
el Sr. Santiago Abascal en el debate de la moción de censura,
“España debe protegerse, pero no detenerse”. Usted rechazó
nuestra propuesta de pacto para una reactivación que sí fue bien
acogida por la mayor parte de agentes económicos y sociales de
Baleares. Usted no quiso ni consensuarla y así nos ha ido, así
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nos va y así nos irá, directos al abismo. A través de decretazos
infumables como el 8/2020 o el 9/2020, que ustedes han ido
aprobando al más puro estilo chavista. 

Nosotros le propusimos reducir el gasto superfluo
autonómico, que ronda los 60 millones de euros anuales, y
reducir el tamaño de la administración y el número de cargos
políticos. Y usted, que ya había aumentado en un 40% el
número de asesores, no ha recortado ni un euro del gasto
superfluo y ha aumentado el número de cargos políticos a 209,
cuyos sueldos, sólo sus sueldos, suponen 12 millones de euros
al año.

Nosotros le propusimos ayudas directas a los ciudadanos
víctimas del cierre total que nos impusieron y de las actuales
restricciones. Suspensión del cobro de impuestos, entre ellos
los injustos de sucesiones y donaciones. Y ustedes los han
mantenido. 

Y si hablamos del ingreso mínimo vital aquí en Baleares
sólo llega al 5% de los que lo solicitan, pero en cambio nos
enteramos de que sí otorgan ayudas a una banda de criminales
rumanos. 

Y después nos habla de garantizar las ayudas sociales, ¿a
quiénes?, ¿a las bandas rumanas de carteristas?, ¿a ellos les
garantiza las ayudas sociales? Porque usted también, por otra
parte, oculta que miles de trabajadores no han cobrado ERTE
y que sus ingresos son de cero euros.

Nosotros le propusimos, Sra. Armengol, que solicitara al
Gobierno de España la rebaja del IVA turístico al mínimo del
4%, como han hecho nuestros destinos competidores. No lo
solicitaron, al revés, decretaron cierres arbitrarios y
dictatoriales de zonas de ocio y restauración de Palma, Calviá,
Ibiza y San Antonio, para así además ahuyentar al turista. 

Nosotros le propusimos que ayudara al sector primario
mediante incentivos económicos a las grandes superficies y
pymes que adquirieran productos agroalimentarios de origen
balear acreditados, la creación de un sello distintivo de calidad
quilómetro cero, la agilización de los expedientes del
FOGAIBA. Ustedes no han hecho nada por nuestros payeses,
pescadores y ganaderos, nada efectivo, Sra. Armengol, y ahora
atraviesan también una crisis sin precedentes. 

Les hemos propuesto medidas de conciliación familiar y
laboral ante esta situación que estamos viviendo, y ustedes en
este parlamento han votado en contra. 

Les hemos propuesto medidas de ayuda a las familias, sobre
todo las monoparentales y numerosas, al sector farmacéutico,
al sector privado de la comunicación, al sector literario, al
sector de la restauración, y ustedes les han abandonado. No es
verdad que les ayuden. Salgan ahí fuera y pregúnteles, salgan
de sus cómodos despachos y pisen la calle. Ya que ninguno de
ustedes ha trabajado en su vida en el sector privado y que lo
único que conocen del mismo es lo que les cuentan sus
sindicatos multisubvencionados -sí, los de las mariscadas, ya
los conocen, o algunas patronales también convenientemente
regadas con dinero público-, hagan un esfuerzo y salgan ahí
fuera. Salgan aquí, fuera del Parlamento, y entonces se

avergonzarán de la situación en la que ustedes les han dejado.
Y cuando les visiten díganles que con los impuestos que
ustedes siguen exigiéndoles están sosteniendo 11 consejerías,
47 direcciones generales, 3 secretarías autonómicas, 56
empresas públicas y 209 cargos políticos.

Por cierto, Sra. Armengol, tendrá que aplicar la nueva
medida estrella que ha anunciado, ésa que marcará un antes y
después en la pandemia mundial, ésa de reducir las reuniones
a seis personas, porque su norma impide las reuniones de su
gobierno al contar con 11 consejeros. Mira, a lo mejor ése será
el primer efecto positivo del coronavirus en las Islas.

Sra. Armengol, no necesitamos reducir las reuniones de 10
a 6 personas, así nos contagiaremos igual. Necesitamos sentido
común, medidas efectivas y no este tipo de medidas que van a
ahogar definitivamente al sector de la restauración, al hostelero,
al autónomo, al trabajador del bar y al del restaurante. 

Cuando hable con ellos, Sra. Armengol, se dará cuenta de
que la mayoría directa o indirectamente vive del turismo, algo
que ustedes, la izquierda, los comunistas, los separatistas,
detestan, detestan siempre que no sea llevarse bien con
propietarios de grandes cadenas hoteleras, ¿eh?, que eso
entonces cambia.

Ustedes, por mucha transición ecológica o transformación
digital que propongan, es hoy y ahora cuando la gente tiene que
vivir y esas transiciones o transformaciones no les van a dar de
comer. Nosotros les propusimos que crearan corredores seguros
con los países de origen, con los principales mercados
emisores, que sólo podían ser efectivos si se realizaban pruebas
PCR a nuestros visitantes, ya fuera en nuestros aeropuertos o en
los países de origen, y no lo hicieron, nos tacharon de locos.
¿Sabe qué hicieron? Abrieron las puertas sin más, sin control
alguno, presionados por esos con los que se llevan bien, las
puertas de los aeropuertos, y entonces pasamos a batir récords
de contagios.

Todo esto después de anunciarnos a bombo y platillo un
plan piloto turístico por el que sólo vinieron 2.000 turistas, y
nos ha vuelto a decir que fue un éxito. Fíjese si no sirvió de
nada, y mucho menos para vender Baleares como un destino
turístico seguro, que la temporada no llegó ni a arrancar, dando
el cierre definitivo el 15 de agosto. 

Y aún así, mientras los negocios agonizan y los trabajadores
y autónomos pierden su trabajo, usted, de acuerdo con el
Gobierno de Sánchez, siguen impidiendo la llegada de cruceros
a los puertos de Baleares. Ustedes han sustituido los cruceristas
por “pateristas”. 

Usted protagonizó ayer un festival de la mentira, Sra.
Armengol. También nos habló de la vivienda pública, otra vez
nos habló de la vivienda pública, que ya van a por más de 700
viviendas, dijo usted, y sólo han puesto una piedra desde que
empezó la legislatura. Además, Sra. Armengol, yo le aconsejo
que se ponga de acuerdo con el consejero Sr. Marc Pons, que
me parece que no está...

(Remor de veus)
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... sí que está, ¡ah!, perdone, encantado. Hable con él, mire,
además ahora lo tiene cerca, hable con él y pónganse de
acuerdo en las cifras porque el Sr. Marc nos vende más de 500
y usted nos dice más de 700. Al menos para ir coordinados en
las cifras imaginarias más que nada, hable con él que lo tiene
cerca ahora. 

Mire, nosotros, Sra. Armengol, le propusimos el 2 de abril
en un tema muy delicado, muy importante, el 2 de abril, la
realización urgente, intensiva y universal de PCR en las
residencias de la tercera edad, públicas y privadas, tanto a
residentes como a empleados; aislar a los positivos en COVID-
19 de los mayores sanos; aumentar la protección de los
sanitarios y auxiliares de estos centros y proporcionar
materiales de protección adecuados; aumentar el control
sanitario de todos los centros de la tercera edad. 

Ustedes no sólo no lo hicieron a tiempo sino que tampoco
fueron previsores en la segunda ola del virus. ¿Sabe cuál ha
sido el resultado? 172 personas mayores fallecidas. Y nos
dijeron que íbamos a salir más fuertes. Más de 60.000 muertos
en toda España.

Nosotros le propusimos las medidas que necesitaba esta
tierra, Sra. Armengol, para superar esta crisis del mejor modo
posible. El tiempo nos ha dado la razón, y usted se ha
equivocado. ¿Sabe cuál ha sido el resultado de su
equivocación?, ¿sabe cuál ha sido el resultado de haber
rechazado lo que le proponíamos desde VOX? Yo se lo digo,
el PIB balear se ha hundido el 40,5%, llega hasta el 41,7% en
Menorca y el 46% en Ibiza. ¿A quién quiere engañar usted
cuando nos anuncia que acabaremos el año con una caída del
28%?, ¿a quién? 

El actual desplome alcanza los 10.000 millones de euros.
Tenemos un 90% más de parados respecto al año anterior.
Baleares encabeza el incremento del paro de toda España en
términos interanuales, ya contamos con 78.000 parados, y
superaremos con creces los 100.000 al finalizar el año. Ya no
me quiero imaginar cómo serán las cifras en febrero.

Usted se ha atrevido a decir que vamos a recuperar la
actividad y las aerolíneas le dicen que están al borde del
colapso ante la incertidumbre que generan ustedes. Las
compañías prevén un 41% menos de plazas y una caída del
43% en los trayectos de cara a noviembre. 

Los ingresos del sector de la restauración caen un 70%.
Durante el 2021 la facturación del sector seguirá siendo un
50% inferior a la normal. Uno de cada cinco bares y
restaurantes liquida el negocio. El 42% de los locales estarán
cerrados durante el invierno. Siete de cada diez locales de ocio
nocturno cerrarán antes de Navidad. El 30% de los locales
comerciales van a cerrar. La industria musical está en alerta
roja por la inseguridad jurídica que sus decretazos han
generado. 

Una inseguridad que no sólo es jurídica sino también
ciudadana. Usted, Sra. Armengol, no ha dicho ni una palabra
del problema de la ocupación ilegal de viviendas que sufren
muchos ciudadanos de Baleares, que se encuentran en total
indefensión, comprobando que tienen más privilegios los

delincuentes que los ciudadanos honrados. A lo mejor no ha
dicho nada porque es verdad que sus socios de Podemos
defienden la ocupación, siempre que no sean sus casas, claro. 

Ni una palabra, Sra. Armengol, ha dicho usted de otra de las
mayores preocupaciones de los ciudadanos, el problema de la
inmigración ilegal descontrolada que no deja vivir a los
españoles con menos recursos y con menos ayudas sociales,
porque esas ayudas se las están dando a los inmigrantes ilegales
antes que a los mallorquines, menorquines, ibicencos y
formenterenses. Usted y Sánchez, con sus anuncios de ayudas
a la inmigración, su política de puertas abiertas y su
colaboración con las mafias disfrazadas de ONG que tratan con
los esclavistas africanos, han provocado un efecto llamada
consiguiendo que Baleares sea ya una ruta consolidada para la
inmigración ilegal proveniente del Magreb. En 2019 llegaron
más de 500 inmigrantes ilegales y vamos a superar los 1.000
este 2020. En las últimas 72 horas han llegado más de 145
inmigrantes ilegales y más del 10% llegan contagiados; se lo
dice la Policía Nacional, se lo dice la Guardia Civil, a los que
ni se ha dignado a visitar cuando la invasión inmigratoria nos
dejó el mes pasado, en 24 horas, casi 300 inmigrantes llegados
en patera que se instalaron en un campamento montado por el
ejército en el puerto de Palma.

Miren, mis compañeros de VOX y yo estuvimos con
nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado dándoles
ánimos ante la falta de medios y efectivos que sufren, usted ni
siquiera se acercó para darles ese ánimo. Inmigrantes ilegales
que se alojan en hoteles de lujo, mientras los españoles y los
inmigrantes legales e integrados hacen cola en los bancos de
alimentos para poder comer; inmigración descontrolada que no
podemos asumir y que se traduce en un aumento de
delincuencia.

¿Usted es consciente de que podemos tener por nuestras
calles a yihadistas asesinos? Sí, sí, sabrán que se ha detenido
recientemente al yihadista marroquí que fue detenido en
Canarias la semana pasada y que llegó en patera en 2018.

Ni una palabra, Sra. Armengol, ha dicho sobre el mayor
escándalo nacional que se ha producido este año en España, el
terrible caso de las menores tuteladas prostituidas, que afecta
principalmente al Consell de Mallorca, a través del IMAS, pero
del que usted y su gobierno también son directamente
responsables al proponer al Defensor del Menor quien tiene la
función de controlar todas las instituciones y que no ha ejercido
control alguno. Su gobierno, su consejera de Asuntos Sociales,
la Sra. Santiago, que ya no tendría que estar aquí, porque
tendría que haber dimitido o ser cesada por usted, es
responsable cuando en sede parlamentaria afirmó conocer los
pisos tutelados donde se ejercía la prostitución de menores. Y
usted, Sra. Armengol, no ha dicho nada, ni una palabra; mucho
hablar de feminismo, pero de las niñas prostituidas bajo su
responsabilidad ni una palabra.

(Algun aplaudiment)

Por culpa suya, Sra. Armengol, la mención a Baleares en el
debate de la moción de censura ha sido para recordar este
escándalo de las menores tuteladas prostituidas que, como le
digo, es responsabilidad suya, y que, como muy bien ha
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denunciado mi compañero en el Congreso, Ignacio Barriga,
usted, los señores del PSOE, de Podemos y de MÉS se han
negado a investigar.

Usted a lo mejor se cree, Sra. Armengol, que con aplaudir
a los sanitarios, como ha hecho en su discurso, va a remediar
que Balear haya sido la comunidad con más sanitarios
contagiados por no haberles proporcionado el material de
protección adecuado. Nosotros le pedimos que comprara ese
material, desde luego no le dijimos que se lo encargara a dedo
a un militante socialista, previo pago de comisión, eso no se lo
dijimos, pero sí que le pedimos una paga extraordinaria al
personal sanitario que ha arriesgado su vida, o que procurara
equiparar el plus de insularidad de los médicos, y no solo no lo
hizo, sino que les ha congelado el sueldo.

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la
Sanidad Pública ha suspendido su actuación frente a la
pandemia. El informe que ha elaborado a través de las
respuestas de profesionales sanitarios de todas las comunidades
autónomas le ha puesto a usted un 4, suspende, Sra. Armengol,
y su suspenso nos perjudica la salud.

Usted nos ha dicho que este verano, y en esta segunda ola,
no podían bajar la guardia, y por eso cerró el ocio,
arruinándolo, cerró las calles, arruinando la restauración y cerró
las playas por la noche, ¡fantástico! Mientras, abrió los
aeropuertos sin control ninguno, y todavía sigue.

Este hundimiento económico y social que ha provocado su
nefasta gestión de la crisis no solo la denunciamos nosotros,
mire, lo dice la prensa, que, como sabrá, no es que sea de
VOX: “Los hoteles empezarán a echar el cierre total a partir de
este domingo”, en agosto; “Más de 30.000 baleares ya no
pueden saldar sus deudas con los bancos”; “Los impagos en
Baleares aumentan un 60% por la caída de la actividad”,
septiembre; “Baleares lidera la subida del paro y la destrucción
del empleo del Estado”, octubre; “Siete de cada diez locales de
ocio nocturno afirman que no llegarán a Navidad”; “La falta de
turismo y demanda interna pone en jaque al comercio”; “Los
ciudadanos de las islas críticos con la gestión de la pandemia”,
esto fue la semana pasada.

Claro, Sra. Armengol, cuando uno comprueba todo este
desastre, le tengo que ser sincero, en un primer momento pensé
que era por incompetencia suya, pero cuando es tan reiterado,
cuando uno ve que sus políticas están perfectamente
coordinadas con las de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, es
cuando uno se da cuenta de que, además de incompetentes,
ustedes están aprovechando la crisis sanitaria, la nefasta gestión
de esta crisis sanitaria para aplicar su agenda social comunista.
Ustedes necesitan un país arruinado para blindarse en el poder,
que es lo único que les interesa, esto es de manual comunista.

Usted nos ha dicho que en esta ocasión hemos tenido la
suerte de contar con el respaldo del Gobierno de Sánchez, el
mismo gobierno que, según ha afirmado la Universidad de
Cambridge, ha sido el que peor ha gestionado la pandemia del
coronavirus en el mundo, y ese es el respaldo que usted,
además, viene aquí a decirnos. Ese Gobierno de Sánchez, ese
que usted loa, el que va a ser recordado como el que tuvo el
deshonor de destrozar más rápido la economía, esta misma

semana el Fondo Monetario Internacional ha sacado a la luz sus
vergüenzas, ha mejorado las previsiones de todas las economías
menos la española, que ya no es que no muestre ningún síntoma
de recuperación, sino que está, ha caído o ha entrado en
barrena.

Mire, Sra. Armengol, usted, al igual que todos los
nacionalistas cuando hunden una autonomía, siempre acuden a
varios mantras: la falta de financiación, Madrid nos mata,
España debe entendernos, todo eso, todo antes de asumir la
responsabilidad del despilfarro que llevan a cabo al gestionar
las competencias que tienen transferidas, que son la mayoría.
Y estoy de acuerdo que el sistema de financiación hay que
revisarlo, por injusto, estoy completamente de acuerdo, pero es
que ustedes se olvidan de que lo que es insostenible es el actual
sistema autonómico. Usted no ha dicho ni una palabra ni del
despilfarro que supone su taifa autonómica en cargos políticos
y chiringuitos varios, ni la descoordinación que en esta crisis ha
supuesto el sistema autonómico. Usted ha dicho en su discurso
que España no es Madrid y, efectivamente, es así, pero si algo
ha demostrado la tensión entre el ejecutivo nacional y el
autonómico madrileño es la absoluta ineficacia del estado de
las autonomías. Ninguna comunidad en la que se haya
producido confinamiento ha sido capaz de atender y resolver
los problemas de los españoles, y el Gobierno negligente e
irresponsable de Sánchez tampoco ha sido capaz de encauzar
y reconducir la situación de crisis que viven diversos territorios
en nuestro país.

Sánchez, al que usted agradece su respaldo y nos pone
como ejemplo a seguir, primero utilizó el confinamiento y
luego dejó a las comunidades autónomas sin medios para
acometer la protección de los españoles, y ahora espera
convertirse en el mesías salvador. Se ha demostrado que las
autonomías, sobre todo en esta crisis, son palos en las ruedas en
situaciones de crisis, además de distinguir a los españoles según
sea el territorio donde vivan, son un lastre para la reactivación
económica, y son precisamente ustedes los que quieren eliminar
las fronteras, las que las crean dentro de nuestro país, incluso
con normas y medidas de protección distintas, según el
territorio para luchar contra el virus. Así nos va, los peores del
mundo.

Usted, Sra. Armengol, en su discurso nos ha dicho que es el
momento de la lealtad institucional, usted nos dice esto, que
gobierna con dos partidos, MÉS y Podemos, que atacan directa
y sistemáticamente a las instituciones democráticas del Estado,
¡qué cinismo, Sra. Armengol! Usted, al igual que Sánchez e
Iglesias, está decidida a subvertir el orden constitucional desde
las mismas instituciones del Estado. De hecho, fíjese, gracias
a la mayoría de izquierda separatista de la Mesa de este
parlamento y con el visto bueno de su presidente, hoy asistimos
con vergüenza como el edificio que representa a todos los
ciudadanos tiene colgado en fachada un lazo amarillo como
símbolo de los que intentan golpes de Estado; es el símbolo de
los enemigos de la democracia y las libertades, insultando a la
mayoría de los ciudadanos de Baleares, y esto sucede gracias
a sus socios de MÉS, y sucede gracias a usted. Estos son sus
socios radicales, Sra. Armengol, la marca balear de los
proetarras de Bildu y el partido imputado por corrupción,
Podemos, y usted sigue con ellos porque es igual de radical y
extremista.
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Le recuerdo, además, Sra. Armengol que su partido, el
Partido Socialista, en noviembre del año pasado, votó en contra
de una moción presentada por VOX en defensa del régimen
constitucional. Y también votó en contra de reconocer el papel
fundamental que representa nuestro régimen democrático su
majestad el rey, Felipe VI.

Un gobierno, el suyo, instalado en reavivar el odio y la
confrontación entre españoles a través de la llamada memoria
histórica, que no solo se ha convertido en desmemoria histérica
o manipulación histórica, sino que también es memoria
subvencionada. Con la que está cayendo, y ustedes acaban de
crear un posgrado de memoria histórico sin demanda, con una
subvención de 50.000 euros, para dar trabajo a una exdiputada
de MÉS.

Tanto esfuerzo, dedicación y presupuesto a la memoria
histórica de hace ochenta años, de hace ochenta años, mientras
acabamos de conocer que un estudio de Cat3 arroja el
inquietante dato de que 7 de cada 10 españoles afirma no saber
quien fue José Antonio Ortega Lara, y solo el 38% de los
jóvenes identifica a Irene Villa como víctima de ETA; o que el
60% de los jóvenes no sabe quien fue Miguel Ángel Blanco. El
68% de los menores de 35 años, de hecho, reconoce que no ha
estudiado en el colegio o en la universidad nada relacionado
con la banda terrorista que asesinó a más de 800 personas en
España, un número de víctimas de ETA que desconoce el 95%
de los españoles. Y ustedes están con la memoria de hace
ochenta años. ¡Esto es memoria!

(Algun aplaudiment)

Ustedes riegan con cientos de miles de euros su
revanchismo de hace más de ochenta años con tres objetivos,
Sra. Armengol: uno, intentar ocultar la memoria actual,
blanquear el terrorismo etarra, cuyo último atentado fue en
Mallorca hace 11 años, mientras se remonta ochenta años atrás
para remover heridas y fosas. De hecho, ahí tiene a sus socios
de MÉS, los amigos del terrorista Otegui y de los proetarras de
Bildu, también intentan ocultar la realidad actual, también
intentan ocultar la realidad actual, la que nos recuerda que
80.000 ciudadanos de Baleares viven con menos de 429 euros
al mes o que 200.000 personas en Baleares ya se encontraban
en situación de pobreza en 2019, antes del coronavirus chino,
tras una legislatura completa de su gobierno.

El segundo objetivo que usted pretende con la memoria
histórica, es a través de esa manipulación crear odio y
confrontación entre españoles, derrocar la actual monarquía
parlamentaria; la Corona, como símbolo de la unidad y
permanencia de España, nuestro régimen constitucional de
libertades y en el caso de Baleares sustituir la identidad cultural
balear por el pancatalanismo adoctrinador que ustedes imponen
en el sistema de enseñanza público.

Lo suyo no es memoria histórica, sino mordaza histórica y
pensamiento único.

Hablando de educación, Sra. Armengol, usted lo citó ayer,
pero no citó que tenemos la tasa de abandono escolar más alta
del país, con un 24,4% de jóvenes que abandonan la formación
de forma temprana. Y si hablamos de fracaso, el 26,5% de los

alumnos de Baleares de ESO, no consiguen finalizar. Pero,
claro, ahora ustedes han encontrado la solución a este dato
catastrófico de fracaso escolar, con suspensos podrán pasar de
curso y ya no contabilizamos el fracaso escolar, ni a Fernando
Simón se le hubiera ocurrido.

¿Sabe qué incide en estos vergonzosos datos de abandono
y fracaso escolar, Sra. Armengol, la inmersión lingüística
obligatoria en catalán en la enseñanza pública. Usted prohíbe
elegir a las familias la lengua de enseñanza si esta es la lengua
oficial del Estado, es más, con esta prohibición se ensaña con
las familias más necesitadas económicamente, porque si estas
familias desean hacer uso de una libertad que les recoge tres
sentencias del Supremo y tres del constitucional, deberán
gastarse un dinero que no tienen para escolarizar a sus hijos en
un colegio privado.

Usted prohíbe escolarizar a un niño en español en una parte
de España que son las Islas Baleares, y además sustituye la
lengua y cultura balear por un catalán ortopédico que nunca se
ha hablado aquí, una imposición que vulnera los más
fundamentales derechos y libertades.

Usted y su gobierno de extrema izquierda son los reyes,
bueno, republicanos, por supuesto, en acabar con la libertad en
todos los ámbitos: ruina económico, delincuencia, inseguridad,
pobreza, inmigración ilegal descontrolada, fracaso educativo,
ataque a las instituciones del Estado, ataques a la democracia,
falta de libertad. Este es el estado de la comunidad, no tras un
año de su gobierno en esta legislatura, sino tras cinco años de
sus políticas de izquierdas.

En este momento -y voy acabando- y con esta situación que
le he descrito, que és la real, la que viven los ciudadanos de
Baleares, Sra. Armengol, esto, sus Acords de Bellver, son papel
mojado. El pacto que usted firmó con comunistas y separatistas
no vale, no solo porque no ha cumplido ninguna de las 200
medidas que aquí se incluyen, sino porque ya son imposibles de
llevar a cabo. Por tanto, ustedes se sostienen sobre un engaño,
un acuerdo de gobierno que no se cumple ni se cumplirá.

Si yo estuviera en su sitio, Sra. Armengol, usted no tendría
que pedirme la dimisión, porque, por dignidad, yo ya me habría
ido.

Muchas gracias.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Correspon ara la intervenció de la
presidenta del Govern.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Campos. Discurs
previsible en el sentit que a tot no, negacionista de moltes coses
que són prou evidents i cap proposta en positiu per servir a la
ciutadania d’aquestes Illes, molta crítica a l’estat autonòmic,
vostè és aquí gràcies que hi ha un estat autonòmic, Sr. Campos.
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(Alguns aplaudiments)

Passem una mica a plantejar el gros del que crec que és
important i del que crec que la ciutadania espera d’aquest
debat, jo ahir vaig explicar, i avui hem explicat en el debat de
política general qüestions que venim aplicant des de temps
enrera i que són prou òbvies, el que tenim aquí, el que patim
aquí, igual que a la resta del món, és una pandèmia mundial
d’una malaltia contagiosa, d’una malaltia que efectivament
mata, desgraciadament, i que això fa que els territoris que viuen
molt lligats a una economia de serveis, com la turística, que
necessita de la mobilitat, pateixen més econòmicament que la
resta, Sr. Campos. I les xifres que vostè ens diu aquí són les
que nosaltres hem explicat com a govern, i mai no hem amagat
res, no hem necessitat que vostè ens digui res, ho hem dit des
del primer moment, i hem dit, efectivament, baixarem un tant
per cent molt alt de PIB en aquestes illes, perquè la nostra
economia es troba molt lligada als serveis. I ahir jo posava en
valor, efectivament que tenim aquesta situació i que, com que
duem cinc anys caminant, hem d’accelerar el pas cap a la
diversificació econòmica perquè aquesta crisi econòmica ens
agafa amb aquesta situació i les properes situacions que puguin
viure els conciutadans nostres no han de patir del mateix
problema.

I, efectivament, i ahir ho vaig posar en valor també jo,
perquè vostè no degué escoltar molt el meu discurs, vaig dir
clarament que si a l’anterior crisi econòmica qui ens va estirar
i va fer que Balears pogués sortir més aviat va ser el sector
turisme, en aquest moment, òbviament, perquè parlam d’una
pandèmia mundial lligada a una malaltia contagiosa, el turisme
és el que més pateix, la mobilitat aèria és la que més pateix, per
tant, Balears, econòmicament, que té una economia molt lligada
al sector dels serveis i al turisme, pateix més que altres
territoris.

Per això, des del principi hem demanat que hi hagi una
singularitat específica amb el tracta a les Illes Balears, per això
la defensa que vostè ridiculitza dels ERTO i que dins els ERTO
es contemplin la figura dels fixos discontinus i que aquesta és
una aposta del Govern d’Espanya, és una aposta del món
empresarial, del món sindical, és una aposta d’aquest Govern
per protegir la nostra població.

I discrep absolutament amb vostè amb com hem enfocat
aquesta crisi sanitària i econòmica, Sr. Campos, és evident que
des del Govern, des del primer moment, vàrem dir: protecció
de la salut, jo no he plantejat mai una dicotomia entre salut i
economia, estan molt clares, sense salut no hi ha economia, i el
prioritari per a la ciutadania d’aquestes illes i per al Govern que
tenc l’honor de presidir, és la salut dels ciutadans i ciutadanes,
hem estat claríssims sempre: protecció de la salut, protecció
dels llocs de protecció, protecció de les empreses de la nostra
comunitat autònoma.

Però vostè em dóna peu a parlar del nostre model econòmic,
i jo li he dit, i ho hem dit ahir en moltes ocasions, i ho han dit
avui diferents grups parlamentaris, la gran dependència del
turisme en algun moment ens ha demostrat alguna fortalesa, en
aquests moments ens demostra una debilitat. I què hem de fer?
Evidentment, el turisme seguirà a les Illes Balears i jo he agraït
públicament i continuu agraint l’enorme esforç de l’empresariat

turístic i dels treballadors turístics en tenir la valentia d’apostar
per tenir temporada turística, de seguir obrint amb totes les
dificultats. 

Vostè pot banalitzar, però el Pla pilot és un pla pactat entre
l’empresariat i el Govern de les Illes Balears, sector públic i
sector privat, que va possibilitar, primer de tot, poder tenir
temporada turística mínima, sí, és cert, però vàrem tenir 1 milió
de turistes que és més que a la resta de comunitats autònomes,
per cert on vostès donen suport ho deuen fer fatal perquè en
varen tenir menys dels que vàrem tenir a la nostra comunitat
autònoma, és com una qüestió que crec que és ridícula de
comparació, però aquesta és la realitat, ens va permetre provar
tots els protocols sanitaris, que gràcies a l’IBASSAL i gràcies
a la feina feta entre els diferents actors empresarials hem
demostrat que funcionen i que, efectivament, hem de poder
reactivar l’economia i tornar obrir temporada turística amb
corredors segurs i amb propostes en què treballam.

Ara, Sr. Campos, crec que també hauríem de dir qüestions
que siguin una mica serioses i una mica... en fi, que vagin en la
realitat del que és fer feina epidemiològica amb una malaltia
que contagia i afrontar aquesta situació sanitària, nosaltres ho
feim des de les decisions que prenen els experts sanitaris i que
són molt clares, molt clares.

Miri, la qüestió és que aquest virus s’expandeix i contagia
molt, que és un virus que a més té una afectació en les persones
més vulnerables, en les persones més febles moltes vegades
mortal, que per poder-lo controlar i poder evitar els contagis el
que has de fer és, primer de tot, aplicar bé les tècniques
diagnòstiques; segona qüestió, protegir molt bé els entorns
vulnerables; tercera qüestió, fer els cribratges com pertoca i on
toca, perseguir els contactes estrets, fer rastreig i després
aplicar bé els aïllaments i la quarantena. Tot això és el que està
fent la nostra comunitat autònoma. Per cert, molt diferent del
que està fent la comunitat autònoma a la qual vostès donen
suport, entre d’altres, com la Comunitat de Madrid. Nosaltres
estam aplicat aquesta línia.

I em diu que nega qualsevol mesura sanitària que estan
prenent... Navarra; que està prenent Aragó, que avui anuncia
confinaments; que està prenent Catalunya; que està prenent
mitja Europa, i vostè no entén que prenguem aquestes mesures
de prevenció de la malaltia, de prevenció del contagis i no
entén que vulguem baixar la incidència acumulada més a baix
del 50 per poder reactivar la nostra economia. 

Sr. Campos, permeti’m que li digui que no ha entès res del
que succeeix, res del que succeeix,...

(Alguns aplaudiments)

... no ha entès res... i les seves propostes són absolutament
desbaratades -absolutament desbaratades-, aquesta és la realitat.
Permeti’m que li ho digui, però és que són unes propostes
absolutament desbaratades.

El que s’ha de fer és precisament evitar que hi hagi més
expansió del virus. En aquest moment, jo ho repetesc una
vegada més: som la segona comunitat autònoma amb menor
incidència acumulada, però és una incidència acumulada massa
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elevada -massa elevada-, estam per damunt del 130 i per tant,
això vol dir que hem de prendre mesures. 

Per això anunciam més restriccions a Mallorca i a Eivissa,
que és on estam en pitjors condicions i per això passam de deu
a sis, trobades socials i familiars, Sr. Campos, que és on tenim
els focus de més... el focus més perillós, de més contagis i és el
que estan dient tots els experts -tots els experts- i molta... va
lligada efectivament a l’oci nocturn i per això a les Illes Balears
el vàrem prohibir des del principi. Per això s’estan establint les
mesures que s’estan establint.

Vostès no estan d’acord a prendre mesures restrictives per
poder frenar els contagis de la malaltia? Nosaltres sí, però
com..., nosaltres hi estam perquè és el que recomanen tots els
experts en l’àmbit mundial i així s’està demostrant, igual que
fer els rastrejos com pertoca i igual que prendre les decisions
com pertoca.

Després m’ha fet..., en fi, en les seves crítiques diverses
m’ha parlat del tema d’habitatge públic, Sr. Company, perdó,
Sr. Campos, els discursos s’han assemblat tant que se m’ha
anat..., perdoni...

(Remor de veus)

El trist de la seva presència tal vegada no és només
l’existència o el seu paper de VOX, que jo no..., en fi, no
esperam..., mai no n’he esperat molt, no?, el trist és que
arrosseguin el discurs del Partit Popular, això sí que crec que
és molt dolent per a la democràcia i és el que veim avui, el que
estam veient dia a dia, no?, que el PP segueix el discurs a VOX
entregats a un plantejament a l’extrem que no ajuda en res...

(Remor de veus)

Bé, li deia que en tema...

(Alguns aplaudiments)

Li deia que en tema d’habitatge no es preocupi que el
conseller Marc Pons i jo mateixa anam en la mateixa línia i en
la mateixa direcció. Veig que no va escoltar bé el discurs i li ho
repetiré perquè és important: quan va governar la dreta en
aquesta comunitat autònoma vàrem quedar amb una xifra de
menys 1 habitatges de protecció oficial sense cap projecte fet,
sense cap sòl plantejat, sense res absolutament. Des que
governam nosaltres hi ha planificació, hi ha llei d’habitatge, hi
ha pla d’habitatge i en aquest moment estan en construcció més
de 300 habitatges de protecció oficial, si vol un dia el puc
acompanyar a visitar-los i així veurà les obres que s’estan fent
que són d’una excel·lència constructora important, que són
excel·lents en termes mediambientals i en compliment estricte
de l’eficiència energètica i efectivament acabarem l’any amb
502 i són 700 i busques les que tendrem l’any que ve, Sr.
Campos, si vol actualitzar les seves dades.

El que no li permetré és que vengui aquí a lligar “okupes”
amb immigració i amb delinqüència. Tot el que ha dit és
absolutament fals, fals.

(Alguns aplaudiments)

Li ho puc repetir mil vegades, tot el que vulgui, però crec
que, Sr. Campos, com que a mi no em fa cas i el que jo li
explico tanmateix m’ho ha demanat un parell de vegades en
diferents ocasions cada dimarts i li ho he explicat moltes
vegades, que les Illes Balears té el nivell d’"okupes" molt baix,
que tenim les normes de fiscalia que més etc., que protegim la
propietat privada, que feim habitatge de protecció oficial per
poder donar aquest servei, tot això li ho he explicat moltes
vegades i no em fa cas.

Li llegiré una cosa que em pareix interessant: “En algunos
países de llegada los fenómenos migratorios suscitan alarma y
miedo, a menudo fomentados y explotados con fines políticos.
Se difunde así una mentalidad xenófoba, de gente cerrada y
replegada sobre sí misma”, el papa Francesc en la seva darrera
encíclica, ho dic perquè avui vostès han fet una apologia de tot
el tema del cristianisme...

(Alguns aplaudiments)

... si ho volen valorar, estarà bé que ho valorin.

I després -i acab, Sr. Campos-, nosaltres com a govern
tenim molt clares les prioritats, tenim molt clar el full de ruta,
tenim molt clar que les decisions es prenen des dels acords
polítics. 

Vostè ha ridiculitzat el pacte de reactivació econòmica,
vostè ridiculitza la capacitat del diàleg social, vostè no creu en
la interlocució amb els agents socials i econòmics, després em
ve aquí a fer sermons de constitucionalista i el que diu la
Constitució Espanyola és que el diàleg social es fa amb els
agents econòmics i socials més representatius. Per tant, els
nostres acords amb CAEB, amb PIME, amb Comissions
Obreres i UGT almanco no els banalitzi, no falti al respecte als
empresaris i als treballadors d’aquesta terra...

(Alguns aplaudiments)

Si vol insulti’m a mi, però no insulti la gent d’aquesta terra.
Crec que no s’ho mereixen, crec que prou problemes tenim per
haver de sentir segons quins discursos inspirats en l’odi,
inspirats en aquesta crispació que volen dur constantment a
nivell parlamentari i crec que res és menys oportú en aquests
moments de dificultats que passa la gent.

Per tant, nosaltres seguirem acordant, seguirem pactant, jo
seguesc agraint als consells insulars, als ajuntaments, seguesc
agraint a les forces polítiques que donen suport al pacte de
reactivació, a Ciutadans, a El Pi l’aposta per ser positius perquè
efectivament estam intentant aportar el millor de nostres
mateixos per afrontar una situació que és molt complicada.

Sr. Campos, vostè i el seu partit no sé molt bé quina
aportació fan a la política, a la democràcia..., en fi. Jo el que
veig, i a vegades intent pensar i dir: bé, no ho sé, tenen un sou
autonòmic, cobren de parlamentaris, no sé molt bé què fan a les
comissions, no sé molt bé quines propostes fan, a les reunions
a les quals nosaltres els hem convocat com a govern no ens fan
cap proposta concreta, normalment no parlen, moltes vegades
no hi assisteixen, després mir..., bé, on estan donant suport al
Govern, què fan?, jo veig que la seva aportació a la crisi
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econòmica que han fet pública a Madrid és intentar refer la
història, Sr. Campos, i en això no se’n sortiran...

(Alguns aplaudiments)

Largo Caballero va defensar els drets dels treballadors i les
treballadores i la democràcia. Per tant, no se’n sortiran, a
canviar la memòria d’aquest país. No se’n sortiran, a intentar
esborrar una dictadura que va durar quaranta anys i que va
trepitjar tantíssima de gent.

(Alguns aplaudiments)

En tot això, Sr. Campos, no se’n sortiran.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. En torn de rèplica té la paraula el
Sr. Campos pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Ya lo que nos faltaba por escuchar
era que los defensores del aborto, de la eutanasia, los que
apartan a la religión católica del currículum escolar, pero
introducen el islam, se vuelvan al catolicismo del papa
Francisco, Sra. Armengol. Mire, le voy a decir una cosa del
papa Francisco, para que se aplique el cuento. El papa
Francisco ha dicho que el diablo es el padre de la mentira, lo
digo porque usted es profesional de la mentira, es que ha vuelto
a salir a mentir descaradamente. 

Para usted la ocupación ilegal no está ligada a la
delincuencia, esto sí que es algo asombroso, ¡oiga!, ahora
resulta que los que ocupan ilegalmente las viviendas no son
delincuentes, son personas que tienen derecho a ocupar las
viviendas, ya le digo, espero que no ocupen la suya, a ver si
dice lo mismo.

Me dice que nuestras propuestas son disparatadas. Oiga,
¿era disparatado cuando le decíamos que hicieran tests
masivos, que nos dijera una locura, que eso no se podía hacer
y que después ustedes lo hicieron? ¿O era disparatado también
exigir los PCR en origen, algo que ha conseguido Canarias y
que por supuesto usted no ha conseguido y que nosotros
también pedíamos? ¿Eso son propuestas disparatadas? ¿O a lo
mejor es más disparatado que usted se escude en expertos
sanitarios que no sabemos quiénes son? A ver si va a pasar
como en ese comité de expertos de Sánchez que no existe.
¿Con qué expertos habla usted? Porque conocemos a uno que
es el Sr. Arranz, que cada vez que habla le tira a usted por los
suelos.

Mire, usted miente desde el principio, ha mentido también
antes cuando loaba a su partido muleta, a Ciudadanos, cuando
ha dicho que ni el Partido Popular ni VOX hemos apoyado
suspender las reglas de disciplina fiscal, también miente.
Nosotros nos hemos abstenido, no hemos votado en contra, ni

el PP ni VOX y nos hemos abstenido porque hemos exigido a
Hacienda un plan de reequilibrio, precisamente para frenar la
fiesta del gasto que ustedes los socialistas siempre cuando
llegan es la que con alegría siguen gastando el dinero de todos
los ciudadanos, un dinero que no se tiene. No sé si sabrá que
España está en serio riesgo de impago de deuda, de insolvencia
y de quiebra y que ustedes siguen tirando de deuda, una deuda
que pagarán nuestros nietos.

Usted aparte de salir a insultarnos, me recomienda, me
anima a que vaya con usted a visitar viviendas públicas. Yo
encantado de acompañarle a visitar esas viviendas públicas,
igual que estaré encantado que usted me acompañe a visitar los
centros educativos que su consejero de Educación no nos
permite llevar a cabo...

(Algun aplaudiment) 

Usted viene conmigo y visitamos los centros de educación
que su consejero no quiere que visitemos, supongo que será
para ocultar esas pancartas separatistas y ese adoctrinamiento
pancatalanista que se lleva a cabo en la educación. Cuando
usted me acompañe a los centros educativos haciendo uso del
derecho constitucional que nos asiste, entonces yo iré a visitar
con usted las viviendas públicas.

Mire, Sra. Armengol, usted ha vuelto a sacar en su discurso,
el discurso con el que nos deleitó ayer, que no iba a dejar a
nadie atrás. Mire, además de los 339 fallecidos que ya se han
quedado atrás en Baleares, si nos creemos el dato oficial del
Ministerio de Sanidad, ustedes han dejado atrás definitivamente
a los autónomos, a los farmacéuticos, a las clínicas dentales, a
los pequeños y medianos empresarios, a los camareros, a los
cocineros, al personal de limpieza, a los guías turísticos, a los
arquitectos aparejadores, a los interinos, a los sindicatos
policiales, a los padres menores tutelados, a los empresarios de
parques infantiles, a los feriantes, a los cruceristas, a los
pequeños hoteleros, a los arrendadores turísticos, a los talleres
de automoción, a los periodistas, a los padres con hijos con
necesidades especiales. A todos ellos los ha dejado atrás y sabe
por qué lo sabemos, porque con todos ellos nos hemos reunido
y nos dicen que usted les ha arruinado.

Usted ha salido aquí a contestarme, que no ha contestado
nada, aparte de mentir -vaya bronca se va a llevar del papa
Francisco, ya verá-, ha venido a decirnos que es triste la
existencia de VOX. Evidentemente usted preferiría que no
existiéramos, y con esas palabras usted insulta a los que en las
elecciones autonómicas del año pasado nos votaron, a los
34.871 votantes. Usted siga con estas campañas de difamación
hacía nosotros. En las últimas elecciones generales de
noviembre del año pasado obtuvimos 77.346 votos, cuarta
fuerza política, y en las últimas encuestas de diferentes
empresas demoscópicas, ya nos consolidan como tercera
fuerza. Usted siga insultando a nuestros votantes y verá como
al final la que se va a ir a su casa va ser usted, que después de
tantos años tampoco estaría mal.

Mire, usted, como le he dicho, gobierna con partidos ultras,
con partidos radicales. Sin ir más lejos, antes el Sr. Ensenyat de
MÉS le ha propuesto a usted poner en marcha un cordón
sanitario contra VOX, contra un partido político democrático
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y constitucionalista. Se lo ha propuesto a usted, es con quien
gobierna, lo ha dicho el Sr. Ensenyat que nos ha llamado
“fascistas”. A mí que el Sr. Ensenyat me llame “fascista” me da
igual, porque como no lo somos, que diga lo quiera. A mí lo
que me preocupa es que quieran callar la voz de tantas decenas
de miles de ciudadanos, porque eso es lo realmente
antidemocrático. A mí que los que van de la mano de los
proetarras de Bildu, intenten llevar a este parlamento lo mismo
que hacen en el Parlamento vasco, es lo que preocupa y que
usted vaya de la mano de ellos es aún más preocupante, porque
usted va con el extremismo y se encuentra cómoda porque
usted es igual de extremista.

Mire, Sra. Armengol, ha hecho varias referencias a la
moción de censura que hoy se celebra en el Congreso de los
Diputados y que ha planteado VOX. Con esta moción de
censura lo que demostramos a los españoles es que hay
alternativa a la ruina social comunista a la que ustedes nos
conducen, y que los españoles no estamos condenados a seguir
sufriendo esta situación a la que ustedes nos quieren llevar. Y
aquí en Baleares los partidos de la oposición debemos ser
capaces de articular una alternativa a este gobierno social
comunista que nos arruina. 

Sra. Armengol, se lo dije en una ocasión, su gobierno es el
gobierno de los enemigos del pueblo, sin el pueblo y contra el
pueblo. Sra. Armengol, cada euro que usted malbarata en
organismos innecesarios, subvenciones electoralistas y
enchufados parásitos, cada euro que usted le quita a los
ciudadanos de Baleares y que se podría emplear en educación,
en sanidad y en ayudas a los más vulnerables, cada euro que
usted utiliza para demoler nuestro régimen democrático
constitucional, la convierte a usted en enemiga del pueblo. 

Váyase, Sra. Armengol, dimita y nos hará un favor a la
mayoría de ciudadanos de estas islas.

Muchas gracias.

(Algun aplaudiment) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. En torn de contrarèplica té la paraula
la presidenta del Govern.

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

Gràcies, Sr. President. A veure, Sr. Campos, no ha aportat
absolutament res nou en aquest debat, sobretot de positiu,
absolutament res. Jo li he dit que jo tenc tot el respecte
democràtic a tothom i tot el respecte als seus votants. Allò que
he dit és que no esper res del seu partit, perquè efectivament, ja
li he dit moltes vegades, no aporten absolutament res...

(Alguns aplaudiments)

... en positiu al debat d’aquesta comunitat autònoma ni de les
iniciatives que necessitam. La gent es mereix molt més, la gent
es mereix en aquest moment que tothom intenti estar a l’alçada
de les circumstàncies i entenent que efectivament, vivim una

pandèmia mundial, vivim una crisi econòmica complicada,
vivim una situació difícil a nivell social en aquestes illes i que
li puc tornar dibuixar una altra vegada més. 

Vostè em diu “la fiesta del gasto” bé idò, no estam d’acord
amb gairebé res, vostè em diu “la fiesta del gasto” i jo li diré és
una “fiesta del gasto” una renda social? Aquests 18 i busques
de milions que hem invertit en les persones que més ho
necessitaven? Ho és l’atenció a les persones amb dependència?
Ho és haver creat 641 places de residències a centres de dia?
Ho és haver contractat més de 2.400 professors a la nostra
educació? Ho és haver contractat més de 2.400 metges i
sanitaris a la nostra sanitat pública de les Illes Balears? És a
això a què es refereix? Perquè és en això que inverteix en
recursos públics aquest govern, ho inverteix en això, ho
inverteix en els autònoms, quan hem pogut donar una ajuda
extra de 15 milions d’euros entre els consells insulars i el
Govern de les Illes Balears, ho inverteix quan posam 200
milions d’euros a l’ISBA per donar suport a les empreses que
estan a punt de fer fallida moltes d’elles i que si no fos per això
no tendrien els recursos. 

Després em diu, “no, no i tot això ho ha de compaginar amb
una baixada d’imposts”, Sr. Campos, quan li dic que són
mesures desbaratades és que si vostè vol un sistema públic fort
necessita ingressos per tenir aquest sistema públic fort. Jo
defens un sistema públic fort, nosaltres ho tenim claríssim,
defensam una bona educació, defensam uns bons serveis
socials, defensam un sistema públic de protecció a les persones
més vulnerables, defensam una política d’habitatge públic,
defensam una política de bona educació, defensam una política
de bona mobilitat...

(Alguns aplaudiments)

... i per això feim una política fiscal adequada que és qui paga
més qui més té. Aquest govern mai no ha pujat els impostos a
les classes treballadores i mitjanes, això no ho ha fet mai.

Vostès allà on governen el que fan és baixar els impostos a
les classes més altes, Sr. Campos, aquesta és la política a la
qual vostès donen suport amb el PP i que estan trampejant a les
comunitats autònomes on donen suport d’aquella manera.

Miri, Sr. Campos, nosaltres seguirem en la línia de diàleg,
en la línia de consens, en la línia d’aportació seriosa a aquesta
comunitat autònoma d’intentar reactivar l’economia, en la línia
certa d’efectivament fer les proves de diagnòstic com pertoca
i on pertoca, que és el que feim i treballam des del Govern de
les Illes Balears sota criteris sanitaris, prenent les decisions de
forma anticipada per protegir la població i per poder reactivar
l’economia. 

I li demanaria, Sr. Campos, que demani disculpes o que no
insulti els experts sanitaris d’aquesta comunitat autònoma.
Tampoc al doctor Arranz, que és un gran metge de família, una
persona experta en epidemiologia que s’està deixant la pell per
intentar ajudar aquesta comunitat autònoma, igual que ho fan
tots els professionals sanitaris d’aquestes illes, malgrat vostès,
Sr. Campos. Aquesta és la realitat.

(Alguns aplaudiments)
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I res més. Nosaltres tenim molt clar el full de ruta i el full de
ruta és la protecció de la gent, de servir al nostre poble de la
millor manera que sabem i que és en aquests moments de
dificultats fer un pressupost públic per poder donar suport a la
gent que més ho necessitarà; per donar suport a l’estructura
pública que necessita la gent, que és educació, que és sanitat,
que són serveis socials, que és política d’habitatge, tot allò que
li plantejava, que és seguir donant suport a les empreses i als
treballadors, que és seguir apostant per la política de protecció,
també d’acord amb el Govern d’Espanya en la política de
protecció a través dels ERTO i de la reactivació econòmica que
nosaltres empenyem amb recursos, no només de les Illes
Balears sinó amb recursos de tota Espanya i amb recursos dels
fons europeus on tenim una estratègia pactada amb consells
insulars, amb agents econòmics i socials, als quals vostè
menysprea, però que són fonamentals per a la cohesió d’una
terra i per a la pau social d’aquesta comunitat autònoma i que
és absolutament fonamental per tirar endavant. 

També agraïm una vegada més a forces polítiques que són
a l’oposició amb les quals discrepam ideològicament, però que
són capaces d’entendre les dificultats que vivim. Això és El Pi
i això és Ciutadans. Desgraciadament, l’altra bancada de la
dreta és incapaç de veure la realitat que vivim.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Començam la intervenció del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears. Té la paraula
la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputades,
personal de la cambra, companys dels mitjans de comunicació
i tots aquells que ens segueixen a la Sala de Passes Perdudes,
a la Sala Verda o a qualsevol canal o plataforma, bon dia a tots.

Una condemna ferma per part del Grup Parlamentari El Pi
per aquest nou cas de violència masclista, pel qual per cert hem
fet avui un minut de silenci.

Abans d’arrencar amb tot allò que li volem contar,
presidenta, vull fer una referència al Sr. Campos. Sr. Campos,
se lo quieren quedar todo. S’adonen que la bandera espanyola
se l’han feta seva. La mallorquina, perquè l’altre dia passejava
en aquella manifestació, també se l’han feta seva. La catalana
no, però la mallorquina sí. Es volen fer seva la Policia Nacional
i la Guàrdia Civil. És tan meva com seva, Sr. Campos. También
se la quieren hacer y que sea suya. I l’única cosa que no he
sentit mai que es vulguin quedar és Sor Tomaseta o la Mare de
Déu de Lluc perquè no saben ni que existeix. En qualsevol cas
li diré que això vostè diu que és seu també és nostre i ningú no
renega d’això, o quasi ningú no renega d’això. No hagan eso,
no hagan eso, perquè això no és ni elegant ni crec que
intel·ligent.

(Remor de veus)

Presidenta, presidenta, vull començar el meu primer torn
d’intervenció en aquest debat de política general de la
comunitat, tot i que ja ho han fet tots els meus companys
diputats, recordant les 399 persones que han perdut la vida a
causa de la COVID-19 a les nostres illes i enviar un sincer
missatge de condol als seus familiars i amics. Molta força i
molts d’ànims també als que lluiten per vèncer un virus que ens
ha capgirat les nostres vides. És cert que pensàvem que la vida
era un llarg riu tranquil, com aquella meravellosa i deliciosa
pel·lícula francesa de l’any 1989, però no, ha quedat clar que
la vida no és tranquil·la i una vegada més ens demostra que
quan pensam saber les respostes, ens canvia les preguntes.

He d’agrair a tots els professionals sanitaris d’aquestes Illes
Balears la seva tasca durant aquests mesos i el seu compromís
amb aquesta terra i amb el benestar de la seva gent, que som
tots nosaltres, absolutament tots. 

Tot i que també li reconec que quan els aplaudim, quan els
donam les gràcies una i una altra vegada a aquestes alçades de
la pel·lícula em cau la cara de vergonya i a vegades pens que al
Govern també li deu passar. Crec que a hores d’ara el que
volen metges i infermeres i tot el personal sanitari i
sociosanitari és estabilitat, són recursos, és seguretat sanitària
i millores salarials. I si no, els haurem d’escoltar dia 27 que
tenim una vaga convocada.

Tot i que ens repetim, apostam per fermar un acord fort
entre totes les forces polítiques aquí representades per tenir
cura del nostre preuat sistema de salut com el tresor que és,
perquè, tot i allò que ens pensàvem, no teníem un sistema de
salut extraordinari, teníem uns professionals sanitaris
estratosfèrics, superherois, gairebé plusquamperfectes. 

Primera reivindicació. Hem de protegir, mimar i pagar com
pertoca els nostres professionals i millorar i blindar el nostre
sistema de salut. Per cert, com anam de finançament, Sra.
Presidenta? Li don la raó, coincidim a afirmar que aquest és un
any excepcional, marcat per la crisi sanitària provocada per la
COVID-19 que ha derivat a una crisi econòmica sense
precedents, social, anímica, una crisi de solitud, una crisi
d’aïllament, una crisi que desprotegeix els més febles i un
govern que no pot donar garanties. Moltes vegades ni als
menors, i em referesc a tots, a aquells que viuen dins casa seva,
als que han estat confinats, als que són víctimes de violència
domèstica, i també als menors tutelats. Però tampoc a la gent
gran, ni tampoc a la gent que pateix, ni als que van a les cues de
beneficència per demanar allò que mai no havien hagut de
demanar, menjar per a ells i per als seus. Que ho intenten, sí,
Sra. Presidenta, ho intenten, però no ho arriben a aconseguir. 

M’explicaré. Una de les nostres preocupacions que li
traslladàrem al principi d’aquesta pandèmia era no deixar fora
els més vulnerables i sempre pensant que hi ha dos grans grups
que han de protegir com sigui, amb les dents si fa falta: els
infants i la nostra gent gran. Aquests, la gent gran, que ho
donaren tot perquè nosaltres fóssim allà on som, sense cap
gratificació i amb totes les renúncies. 

Quan parlam de menors tutelats, és cert, alguns pateixen
explotació sexual, menors que viuen en entorns vulnerables,
violència familiar -torn a repetir- o domèstica, infants sense
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recursos. La gent gran, ja no parlarem dels qui viuen tot sols,
però sí d’aquells que viuen a les residències. 

Sra. Presidenta, què ens dol? Amb els infants, que li record
que podrien ser els nostres, els seus i els meus, que es
conformin amb informes d’experts i que ara vulguin una
comissió política que no està reglamentada al consell.
Haguessin fet comissió d’investigació. Siguin valents, no copiïn
models que no serveixen. Aquestes persones, per cert, no en
tenen de competències. A vostès els pareix que aquests infants
van a pensar si la competència és del consell insular o si és
competència del Govern o de qui és competència? No, el que
volen és estar protegits. Si són de l’IMAS, si són establiments
públics o privats. En el cas dels nostres pares, quan parlam de
residències privades és que són un negoci, és veritat que és un
negoci, però nosaltres li proposam, presidenta, que facem
qualque tipus de política preventiva, que no intervinguem quan
ja hi ha persones que han perdut la vida. Si no funciona el
sistema com està establert, hem de canviar les regles del joc.

El gran problema de les residències es dóna, com dèiem, a
les privades. Tenen capacitat inspectora? Quant hem d’esperar,
com deia, perquè intervenguin? Li record que quan duim els
pares a una residència privada moltes vegades és perquè no
tenim lloc a una pública. Vostè ahir no en va fer menció. Jo
demanaria una declaració d’intencions perquè també vostè ha
de parlar d’aquestes coses. La gent del carrer no sap si és culpa
seva, que és culpa seva no, si és competència seva o no ho és,
això no ho sabem. 

El discurs d’ahir, presidenta, va ser una correlació de dades
planes -diguem-ho així-, avui he vist que ha pujat el to, però
que varen posar damunt la taula la voluntat de fer coses i
també, li reconec, de coses fetes. Però també li dic, vostè ha
d’apedaçar realitats, vostè multiplica les mans que té, però
crida massa fluix, ha de cridar més fort. Som un arxipèlag
oblidat dins una mar Mediterrània que només se’ns veu des del
Govern central com un lloc on navegar, on venir de vacances,
i ara mateix ni tan sols això. 

La realitat nostra és una altra, el 2020 és una realitat encara
pitjor, molt pitjor, podríem dir que la pitjor.

Això sí, els illencs som solidaris, molt solidaris, no sé a
aquestes alçades si ho som perquè ho som o perquè no ens
atrevim per no posar no posam ni l’intermitent a la rotonda no
sigui cosa que sàpiguen on anam, o també pot ser que tenguem
l’autoestima baixa. 

Bé, la qüestió: a Balears seguim sent solidaris, si fos una
pel·lícula històrica segurament sortiria un cartell
sobreimpressionat que diria o una veu en off que diria: “trenta-
cinc anys després Balears donarà 450 milions a les altres
comunitats autònomes en base al principi de solidaritat”, quina
solidaritat?, si tenim un 90% més d’atur, si hem passat de 30
milions a 6 en el nombre de passatgers, si caurà el PIB, que
vostè ho va dir ahir, un 28,8% en acabar l’any.

Pedro, Pedro Sánchez deu sentir això i deu dir “podría ser
peor”, però si sortim al carrer ens adonam de la magnitud de la
tragèdia, comerços tancats, ciutats desertes, incertesa, però això
sí, més beneits encara, Balears tornarà quedar l’any que ve per

davall de la mitjana en finançament autonòmic, el Govern rebrà
un total de 2.855 milions d’euros, una mitjana de 2.522 per
càpita. Vostè sap que Cantàbria, per exemple, en rebrà 3.200.

Sra. Presidenta, no som solidaris, som inconscients. Sap què
deia mon pare a qui vostè va conèixer? “Bon al·lot i feiner,
dissabte acabes”, i aquest final o aquest dissabte nostre serà dia
31 de gener quan aquesta societat que vivim anestesiada pels
ERTO vegi com se’n van al carrer a no ser que això canviï.

Vostè ha dit que ho reivindicaran, que la ministra de Treball
va venir aquí a aquella mesa de diàleg i que va dir que
“seguirían con los ERTE”, no ho hem de dir, ho hem
d’aconseguir, o està firmat a alguna banda? Nosaltres la volem
acompanyar on sigui perquè els compromisos que té amb
Madrid, que no ens en refiam moltes vegades, es compleixin.
No hem de demanar, ho hem d’aconseguir, que feim passes
enrere.

Ara ens anuncia un pressupost expansiu i un endeutament
que ja veurem qui i com el pagarem. No ho veiem malament,
Sra. Presidenta, però Madrid que pitgi, que insufli tot allò que
ha d’insuflar.

Gestió de la pandèmia. Hem passat de treure pit i estar
orgullosos quan va arribar l’estiu a mirar les dades entre
escèptics i il·lusionats, no podem dir que estam tombant la
corba, perquè hagi baixat no significa que l’haguem tombat.

La Federació d’Associacions per a la Defensa de la Sanitat
Pública diu que Balears no està entre les quatre comunitats
autònomes que aproven en la lluita contra la pandèmia durant
la primera onada, en concret les Illes obtenen un 4 de nota
sobre 10, avui igual ha canviat, però fins ahir era aquesta la
nostra que teníem, què ens ha passat?

Som conscients -i li ho dic també de veritat- que aquest
virus és un bicho raro, que és un prepotent, que aquest bicho
és un traïdor que no mostra les cartes, però el que no pot ser és
que esperassin la segona onada, que arribàs l’octubre, que no
ens agafàs preparats, que esperàssim que la calor el deixàs
estormaiat perquè sabem que això no és així. Ens va agafar la
segona onada, vostès feien feina i es preparaven, però ens ha
agafat.

No parlaré de les dades dels morts, dels usuaris de
residències, dels hospitalitzats, dels que són a la UCI, però sí
parlaré dels vuit de cada deu d’aquesta segona onada que sí han
finat i que són usuaris de residències. La ciutadania a més a
més ha perdut la confiança que aquest govern sigui capaç de
protegir els més vulnerables. Basta dir que la setmana passada
llegíem que una cinquantena d’usuaris de residències des del
mes de març havien estat baixa voluntària perquè els seus fills
se’ls havien endut.

Jo li vaig fer una pregunta en aquest parlament, Sra.
Presidenta, si ara li entràs per aquí algú i li digués: “què faig
amb mon pare i ma mare?, els duc a una residència?”, vostè
que li contestaria?, “pots anar tranquil i dur-los-hi”, “no ho sé,
si pots tenir-los tu els tens”, o “de cap manera, no els hi duguis
perquè no sabem què pot passar”?
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A El Pi vàrem comprendre -com deia- que la primera onada
ens agafàs desprevinguts, era un virus a la Xina... estava molt
llunyà i nosaltres teníem un sistema de salut extraordinari, fins
i tot se’ns va dir que era un constipadot, però alerta perquè
aquesta segona onada ens ha agafat, no som els únics a qui ha
agafat, també li ho reconec, però ens ha agafat i ja diuen que no
n’hi dues sense tres.

Aquest parlament va aprovar per unanimitat una proposició
no de llei que va presentar El Pi que té a veure amb un pla
d’actuació en matèria sanitària i sociosanitària davant un
possible rebrot de la COVID. Tenc una mica de decepció amb
totes aquestes proposicions no de llei que s’aproven en les
comissions parlamentàries. Em diuen que n’hi ha que s’aproven
cada legislatura dues i tres vegades i que llavors no arriben mai.
Nosaltres instam el Govern, el Govern d’aquí, el Govern de
l’Estat o Europa i moltes vegades no serveix per a res.

A la fi, què hem fet?, assaig-error, no sé si hi havia una
millor manera de fer-ho, però hem fet assaig-error, obrim i
provam i si no, tornam tancar. Li reconec la dificultat, però el
mapa de les Illes està tan vermell pel que fa a la seguretat
sanitària que no ho tenim gens bé.

Vostè tapa forats, li ho vaig dir, és com una mare que va
solucionant tot allò que pot, vostè i el equip, però la situació és
desesperada, la societat s’ofega.

No la culparé de moltes coses, però si que la culparé d’una:
com pot ser que ahir ens digués una frase: “hem de fer que
Espanya ens entengui” o “hem de fer entendre a Espanya la
necessitat que tenen les Illes de finançament i la situació que
tenim”. Sra. Presidenta, li estenc la mà, com vol que ho facem
arribar a Pedro Sánchez, vostè li ho ha dit, com l’hem de
convèncer? Si vol jo l’acompany, què hem de fer, un croquis
perquè el Sr. Sánchez ho entengui?, que el passegem per la cua
dels Caputxins?, o què hem de fer perquè Pedro Sánchez
entengui que aquesta realitat que tenim és desesperada? 

Jo crec que no ho acaben d’entendre, esto de las Baleares
no lo entienden. El Sr. Sánchez no ho entén. Vostè diu “ho hem
de fer entendre a Espanya”. Hem de fer una tractorada, una
manifestació? L’acompany, nosaltres no tenim..., no som
sucursalistes de cap partit de Madrid, me’n vaig amb vostè on
sigui, si vol jo li deman reunió a Pedro Sánchez a veure si el
puc convèncer.

I també els ho dic als vuit diputats que tenen representació
a Madrid, que són aquí dient, Sra. Esperança Sans, “serem molt
reivindicatius davant Madrid”, perdoni, vostè té dos diputats al
Congrés, vostès tenen dos diputats al Congrés, quina
reivindicació?, si no els hem sentit piular.

Senyors del Partit Popular, senyors del Partit Socialista,
senyors de VOX que abans de carregar-se l’autonomia tal
vegada haurien de defensar... bé, si... que no els deixarem, però
que vostès es volen carregar l’autonomia, tal vegada el que
haurien de fer és defensar els interessos d’aquesta terra. Tots
vosaltres o tots vostès estan representats a Madrid.

I llavors em ve el Sr. Ensenyat i ens diu: “els municipalistes
van a queixar-se a Madrid”, i és clar que ens anam a queixar a

Madrid, ens queixam com podem. Perdoni vostè, Sr. Mas,
perdoni vostè, i llavors treuen pit en dir que el Sr. Vicenç Vidal
al Senat ara se’l sent. Jo el sent poc, eh?, el sent molt poc, tal
vegada és que vostès es (...)..., no, jo escolt molt, tenc les
orelles molt obertes des de fa molt de temps.

Continuam. La compareixença que la directora general de
Salut Pública va fer a la Comissió de Salut, la veritat ens va
decebre molt, va dir: “no, és que hem d’agafar consciència, fins
que no entenguem que hem d’agafar consciència no curarem
aquest virus”, ja ho sabem. Vostè ens va dir: “facem bondat”,
vàrem fer bondat. Ens varen obrir, vàrem sortir. Ens ha dit
“tornin... ens confinam per barriades”, ens hem tornat confinar,
perquè la policia no hi era, ningú no ens vigilava, però nosaltres
hem fet bondat. Sé que no basta la consciència, però ella va dir:
“hi ha hagut molta unió amb l’equip de salut”, molt bé, però no
hem de donar la culpa a la ciutadania.

Per cert, una altra reivindicació que li vull fer, policia
autonòmica, tal vegada sigui el moment de demanar això
també, treballem cap a una policia pròpia, cap a una policia
local...

(Remor de veus)

... perquè és que no en tenim, de policies, Sra. Presidenta.

Centres de salut -i ja vaig avançant-, estan saturats, estan
deixant de banda els pacients no COVID. A mi m’agradaria
que em digués quin és el seu full de ruta perquè, és clar, si la
pandèmia havia de durar uns mesos, l’havíem de tombar, que
és el que ens pensàvem, altres patologies podien esperar, però
fins quan esperarà una operació, ja no diré un càncer, per no
anar-me’n a l’extrem, una operació de qualsevol cosa?, fins
quan haurem d’esperar?, què passa amb els centres de salut?,
què passa a les unitats bàsiques?, què passa amb tots aquells
serveis que no són COVID?, què feim amb tot això?

Bé, no insistiré en coses que ja s’han dit aquí. Pensam que
sí, que la salut és el més important. Nosaltres subscrivim la
seva frase i la seva reivindicació quan diu que sense salut no hi
ha economia, no hi ha absolutament res. Nosaltres aprovam les
seves restriccions. Estam d’acord que és així, que ho hem de fer
i a nosaltres en això sí que ens hi trobarà, però bé... l’economia
és un altre dels grans punts que una vegada solucionat el tema
de la salut, esperem que així sigui i aviat, ens preocupa i molt.

El Govern de les Illes Balears ha d’arribar al Govern de
l’Estat, no arriba, una difícil tasca. Sense un règim especial que
compensi la insularitat de forma efectiva amb una administració
pública pobra i amb un sector privat absolutament enfonsat el
panorama de futur no es presenta fàcil.

Un règim especial que també és una entelèquia, és com la
Santíssima Trinitat que tothom n’ha sentit parlar, però no l’hem
vist ni sabem quina cara té, un règim especial que se’ns ha
anunciat i se’ns ha mostrat com la pastanaga, aquella pastanaga
que ens posaven davant i quan l’anam a mossegar ja ens l’han
presa, s’allunya en el temps, s’allunya en l’espai o a vegades,
que és pitjor, se l’ha menjada un altre.
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La nostra economia, la COVID-19 deixa 30.000 empreses
en risc de desaparició. Pensam que s’ha de potenciar el
corredor del Mediterrani, podria ser per a les Balears una
plataforma extraordinària per avançar en la diversificació
econòmica, potenciar la nostra indústria i mantenir una
presència significativa en el sector primari. En aquest sentit, el
nostre grup parlamentari també ha registrat una iniciativa
parlamentària. 

El comerç. Anam per qualsevol carrer, els comerços
comencen a estar tancats o en liquidació, o entres i hi ha dues
peces que, si te les vols endur quasi els fas un favor perquè no
tenen res més i estan a punt de tancar. Balears encadena cinc
mesos liderant la caiguda de vendes interanual en el conjunt
d’Espanya. Només l’agost, el descens a Balears va multiplicar
per quatre la mitjana estatal. Nosaltres reclamam, presidenta,
mesures extraordinàries, una implicació molt més contundent
del Govern en defensa del petit i mitjà comerç; un sector que
pateix de manera molt dramàtica i no ve d’ara!, perquè ja ho
patia, abans de la pandèmia. 

Està bé que s’impulsi als nostres comerços cada pic a què
entri més en el mercat on line, està bé que els nostres
comerciants tenguin accés a les ajudes públiques, com els
ERTO o les ajudes a autònoms però, sobretot, el que volem des
del Grup Parlamentari El Pi i des del Partit El Pi és que hem de
perseguir incrementar el consum i que més clients s’acostin al
comerç de proximitat. Què hem preparat, de cara a Nadal? Què
podem fer, per ajudar i motivar a aquest comerç? Nosaltres no
creim que s’hagi de donar uns tants d’euros als comerços,
pensam que s’ha d’incrementar i fer atractiva la compra per
part de la ciutadania. 

Pel que fa al turisme. Està clar que a El Pi hi estam a favor.
Tots aquells que vulguin criminalitzar el turisme no ens hi
trobaran. I també estam amb la diversificació. Però hi ha tres
coses que li volia dir. Vostè ahir va encertar la diagnosi: li ho
reconec. Fa una diagnosi que fa mil anys que tenim feta i que
tots coincidim, però quan les coses van bé no ens en recordam:
monocultiu turístic, som massa dependents del turisme, vivim
exclusivament del turisme. Aquest és el problema. Però, per
què parlam ara de diversificació? Podem diversificar? Ens
trobam en un moment en què podem diversificar, quan està
absolutament aturada l’economia...?, com ho farem? Com els
xinesos que feien hospitals en quinze dies? Com ho farem per
diversificar, presidenta? O tal vegada estam parlant a sis, deu,
quinze anys vista? I què ha passat amb aquesta diversificació
els darrers quatre anys?

Ahir ens va il·lusionar, és ver. Quan ens va mostrar aquell
panorama que parlava del tramvia, parlava de tantes coses que
nosaltres li compram, ens agraden, vàrem tenir un moment
d’il·lusió, esperança, que és el que hem de tenir. Però com es
pagarà tanta cosa? Perquè si això ho ha de pagar Europa també
pensam que ha de passar per Madrid, tornam a Pedro Sánchez.
Com repartirà tot això? La veritat és que pensam que ens
trobam en un desert, amb un oasi, sense oasi, que és un miratge.
Qui pagarà tanta cosa i què feim mentre, vivim dels ERTO? Li
reconeixem que ha estat una gran ajuda per als treballadors;
també, que s’hagi inclòs als fixos discontinus. Però és que
només faltaria, també ho ha dit vostè, també és que li tocava, a
Pedro Sánchez, pagar això, no?, al Govern de l’estat. 

Bé, pensam que el turisme hi ha de continuar sent, la
principal indústria del país, però no vol dir que tot hagi de ser
com abans: El Pi considera que la crisi és una oportunitat per
apostar amb més força, primer, en la modernització turística:
establiments i zones turístiques, i és una oportunitat per
expulsar del mercat -ara sí- places obsoletes i de baixa qualitat
a través de la seva reconversió en habitatge de protecció
pública i així posar un nou instrument per resoldre el problema
endèmic d’accés a l’habitatge. Consideram que, a curt termini,
la recuperació passa indefectiblement per recuperar el turisme
i això passa per garantir connexions aèries.

Com pot ser que les nostres principals portes d’entrada i
sortida, com són ports i aeroports, no podem dir res, només
podem pagar. Presidenta, només podem pagar! Exigim una
cogestió aeroportuària i portuària. És que això crec que quan ho
comprenguin, perquè és que no ho comprenen, jo és que vull
pensar, perquè som ben pensada, que és que no ens entenen!
Com pot ser? Ara, Vueling lleva vols a partir de tal dia; les
companyies, resulta que redueixen freqüències, és ver, els vols
van buits, bé, però qualque cosa hem de fer! 

A Podemos li vull dir una cosa: que és increïble que ataquin
el lloguer turístic. O sigui, si vostès, que han aprovat la
regulació i resulta que ara, també, ho volen atacar. Ho tenen
prohibit a Palma, i si hi ha problemes d’habitatge..., “estan
prohibits” vol dir que la causa no és el lloguer turístic o
almanco així ho entenem. Nosaltres defensam el lloguer turístic
en proporcions i en condicions. 

(Se sent una veu de fons que diu: “No has entès res”)

No ho he entès? Ho he entès perfectament. No? Bé, idò ja
m’ho tornaran a explicar o sinó la presidenta m’ho explicarà,
també em farà un croquis com jo li faré al seu president estatal. 

En qualsevol cas, pensam que hi ha d’haver una oferta que
es pot adaptar millor a la COVID que no els establiments
hotelers.

Però bé, avencem. Ens queden vuit minuts. Tornam a la
seva idea base del discurs “sense salut no hi haurà economia”,
“volem corredors segurs i PCR en origen”, però primer hem de
controlar la transmissió de la malaltia i reduir al mínim els
contagis, amb això, hi estam absolutament d’acord. Però
pensam que aquí falla una cosa i torn a apuntar directament al
govern central: són més previsors a l’hora d’anar a qualsevol
país o a altres continents, de qualsevol lloc d’Espanya perquè,
resulta que quan venen aquí... Cap de setmana: cinc coneguts
de Madrid varen venir aquí: “¿Qué os han hecho? Nada.”
Resulta que els controls que es fan per al turista espanyol i per
al viatger espanyol és un paper i un boli que, com bé diu Matias
Vallès en el Diario de Mallorca, “está atado con un cordel, no
vaya a ser que nos lo roben” i que tu pots allà posar el que
vulguis. ¿Usted tiene fiebre? Un poc! 

No, per aquí pensam que vostè també al Sr. Sánchez li ha de
fer comprendre que el turisme espanyol també contagia i que
els visitants espanyols també contagien, i que no vol dir això
que nosaltres estiguem en contra de la resta de comunitats
autònomes.
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Nosaltres li hem estès la mà, presidenta, perquè som un
partit que vol sumar, que fa una oposició constructiva, un
suport crític -que pensam que són sinònims- i que ho
demostram dia rere dia, igual que ho vàrem demostrar donant
suport i fent aportacions al Pla de reactivació econòmica, que
vostè ja ens ha anomenat en el dia d’avui. També li vàrem
donar suport a la validació del Decret llei 8/2020, aquell de
mesures urgents i extraordinàries per impuls de l’activitat
econòmica, perquè era excepcional, activaria la construcció i
la millora i sobretot perquè també tenia data de caducitat. Però
és que el resultat va ser decebedor, Sra. Presidenta, és que
vostè està fermada per dalt per una banda i per baix o per
devora per l’altra, perquè allò a què es va comprometre i varen
dialogar a un despatx amb el meu company Pep Melià, la meva
companya Maria Antònia Sureda..., al final ha sortit una altra
cosa. 

Aquests acords no varen ser exactament el que nosaltres
vàrem dir. Així és que, en el final, està fermada a interessos no
diré partidistes, però sí de Govern. I estam decebuts. Aquest
Projecte de llei que es va aprovar ni reactivarà l’economia, ni
simplificarà els tràmits administratius en benefici dels ciutadans
d’aquestes illes, entre d’altres qüestions. 

Derogació de Llei Montoro. Dels romanents també n’hem
de parlar? Com se’ns deia, que aquests romanents, que eren els
doblers dels administrats dels municipis se n’havien de tornar
a Madrid... Usted mándemelo, que era surrealista, Me lo mande
y yo le diré en qué gastarlo y se lo devolveré en cómodos
plazos y quan ens plantam resulta que som insolidaris? No!, no
som insolidaris.

Ens va fer una primera part, presidenta, d’un discurs
monogràfic, amb dades, una corroboració de fets -que tots
coneixem-, però el que més ens va sorprendre va ser aquesta
segona part, que m’agradaria... -i hi insistesc- que vostè
m’expliqui exactament com ho farem. 

Pel que fa al curs escolar, Sr. March, que vostè és aquí -bé
hi ha estat tot el dia, no és que hi hagi res a dir. La valoració de
l’inici del curs vostè la va fer bona, vostès han fet un inici del
curs bo, és ver, ha anat millor del que ens pensàvem. Però
nosaltres pensam que no és exclusivament perquè el Govern
hagi fet les coses bé, vostès anaven a una presencialitat, en
quinze dies varen canviar a una semipresencialitat... Qui ho ha
fet bé de ver són els professors, són els treballadors, són les
APIMA, tot aquest engranatge educatiu que tenim a la nostra
comunitat autònoma. Que vostès poden estar contents? Sí,
també hi estam nosaltres. Però encara podrien millorar. 

Ara bé, hi ha coses que no acaben d’estar bé en matèria
educativa. Alumnes amb necessitats especials, 6.400 a Balears,
segons les dades de matriculació del curs 2019/2020, no sé ara
exactament quina és la xifra. Han perdut el seu professor de
referència, com està aquesta qüestió? És molt trist que no
puguin tenir els seus professors especialitzats. Que els enviïn a
altres escoles o que aquests professors hagin de fer de tutors, no
sé com hem avançat el darrer mes, però és una de les coses que
li demanam. 

Hem de contractar més professors? Vostè em dirà els que
ja tenim, però són a bastament, per a aquests alumnes amb

necessitats especials? O no? Nosaltres hem registrat, també,
una proposició no de llei, en aquest sentit, que esper que doni
fruits realistes i, sobretot, reals.

Manca de material digital en els centres, i no parlam dels
chromebooks que s’ha donat als alumnes, parlam dels
professors, que ells, si han de fer, ens plantam a l’escenari C,
de cursos on line o de classe on line..., no tenen el seu material
informàtic com toca! Molts s’han de connectar amb el seu
mòbil particular! Tot això, com està, Sra. Presidenta? Perquè
és important!, perquè els nostres nins són el futur d’aquesta
comunitat. 

Continuam apostant per la Universitat. Li aplaudim la
Facultat de Medicina, aprovam la formació professional dual,
aplaudim que ens escoltàs quan li vàrem demanar la limitació
d’edat per a aquesta formació professional dual i, també vull
saber què passa amb els compromisos del Govern anteriors a la
COVID, tot allò que té a veure amb allò que ens havien promès
a principi de legislatura, tot això que ja veníem planejant i
projectant des de la legislatura passada.

Habitatge. Els constructors alerten que no s’edifica
habitatge assequible a les nostres illes. Sra. Presidenta, vostè
quantes pedres ha posat i quantes estaran acabades per
entregar? Quantes claus podrem entregar i quan serà que les
entregarem. Aquesta és la pregunta, no vull saber només
aquells projectes que estan redactats, sinó quants d’habitatges
tendrem, perquè crec que ens en fan falta 16.000, vostè ha
parlat d’uns 500, com ho farem? I si els acabam encara podrem
estar satisfets. Aquella emergència habitacional no la veim,
estam d’acord amb l’emergència habitacional, però no
l’acabam de veure. Contesti’m, per favor.

I com sap nosaltres, Sra. Presidenta, tenim la mà estesa,
però tenim els ulls vigilants i li faré una pregunta, qui comanda
a ca nostra? Comanda vostè, té el finançament adequat per
poder comandar? Quin compromís pot tenir amb nosaltres de
l’exigència que li ha de fer al Govern central? Vull que fermi
aquí un compromís, no que reivindicarà, demanarà, he tengut
converses, reunions bilaterals. No, quin compromís pot tenir
avui davant aquesta cambra de què exigirà a Madrid allò que
ens pertoca i que a més ho aconseguirà. Aquesta és la pregunta
del milió per al Pi avui horabaixa, aquesta és la pregunta del
milió. No volem que ens prenguin més el pèl. I li torn recordar,
PSOE, PP, Podemos i VOX que tenen també diputats a Madrid,
que rompin la disciplina si és necessari, que facin feina per als
habitants d’aquestes illes, que els record són els que els varen
votar.

Per tant, voldria avui demanar-li, presidenta, el compromís
de ser més contundent, que no sigui una Robin Hood fent aquí
la feina per a tots, perquè quan arribam al portal de Madrid,
trobam la porta moltes vegades tancada. 

I estam d’acord, sense salut no hi ha doblers, sense doblers
no hi ha comunitat autònoma i per això li deman, presidenta,
que no permeti que ens ofeguem, perquè el tsunami ens passa
per damunt.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Pons. Tiene el turno la presidenta del
Govern.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Pons per la seva
intervenció i també gràcies al seu grup parlamentari, al partit
Proposta per les Illes per les aportacions fetes avui i fetes
durant tota aquesta legislatura i en especial a partir del mes de
març de la situació que ens té a tots ocupats i preocupats per
mor de la pandèmia mundial i que crec que en el cas d’El Pi
Proposta per les Illes han estat capaços de poder, des de la
discrepància ideològica i política i des de la discrepància en
moltíssimes qüestions, aportar en positiu cap a la signatura del
pacte de reactivació econòmica i les propostes que vostè
algunes plantejava aquí i algunes que hem anat debatent i
acordant durant aquests mesos anteriors. Per tant, vull agrair
aquesta actitud d’oposició constructiva i un poc si després em
deix alguna qüestió que vostè m’ha plantejat i que ara no li
pugui donar resposta, m’ho repeteixi i a la rèplica intentaré
poder-ho fer, per si em deix alguna de les qüestions que vostè
plantejava.

En termes generals i en termes amplis, per anar part per
part. La part de l’enfocament sobre la gestió sanitària de la crisi
sanitària de la pandèmia i de les derivacions que hem tengut.
Vostè en algunes ocasions, i avui també ho ha tornat fer, ha
insistit com si no estiguéssim preparats. Jo vull tornar insistir
en una idea que és global, però que crec que és molt important
refrendar en aquest parlament, després en algun moment sí que
ho ha deixat caure durant la seva intervenció. 

Aquesta és una malaltia nova, amb un desconeixement
absolut de tota la comunitat científica de tot el món. Per tant,
cada dia se n’aprèn d’aquesta malaltia i cada dia s’aprèn com
l’has de combatre i com l’has de tractar, i això jo crec que és
una evidència, però que pareix que a vegades se’ls escapa del
debat que estam tenint i passa a tot el món. Diuen, “no, és que
Balears no estava preparada per a la segona onada” i París? I
Alemanya? I Bèlgica? I Itàlia? Veu les xifres que tenen en
aquest moment?, jo deman. 

En canvi a les Illes Balears, que som petits, és veritat, però
que tant en primera onada com en segona, nosaltres hem pres
decisions abans que els altres. Jo crec que almanco això sí que
ho haurien de veure, haurien d’intentar compartir-ho entre tots
i totes, que no és mèrit del Govern, no som jo la que pren les
decisions, ni és la consellera de Salut Patricia Gómez, a qui
aprofit per agrair-li la immensa tasca que fa al front de la
conselleria. No som nosaltres, és que ve arrel dels experts, de
l’estudi, de l’anàlisi, de veure com està afectant aquesta
malaltia, quines solucions es poden prendre millors. I clar, en
algunes coses ens equivocarem, sense cap mena de dubte, jo ho
he reconegut públicament i ho he dit en moltes ocasions. Ara,
no crec que sigui just negar l’evidència, i l’evidència és que
aquesta comunitat autònoma davant la primera onada va dir,

tancament de ports i aeroports, compra massiva de material de
protecció sanitària, que tal vegada en algun moment no va ser
suficient com nosaltres voldríem perquè estava..., ara,
reconeguin que en ser una comunitat autònoma petita, va
comprar massivament en el mercat exterior, amb moltes
dificultats, enmig de la competència de tothom. Hi ha altres
comunitats autònomes que encara esperen els avions que
havien d’arribar i els varen pagar. Jo ho dic perquè reconeguem
la realitat d’allò que ha succeït. No és una qüestió
d’autocomplaença, ni molt manco, és de reconèixer la feina feta
a moltíssima gent.

A la segona onada nosaltres enfocam l’estiu, que teníem
unes xifres sanitàries -record- molt bones, enfocam l’estiu
prohibint l’oci nocturn, és que som els únics. Quan jo vaig a la
Conferència de Presidents i havíem de passar la fase tercera de
la desescalada, nosaltres vàrem dir al president del Govern
d’Espanya i al ministre de Sanitat en aquell moment, volem
passar a la fase tercera, però la volem sense l’oci nocturn,
vàrem ser els únics. Sra. Pons, aquesta és la realitat, perquè
érem conscients que era un espai complicat, igual que ho era la
relaxació social, que després tenim i veim en la situació, igual
que ho és la mobilitat. 

I vull aprofitar per dir una cosa que això ho compartesc
moltíssim amb vostè i que n’hem parlat en diferents ocasions.
Clar que sí que nosaltres hauríem d’aprofitar que som illes,
nosaltres i Canàries, per poder tenir el control a ports i
aeroports. Desgraciadament no depèn de nosaltres, si de
nosaltres depengués Sra. Pons, li ho puc assegurar que ho
faríem, o ho intentaríem fer. 

És ver que hi ha dues coses que he de dir en això, que la
tecnologia en aquest moment no la tenim preparada per poder
fer un sistema que a aquell que entri fer-li una prova i
determinar si és positiu o negatiu i per tant, si ha d’entrar o no.
Això no existeix en el món, no hi ha cap lloc el món que hi hagi
PCR als aeroports, enlloc, perquè no és possible, perquè
tècnicament no és possible. Per tant, hem de dir la realitat a la
gent, perquè si no l’estam enganant. Que quan hi hagi la
tecnologia i per això estam treballant amb els corredors segurs
amb el Govern d’Espanya, quan hi hagi la tecnologia, nosaltres
estam disposats a fer-ho? Sí, quan vàrem tenir l’oportunitat
amb allò que teníem, que era el control de temperatura i el
qüestionari, recordaran que fins a 1 de juliol el Govern de les
Illes Balears, igual que el Govern canari, varen pagar amb
recursos propis aquests controls a ports i aeroports, per cert,
Canàries està igual que nosaltres, Canàries tampoc no té
aquesta possibilitat de PCR, perquè no la té ningú arreu del
món.

Que seria important amb aquests corredors segurs, que és
allò que s’està treballant amb el Ministeri de Sanitat, treballant
que venguin amb PCR negatiu del seu lloc d’origen. Clar, però
això ha de ser un acord europeu i un acord espanyol, no un
acord de les Illes Balears, a mi em poden donar la culpa de tot
allò que passa en el món, és igual, però és aquesta la realitat i
és la demanda que hem fet reunió rere reunió, és la demanda
que hem fet sempre des de les Illes Balears i que la seguirem
mantenint. Ara, no depèn ni de mi, ni depèn de Pedro Sánchez,
amb tots els respectes del món, és que depèn d’un acord una
mica més ampli. 
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Decisions que han estat clau entorn a la situació turística de
les nostres illes, les han pres altres països. Jo ho puc recordar
una vegada més i crec que vostè això ho comparteix
perfectament, abans que vengués la segona onada, Regne Unit
decideix tancar fronteres amb Espanya i amb quasi tot Europa,
per un tema de consum intern, entenc jo. Ara bé, nosaltres
estàvem a 8 per 100.000 habitants, ara estam a 130 i 8 per
100.000 ens tanquen. Té la culpa Balears? No, té la culpa la
població de les Illes Balears? No. Té la culpa que no
s’haguessin pres les mesures? No. No sé com explicar-ho, és
una pandèmia a nivell internacional i les decisions són a nivell
internacional i dins aquest maremàgnum de decisions, nosaltres
ens hem posicionat com pertocava. 

Això jo crec que és important dir-ho i repetir-ho, ens hem
posicionat com pertocava, en l’anàlisi, en la lluita contra la
pandèmia, en la situació de com enfocar el nostre sistema
sanitari, vostè em feia alguna pregunta concreta d’això que li
vull contestar. A veure, és ver que hem tengut una pressió
assistencial, sobretot a la segona onada més important a
l’Atenció Primària que a l’atenció hospitalària, però també vull
remarcar una vegada més i ho cercaré perquè crec que és
important. La llista d’espera d’especialistes en el 2015 estava
en 52.740 persones, a 1 d’octubre amb 42.000.

Què és elevada? Sí, i què ha repuntat? Sí, per això li he dit
que fem derivacions a la privada, estam ara que tenim una
baixada molt important tant en planta, nosaltres en planta, en
aquest moment en plantes hospitalàries estan ocupades el 5,6%
del total de llits disponibles en COVID, és una bona situació en
aquest moment del sistema sanitari. Per tant, tot d’una que
desocupam, òbviament que es crida més per a consulta
d’especialista, es crida més per a operacions, s’avancen
operacions quirúrgiques, se cerca l’alleugeriment de la llista
d’espera, igual que en Atenció Primària li puc garantir que en
aquest moment tenim les unitats bàsiques obertes, inclosa la
d’Es Molinar, on havíem posat la central COVID, el 90% dels
professionals sanitaris han recuperat les seves quotes d’atenció.
Per tant, en aquesta línia treballam, és clar que sí.

I què costa? És clar que costa, perquè has de fer dos
sistemes, un de respiratori i un altre, i a més ara que ens trobam
en la campanya de vacunació de la grip, tot això és clar que
costa, però li puc garantir que l’Atenció Primària de les Illes
Balears és exemple dins Espanya de com s’actua, i jo ho vull
agrair una vegada més a tot el sistema sanitari i a tots els
professionals sanitaris perquè realment han fet un esforç
d’adequació del mateix sistema molt ben fet.

Quant a les residències, també li vull dir el mateix, abaixem,
és ver, ara en aquest moment són 65 casos els positius, aquesta
és la realitat. Per tant, hem abaixat. Com ho hem fet, Sra. Pons?
I crec que això també és important, vostè em demanava d’unes
competències en inspecció; en inspecció no té competències el
Govern en inspecció de residències, però des de la conselleria
d’Administracions Públiques s’han de posar d’acord amb el
Consell Insular de Mallorca per ajudar a les inspeccions, és clar
que sí, i ho hem fet de forma coordinada amb el consell insular.
Hem passat i augmentat per decret llei l’obligació de tenir més
cuidadors, hem passat al 5% els residents que va abaixar el
Govern del Partit Popular en aquell moment que governava a
l’any 2013, aquesta és la realitat.

Que hi hem posat més formació, que hem posat cribratges
massius, els cribratges, cada vegada que fem el cribratge a les
residències, són 4.500 usuaris i 4.000 treballadors, i tot això ha
ajudat que hi ha víctimes mortals, que a nosaltres ens dolen en
l’ànima, perquè són les persones més vulnerables, és clar que
sí, i desgraciadament aquesta és la realitat d’una malaltia que
mata i sobretot mata els més vulnerables i les persones majors.

Hem ajudat amb la formació i que hem de seguir fent feina
en aquesta línia? És clar que sí, i ho fem d’una forma claríssima
i hi seguirem des d’aquesta consciència.

Que la situació, en aquests moments vostè m’ha dit no hem
tombat la corba, bé, hem passat dels 560 als 100 i busques, sí,
es diu tècnicament que s’ha tombat, però jo en cap moment no
he dit que això sigui una situació bona. Ahir jo vaig dir, som en
aquests moments, ahir crec que érem la tercera, avui la segona
comunitat autònoma amb una incidència acumulada millor, si
ens comparam amb el que no és comparable, que no és una
bona xifra, però jo vaig dir: no estam en una bona situació. Per
això diem: restringim de 10 a 6, i segurament haurem de
prendre altres decisions; i hem de conscienciar la gent d’una
cosa que a mi m’agradaria almanco enviar aquest missatge,
aquesta malaltia tenim la possibilitat de la prevenció, no tenim
la vacuna, encara no existeix, esperam que evolucioni i que tot
això ens pugui donar seguretat, és vera que els tractaments de
cada vegada són millors, però d’aquesta malaltia com ens hem
de protegir ciutadans i ciutadanes? Amb les normes que són
bàsiques, amb la distància social, amb l’ús de la mascareta,
amb el rentat de mans, que és el que nosaltres predicam i
explicam, i hem de ser conscients en aquesta comunitat
autònoma que això no és ni en quinze dies ni en tres setmanes,
desgraciadament, el que veiem és que, efectivament, la situació
és complicada i el que veiem és que a nivell europeu, com
vostès veuen, tots els països augmenten moltíssim, com vostès
veuen tots els països confinen i prenen mesures dràstiques, per
tant ens hem de conscienciar que haurem d’aprendre a
sacrificar-nos una mica més, perquè si no, nosaltres, que
depenem molt del sector turístic i del sector serveis, tenim
l’obligació d’estar amb millors condicions, i tenim l’obligació
en el mes de març i, per tant, els dibuix un panorama de
l’hivern, en el mes de març estam amb una incidència
acumulada per sota de 50, aquesta és la nostra realitat.

I jo crec que... ho puc dir més alt, però crec que més clar no
ho puc explicar, i crec que aquest missatge que transmetem a la
ciutadania sé que és molt dur, perquè sé que això significa a la
gent que l’haurem d’allunyar d’una relació d’amistats, de poder
sortir, de poder visitar més gent, perquè en aquests moments no
ens podem jugar que se’ns contagiï més gent i tenir una altra
vegada propagació massiva d’aquesta malaltia.

Què tot això té una derivació econòmica, Sra. Pons, i vostè
ho explicava, i per això jo crec..., i li vull tornar donar les
gràcies, una vegada més, perquè vostès sí que ho han entès, sí
que des del principi han estat en saber que això evidentment
enfonsaria l’economia de les nostres Illes, com nosaltres ho
hem explicat, sí que han aportat al Pacte de reactivació
econòmica, sí que han vengut amb propostes concretes, com
poden ser els autònoms, que ho recordàvem, hi ha hagut una
injecció de 15 milions d’euros que van a 7.000 autònoms de la
nostra comunitat autònoma, els 49.000 que reben ajudes a
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nivell espanyol; l’aposta també que vostès defensen de
l’aplicació dels ERTO i que es reconegui la figura dels fixos
discontinus, que li he de recordar una vegada més que això són
1.270 milions d’euros que arriben del Govern d’Espanya a la
nostra comunitat autònoma, que només faltaria que no
arribassin, però que també s’ha de reconèixer que accepten
protegir especialment una figura laboral que és gairebé
específica de les Illes Balears, que és la figura dels fixos
discontinus.

I que amb tot aquest plantejament, nosaltres aprofitam
també aquesta situació, òbviament, per anar al que també crec
que compartim, que és un turisme de més qualitat, que és fugir
del turisme d’excessos, que és plantejar fons europeus per fer
reformulació o remodelació de zones turístiques madures i
apostar per un turisme de qualitat, com crec que vostès també
aposten a fer-ho d’acord amb el món privat, i aposta clara per
diversificar l’economia. Nosaltres en aquest moment, crec que
tothom, i tothom se n’adona, i és prou obvi, que directament o
indirectament la nostra economia depèn del turisme i en
depenen els comerços, com vostè hi feia referència, i en
depenen les indústries agroalimentàries, en depèn tothom, per
tant, efectivament hem de diversificar; efectivament no es fa
d’un dia per l’altra, duem cinc anys fent feina per impulsar una
millora del nostre model econòmic.

 I, efectivament, apostam, en els moments difícils, per donar
suport a les empreses a través de la protecció que li deia jo
abans, d’ISBA, d’autònoms, de les diferents línies, i també
línies directes als diferents sectors. Vostè ha fet molta
referència al sector del comerç, i jo li vull dir, li ho repetesc,
perquè crec que ho vaig respondre a una pregunta del Sr.
Melià, vàrem estar fa molt poquet, una setmana o dues, amb el
vicepresident i el director general de Comerç, amb les patronals
de comerç, on tots, i jo hi era present, tots ens varen agrair la
capacitat de diàleg i de les apostes clares que havia fet el
Govern de les Illes Balears entorn del món de la petita i mitjana
empresa, específicament del comerç. Vull recordar que amb les
línies d’ajuda, que n’hi ha una part important que ha anat per a
despesa corrent al comerç, hi ha hagut 1,4 milions d’euros
sol·licitats i se n’han concedits ja 1.028.000 euros als comerços
de les nostres illes, que s’ha seguit amb els projectes de cel
obert, s’ha pogut firmar amb Formentera, amb Eivissa ciutat,
amb Santa Eulàlia, amb Artà, amb Inca, que seguim amb
aquesta línia estratègica de treball conjunt amb les patronals i
amb els sindicats en temes de comerç; que s’ha fet el tema del
mapa del comerç electrònic de digitalització al qual s’han
apuntat de 600 comerços de les nostres Illes. En definitiva, que
fem feina conjuntament amb els sectors econòmics més
afectats, sense cap mena de dubte.

Vostè després, em feia referència a tot el tema d’habitatge
de protecció oficial i de la necessitat de seguir construint, i
nosaltres això ho compartim i, de fet, ho fem, de fet ho fem;
nosaltres hem explicat en diferents ocasions que arran de la Llei
d’habitatge, arran del Pla d’habitatge, arran del finançament a
través de l’Impost del Turisme Sostenible respecte de diverses
promocions d’habitatges de protecció oficial, en aquests
moments n’hi ha més de 300 en construcció, acabarem l’any
amb 502, i l’any que ve amb 700, per tant, les claus, per tant
que les famílies puguin tenir accés a aquests habitatges és
qüestió de mesos, d’un any algunes, les que acabin en el 2021,

però aquesta és una seguretat amb la qual pot comptar, Sra.
Pons, perquè la política d’habitatge és prioritària per al Govern
de les Illes Balears.

I en tot allò que afecta el finançament de la comunitat
autònoma, el dels ajuntaments, el dels consells insulars, jo li
puc recordar, una vegada més, perquè crec que és important,
perquè n’hi ha molts que en parlen molt però que a l’hora de la
veritat ho executen poc; jo, com a presidenta del Govern a cada
una de les videoconferències, que crec que ha estat un avanç,
les Conferències de Presidents autonòmics, a cada una he
reivindicat l’eliminació de les regles fiscals, perquè crec que és
injust i que en aquest moment hem de posar a disposició dels
ciutadans els màxims recursos possibles, per això nosaltres
presentam un pressupost, el més elevat de la història de la
nostra comunitat autònoma, en moments de crisi més esforç
públic que mai, i sempre he reclamat que els romanents i els
recursos, els superàvits que tenien els ajuntaments poguessin
anar als ajuntaments i, per tant, aquesta ha estat la defensa que
sempre ha fet el Govern de les Illes Balears respecte d’aquesta
qüestió.

Ahir, crec que és una bona notícia que el Congrés dels
Diputats aprovàs aquesta eliminació de les regles fiscals i que
comenci a haver-hi un acord important amb la Federació
Espanyola de municipis i províncies. També vull recordar que
nosaltres, la nostra forma de treballar ha estat des de l’acord i
des del diàleg, també des d’educació amb la comunitat
educativa, i, efectivament, hi haurà coses a millorar en tots i
cadascun dels aspectes que planteja el Govern de les Illes
Balears; sàpiga, Sra. Pons, que amb el tema de les necessitats
especials nosaltres en aquest moment fem centre per centre,
repassam aquells professionals que puguin faltar. Des del 2015
impulsam i milloram l’atenció a la diversitat a les nostres
escoles, a més hem incorporat educadors socials, 25 més en
aquest curs escolar i que es treballa, evidentment, conjuntament
per intentar resoldre les situacions que puguem tenir. I una cosa
molt important, que és el que més va en benefici de l’educació
inclusiva, és la disminució de ràtios, i crec que hem de recordar
que en aquest escolar el començam amb una ràtio de 15
alumnes per aules, per tant, també crec que és important
recordar-ho, i això garanteix també seguretat dins les nostres
escoles, i que he dit un parell de vegades que seguirem invertint
en aquesta línia d’espai segur dins l’escola, que crec que ha
demostrat una forma excel·lent la comunitat educativa de la
nostra comunitat autònoma.

En definitiva, Sra. Pons, agrair al seu grup i a la seva
intervenció aquell suport que ens ha donat en algunes
iniciatives que tiram endavant, també propostes que vostès
poden fer i que, sens dubte, estudiarem; seguir treballant
conjuntament en aquesta fulla de ruta de reactivació
econòmica, que no serà fàcil, que vivim un moment complex,
que jo crec que tots compartim perfectament, que hi ha
iniciatives que hem de continuar tirant endavant i que hauran
d’anar, evidentment, al pressupost de la comunitat autònoma
per a l’any 2021, que és una aposta econòmica forta per ajudar
a la població en els moments més complicats, que crec que a
ningú no se li escapa que serà aquest hivern de l’any 2021.

Moltíssimes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Corresponde ahora el turno
de rèplica del Grupo Parlamentario El Pi Proposta per les Illes
Balears, té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Sra. Presidenta, és ver, no
m’ha contestat algunes de les coses que li he demanat, per dir
que me n’ha contestades molt poques, la majoria de coses que
m’ha dit avui horabaixa aquí les he sentides durant tot el dia, ha
parlat d’aquests 1.120 milions d’euros pel que fa als ERTO,
que s’han incorporat els fixos discontinus, tot això ja ho he
sentit i, a més, ja ho sabia. En qualsevol cas, jo li he dit quin
compromís té de Madrid que la ministra de Treball li va dir
quiero alargar los ERTE, en castellà, el tiempo que haga falta,
quin compromís tenim firmat? Ho sabem cert que això serà
així, vostè se’n refia que això sigui així, que s’allargaran fins
que faci falta? Vostè a això no m’ha contestat.

A més a més, ha parlat de les proves del mes d’agost, que
és vera que a Paris, per tot arreu el virus ha pujat, la COVID ha
pujat, però és que vostès estaven confiats durant l’estiu, estaven
prou confiats durant l’estiu perquè, si no, no haguessin fet la
planificació d’un curs escolar presencial si haguessin pensat
que no podia ser; era per l’octubre que aquest bichito havia de
tornar perquè les elevades temperatures acabarien amb ell, quan
parlam d’aquest virus maleït.

En qualsevol cas, nosaltres pensam que és vera, el Regne
Unit..., nosaltres no en tenim cap culpa que el Regne Unit
hagués tancat les fronteres, però que Alemanya que les tancàs
sí que en vàrem tenir la culpa, perquè ja estàvem per sobre dels
50, o no hi estàvem per sobre dels 50 quan Alemanya va
tancar? Per tant, qualque culpa, i no diré culpa, que la paraula
culpa és molt lletja i ningú no la vol, responsabilitat, tendríem
en aquest sentit.

Per tant, tal vegada per afinar una mica més la diagnosi i la
jugada que ha fet el Govern de les Illes, el més d’agost quantes
PCR es varen fer? Quants rastrejadors teníem? Perquè quan
s’han incrementat jo crec que ha estat a partir de
setembre/octubre, per això, contesti’m, perquè, com sap
l’oposició de vegades per arribar a les xifres i conèixer les
dades hem de fer malabarismes per poder arribar-hi.

Pensam que les residències sí que es podria preveure que hi
tornaria haver una pujada dels casos i la mortaldat dels casos.
I li torn dir, la ciutadania no entén de competències, entén de
solucions i entén de tenir-ne cura. I li ho torn a dir, presidenta,
-no em digui que no amb el cap, jo no li don la culpa, li don la
responsabilitat-, i sobretot, intent fer feina perquè les coses
canviïn, perquè no ens torni passar, perquè sé que li dolen els
morts, però és que hem d’intentar que això no passi. Què les
residències privades són un negoci? Idò hem d’intensificar la
política preventiva en aquest sentit.

Xifres d’esperes hospitalàries i també d’especialistes, han
baixat des de l’any 2015, també comença a estar una mica

cansada que compari de quan jo vaig entrar o nosaltres vàrem
entrar amb el que hi havia abans, puc estar d’acord que s’ha fet
feina en aquest sentit, però és cert també, que, tot i que han
baixat a 42.000 de les 52.000 que em deia, és cert també que la
pregunta que li faig és: què els diria a les persones que esperen
i no arriben a poder anar a l’especialista i de vegades ni al
metge de capçalera? Què els diem a aquests? És això que vull
saber, quines respostes els donam a aquesta població que està
desesperada, perquè no arriba anar al metge per a aquell
especialista que necessita, i es dopa amb calmants, que en
coneixem molts casos.

Les unitats bàsiques de salut de pobles de menys de 5.000
habitants obren dos pics per setmana com a molt, i vostè també
ho sap, què parlam de circuïts respiratoris -és clar, ara sí perquè
és la grip, i quan no hi havia la grip? I quan no hi havia la grip
i quan s’acabi la vacunació de la grip, què farem?

I després, vostè parla que està d’acord, que no hi ha, no
tenim les competències o cogestió portuària i aeroportuària, és
cert, però és que tampoc no tenim connectivitat. Què podem fer
amb la connectivitat? És que l’economia està aturada, però és
que, és clar, és el peix que es menja la cua. I és més, el tema de
la connectivitat, em sap molt de greu dir-li-ho, Sra. Presidenta,
que no és d’ara, que no és d’ara, i de qualque manera hem de
poder dir la nostra.

Llavors, els fons europeus, li he demanat, han de passar per
Madrid aquests fons europeus perquè es reparteixin, quin
compromís tenim per part del Govern central? España es muy
grande, i nosaltres sempre som a l’altra banda de la
Mediterrània que sembla que no ens acaben de veure.

Els comerços, vostès ens parla d’una injecció econòmica
que s’ha projectat sobre els comerços, però això no els fa... és
com a un donatiu, és una política subsidiària. Què vostès ho fan
amb la millor intenció? Sí, però no hi pot haver una solució
més imaginativa per fer que el comerç no es mori, per fer que
el comerç es recuperi incentivant el comprador? Siguem més
imaginatius, vostè diu: però és que nosaltres hem posat
1.800.000, molt bé, això toca a cuánto per al comerç?

Habitatges, li he demanat quants n’hi hauria, quants se
n’han projectat, si som a la redacció en paper, si hem posat la
primera pedra o quantes claus entregarem?

Digitalització dels centres als professors, ens sembla
fonamental, no és només que els ninets tenguin chromebooks,
és que els professors no tenen el material informàtic necessari
per poder impartir les disciplines d’una semipresencialitat i
d’un possible, futurible, esperem que no sigui així, d’un
escenari C.

Els romanents, vostè diu: no, jo sempre vaig defensar que
els romanents quedassin en els ajuntaments. No és vera, vostè
va donar suport a aquest decret estatal a qualque moment,
primer el defensava, llavors varen recular, és el moment que les
bonificacions i els ERTO, va arribar un moment en què el Sr.
Negueruela em va dir a mi: pero ¡léase el BOE, léase el BOE!,
que es que lo mejor son las bonificaciones de las empresas al
50%, no los ERTE. Perdona, si poden obrir, si no poden obrir,
la bonificación no interessa; i ara resulta que són els ERTO el
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bo. És que de vegades, de veres, m’embullen, no acab
d’entendre exactament què volen dir.

Educació inclusiva, vostè diu: la vertadera educació
inclusiva és abaixar les ràtios. No hi estic d’acord, pot ajudar,
però la vertadera educació inclusiva per a aquells alumnes que
tenen necessitats especials es troba en tenir professionals
formats per a aquestes educacions especials, professionals que
els han d’atendre, perquè alguns d’aquests nins resulta que no
poden ni menjar tot sols, entre d’altres moltes coses, i no
entrarem en el detall.

Del finançament m’ha dit poca cosa, li he dit: fins on serà
de reivindicativa si vol que l’acompanyi i si demana un
compromís a la resta de diputats d’altres partits i també del seu
davant el Congrés de l’Estat, davant el Congrés dels Diputats?
Vostè a això no m’ha contestat.

I ja per acabar, li faré un petit resum, pensam que s’ha de
reconèixer que Balears serà una de les més afectades per la
crisi, això vostè ho reconeix, en el discurs del debat de l’estat
de la comunitat més important dels darrers anys es va limitar a
fer un monogràfic del coronavirus.

(Remor de veus)

I pensam que vostè va demanar disculpes per si s’ha comès
qualque error, bé, gràcies, però pensam que no va, presidenta,
d’això.

Ens va dir que era el moment de sumar, Sra. Presidenta, li
record que fa setmanes que El Pi Proposta per les Illes li va dir
que fes una cimera de tots els partits polítics i de tots grups
parlamentaris, encara no ho hem aconseguit. És vera que ens
reunim de vegades amb la consellera de Presidència, Pilar
Costa, per videoconferència, que ens explica una mica com es
troba la situació, ho agraïm, però això no és fer una cimera allà
on tots puguem sumar. Nosaltres ajudarem en tot el que faci
falta, perquè per a El Pi el primer de tot és la comunitat de les
Illes Balears.

Però li torn recordar que tenim la sensació, Sra. Presidenta,
i em sap greu, que no pintam res a Madrid, però no nosaltres
que no hi tenim representació, tampoc el seu Govern. Per tant,
pensam que ha d’aconseguir que ens tenguin en compte, és la
presidenta de tots els habitants de les Illes Balears, però amb el
seu discurs ja ha reconegut que no és així, vostè sempre diu:
no, nosaltres serem molt reivindicatius; però és que
reivindicativa també ho som jo, i ningú no m’escolta, també ho
som nosaltres i a Madrid ningú no ens escolta, i encara ens
critiquen els senyors de MÉS, que els municipalistes anam a
protestar a Madrid; és que no ens escolten. I a vostès, que tenen
representació en el Senat, tampoc no els escolten, Sr. Ensenyat,
no sigui il·lús; no ens vengui a dir que ara Vicenç Vidal..., no,
no l’escolten, i vostè ho sap perfectament.

Per tant, pensam, presidenta, que ha de ser valenta. Li ho
torn a dir, si vol que muntem una manifestació, una tractorada,
una reunió, tot allò que faci falta a nosaltres ens hi trobarà
perquè ser reivindicatiu, demanar i reivindicar i exigir i tots
aquests sinònims que puguem utilitzar no són suficients perquè
Madrid no entén absolutament res del que passa aquí a Balears. 

Estam contents que els fixos discontinus tenguin cabuda
dins aquests ERTO, però com vostè sap, amb la que ens ve no
ens basta absolutament per a res.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Corresponde ahora el turno de
contraréplica de la presidenta del Govern.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Pons. A veure,
primer de tot, totes les aportacions, totes les propostes que
puguin venir des d’El Pi i per tant amb allò que es pugui
contribuir, amb allò que es pugui aprofitar de tot allò que
vostès plantegin, òbviament és benvingut per part del Govern
de les Illes Balears. Si troben que hem de fer una cimera, no sé
en quin espai ni amb quin plantejament ho volen fer polític.
Nosaltres feim reunions òbviament, tant jo com la consellera de
Presidència, amb totes les forces polítiques. Nosaltres explicam
què feim i a vegades hi ha grups polítics, no parl del seu, Sra.
Pons, que no obren la boca a les reunions. També a nosaltres
com a govern ens agradaria una mica més d’implicació i de
propostes, no només del no per no sinó de propostes de cap on
anirien, no?, perquè aquí crec que tot..., jo repetesc, totes les
idees són benvingudes i que ningú no té la raó absoluta, ni
nosaltres la tenim ni ningú altre. Per tant, aquesta és l’actitud
que ha mantingut i que manté el Govern de les Illes Balears i
que, per tant, si hem de fer més reunions amb els grups polítics
no tenim absolutament cap problema. Esperem que algú aporti
alguna qüestió més.

A veure, vostè em demana seguretat absoluta sobre què
decidirà o no el Govern d’Espanya. Jo entenc que vostès no
tenen representació estatal i, clar, em fan aquí un debat que
supòs que haurien de fer al Congrés de Diputats. Jo li puc ser
molt sincera, crec que sempre ho estat, jo sempre aquí he
vengut i quan he anat a Madrid a Madrid i quan he estat
explicant a la gent d’aquesta comunitat autònoma com a
presidenta de les Illes Balears, governi qui governi a Espanya,
jo sempre he estat reivindicativa i clara amb el posicionament
que tenim acordat en aquest parlament amb moltes coses i al si
del Govern de les Illes Balears. 

Per tant, moltes qüestions que no m’han agradat les he
pogudes criticar, tant si han governat els del Partit Socialista
com si ha governat el PP com sigui qui sigui, de la diferència
de tracte que ha tengut aquesta comunitat autònoma. Ho he dit
moltes vegades i ho repetit avui i ho vaig repetir ahir, tal
vegada només estant ara a la primera intervenció perquè ja ho
vaig dient a cada una de les rèpliques que nosaltres som una
comunitat infrafinançada, que el sistema de finançament
autonòmic fa sis anys que no s’ha fet. També li podria dir, que
no li he dit, que el sistema de finançament autonòmic que ara
tenim ens col·loca a la mitjana perquè l’anterior ens posava 21
punts per sota de la mitjana. Aquesta és també és una realitat.
Per tant, hem d’afinar molt quin model de finançament nou
volem i que per tant sigui per superar la situació que tenim
actual en aquests moments de finançament. 
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Crec que és de justícia dir que la protecció dels ERTO que
vostè diu, “bé, jo vull la seguretat que s’allargaran”. Jo, escolti,
vàrem demanar que..., caducaven el setembre, vàrem demanar
que s’allargassin, els tenim fins el gener. Crec que la realitat
ens demostra que efectivament la pressió que fa el Govern, la
pressió que fan els agents socials i econòmics, la convicció del
Govern d’Espanya, perquè he tengut l’oportunitat de debatre-
ho molt amb la ministra de Treball i amb el ministre Escrivá
que són els qui duen la negociació, i crec que la ministra de
Treball va ser claríssima i és una persona que jo em fio i que
crec que sap cap on va i que va dir clarament “els ERTO
s’allargaran el temps que sigui suficient”, i de moment els
ERTO s’han allargat a 31 de gener. A més, han incorporat
aquesta prestació específica dels fixos discontinus que surten
dels ERTO, no estan als ERTO, per tant, ara..., hi surten dels
ERTO i tenen una prestació específica que va molt lligada a
aquesta comunitat autònoma. 

Crec que això és un èxit col·lectiu com a societat i crec que
ho hauríem de reconèixer. A més, tenim els ERTO rebrot que
ajuden d’una forma important al sector del comerç de les
nostres illes, que també era una necessitat, una reivindicació
que havíem fet. Això no és una subvenció només de les línies
de suport de la vicepresidència i la Conselleria de Comerç, és
que tenen una possibilitat que els seus treballadors tenguin
aquest ERTO de rebrot. Per tant, això és fonamental per al petit
comerç. Jo he estat asseguda amb ells i sé del que li estic
parlant i sé de les seves necessitats i estan molt contents que
aquesta reivindicació s’hagi fet des de les Illes Balears i s’hagi
pogut aconseguir.

Em diu, a l’estiu..., torna a anar amb això de..., és que, Sra.
Pons, a veure, podem fer el relat les vegades que sigui
necessari. Evidentment, tots els epidemiòlegs del món, això
crec que no importa que li digui jo, tothom havia dit que la
segona onada aniria a octubre, això és tothom, val?, que arriba
l’agost, ha arribat l’agost a les Illes Balears. Som de les
primeres comunitats autònomes on arriba la segona onada, ara,
que hi feim front amb tota la preparació, amb tota la
preparació, i la planificació és prèvia que nosaltres ja el mes
d’estiu no l’obrim com a altres comunitats autònomes. Què em
diria a mi si hagués fet com Madrid que no atura l’oci nocturn?
O com Andalusia que l’atura molt més tard que nosaltres? O
com altres comunitats autònomes que mai no posen la
mascareta obligatòria fins que ja han passat? Què em dirien a
mi? O quan nosaltres deim, no, no, màxim de deu? Vàrem ser
de les primeres. És que tot això ho ha fet Balears molt abans de
la segona onada, ho fa abans de l’estiu. Crec que això també
s’ha de reconèixer perquè és la veritat i crec que això diu bé
dels professionals sanitaris i dels experts que ens assessoren. Jo
ho dic per això, perquè crec que és important. 

Els rastrejadors, vostè em diu, “no els teníem”. No,
nosaltres els tenim des del mes de maig. Des del mes de maig
començam a contractar rastrejadors i en tenim 240 l’estiu i ara
en tenim 340 gràcies a l’exèrcit que els hem afegit ara. Però els
240, quan estam en 240 rastrejadors estam per sobre ja..., estam
equiparats al que ens diu l’OMS, molt per sobre de qualsevol
altra comunitat autònoma. Això també són dades que pot
comprovar perquè són públiques i transparents.

També dir-li que som l’única comunitat autònoma que posa
els hotels ponts per als aïllaments i per a les quarantenes. Que
això és fonamental i veig que ningú no ho posa en valor, però
això és una despesa pública que fa el Govern de les Illes
Balears que som els únics que ho feim a tot Espanya i que té
una incidència important a poder garantir l’aïllament a les
persones sobretot més vulnerables que no poden fer-ho a casa
seva, però també dóna seguretat turística perquè és l’únic lloc
on el turista tenia aquest espai per poder anar, a més d’una
forma, diríem, pagada per part del Govern de les Illes Balears.

En residències. Sra. Pons, nosaltres no miram les
competències, però hi ha un grup de coordinació entre Govern,
que hi ha la Conselleria de salut, la Conselleria de Serveis
Socials, i els consells insulars que cada dia, cada dia treballen
en totes les residències. Feim feina conjuntament, clar que sí
que hi feim feina i hem pres les decisions de forma conjunta. Li
ho repetesc, òbviament hi ha hagut situacions de casos mortals,
aquí com per tots els llocs desgraciadament, perquè la malaltia
aquesta afecta molt més a les persones més vulnerables i a les
persones majors, perquè normalment tenen malalties cròniques,
i és bastant evident que aquesta malaltia afecta més quan una
persona té malaltia prèvia.

Hem fet les polítiques de prevenció si no, què és la
formació dels treballadors i treballadores?, que són els
cribratges massius que fa aquesta comunitat autònoma i no fa
ningú a les residències de les nostres illes?, què és que el
consell insular hagi posat una residència específica, en tres
setmanes l’ha muntada, per poder atendre els asimptomàtics de
totes les residències? Tot això conjuntament amb Salut i
conjuntament amb Serveis Socials del Govern de les Illes
Balears, tot això són mesures de prevenció que s’han pres en
aquesta comunitat autònoma, obligar a tenir més cuidadors a les
residències; igual que ho és..., vostè em diu: “estic cansada que
em digui allò de les llistes d’espera”, bé, idò jo ho repetiré
moltes vegades perquè si nosaltres haguéssim... Miri, si aquests
cinc anys passats o els quatre anys passats, no hagués governat
el pacte a aquesta comunitat autònoma, facem un supòsit
horrible, i hagués seguit governant el Partit Popular...

(Remor de veus)

... quants de metges més haguessin retallat? Quin sistema social
ens haguéssim trobat ara?, perquè, és clar, hem de veure que
cadascun quan governa fa una cosa. 

Jo el que he viscut en carn pròpia com vostè és que quan
han governat han fet una crispació com mai dins el món
educatiu, 100.000 persones al carrer, que s’han acomiadat
professors com mai, que s’han acomiadat sanitaris com mai,
que s’ha aturat la Llei de dependència, tot això ho hem viscut
en aquesta terra. Per tant, si no hi hagués hagut quatre anys
d’una feina absolutament contrària ara haguéssim estat pitjor. 

Per tant, hem tengut una fortalesa més forta del sistema
públic per assumir la pandèmia sanitària perquè hi ha hagut una
voluntat política dels que han governat en aquesta legislatura i
a l’anterior de tirar endavant aquestes polítiques. Crec que això
també s’ha d’assumir i s’ha d’explicar...

(Alguns aplaudiments)
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Després em diu entorn al tema de..., que no me’n vull anar
d’aquesta pregunta concreta del sistema educatiu i dels nins
amb necessitats especials que és una de les nostres grans
preocupacions. Nosaltres sempre hem defensat, evidentment,
l’educació inclusiva i sempre hem defensat i hem posat més
professionals específics, els PT, els AL i els AD i no s’han
reduït, sinó que han augmentat en 20 i hem augmentat en 8,5
els orientadors. Aquesta és la realitat i no estan fent de tutors,
estan fent aquesta... i així i tot estam mirant centre per centre el
que ha de fer i hem posat 25 educadors socials més en aquest
curs escolar.

Crec que també és important saber-ho, i en aquesta línia
seguim treballant i seguirem treballant perquè efectivament
aquestes necessitats mai no les acabam de cobrir del tot i en
aquesta línia estic convençuda que podem compartir que s’hi ha
de fer més feina.

Quant a... -i se m’acaba el temps-, quant al tema del sistema
de finançament, crec que ja li he contestat. 

Tema de fons europeus i com ho lluitarem. Miri, nosaltres
el que feim és, com a govern seriós, fer feina conjuntament amb
consells insulars i amb ajuntaments, amb el sector privat,
preparam projectes de diferents àrees que ens poden dur a
aquestes Illes Balears, que crec que compartim amb vostès
també de més energies renovables, de transició energètica,
d’aposta per l’ús adequat del recurs de l’aigua, d’aposta per
unes instal·lacions en tema de residus, de digitalització de la
petita i mitjana empresa, de suport en temes d’innovació, vostès
sempre han estat molt aliats en el tema de la Facultat de
Medicina i de recerca en salut. 

Per tant, en totes aquestes qüestions que plantejam, primer
de tot has de tenir projectes a defensar davant el ministeri, això
és fonamental. Jo quan vaig arribar a presidenta no vaig trobar
projectes de res, Sra. Pons, i això és fonamental perquè si no,
no fas cap obra, no fas cap inversió, no fas cap projecte, si no
n’hi ha no en trobes. Aquests projectes els deixam fets i deixam
fets projectes de tramvia i deixam fets..., tot això està fet per
part del Govern de les Illes, això està... s’hi està treballant per
part del Govern de les Illes Balears.

Ara ho estam negociant amb ministeris i defensarem que el
Govern d’Espanya ho plantegi al pla nacional per poder enviar-
ho a Europa, per poder tenir els recursos europeus. 

També els he de dir que això és un plantejament a sis anys
i que durant els sis anys s’aniran reprogramant els fons
europeus i, per tant, la comunitat autònoma no pot perdre de
vista aquesta oportunitat perquè és una oportunitat històrica per
millorar el nostre model econòmic i per deixar unes illes més
sostenibles i més adequades al futur de les que ara tenim i en
aquesta línia hem de seguir treballant.

I nosaltres sempre hem defensat aquesta capacitat
d’autogovern de les Illes, aquesta millora de finançament de la
nostra comunitat autònoma, igual que el règim especial i la seva
ampliació i la seva aplicació, igual que hem defensat els
recursos dels ajuntaments i de les administracions locals i en
aquesta part també als consells insulars als quals afecta
directament.

Jo, Sra. Pons, a cada conferència de presidents ho he
defensat, li ho puc assegurar i ho he defensat i ho sap
perfectament el president de la FELIB, amb el qual hem fet
feina conjuntament i a qui vull agrair la magnífica feina que ha
fet perquè durant tot el temps ha estat intentant donar la
informació als ajuntaments i treballar conjuntament colze a
colze, que no ha estat fàcil.

Jo quant al decret del Ministeri d’Hisenda, que supòs que
és allò a què vostè es refereix en les meves aportacions, vaig dir
“bé, hi ha coses d’aquest decret que planteja la ministra
d’Hisenda que van bé als ajuntaments”. 

Miri, ahir parlava amb el batlle de Marratxí, amb la
proposta inicial del Ministeri d’Hisenda hi ha 8 milions que
Marratxí podria posar a disposició dels ciutadans que ara no
podrà posar per les mesures que s’han pres. Aquesta és la
realitat. 

Per tant, jo què defens?, que tots els recursos... Què defens
jo? Que tots els recursos que s’han recaptat aquí quedin aquí i
que els decideixi l’administració que els ha recaptat.  Això és
el meu plantejament polític i l’he fet aquí, l’he fet al president
del Govern d’Espanya, l’he fet davant la FEMP amb els nostres
batlles i batllesses i el farem per tot.

Ara, jo no ho puc tot, Sra. Pons, i estic encantada que vostè
m’ajudi a aconseguir-ho. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Començam el debat amb el Grup
Parlamentari Mixt i la primera intervenció del Grup
Parlamentari Mixt la fa el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta, ben trobada,
tot i que ens estem veient tot el dia, doncs fins ara no li he
pogut adreçar unes paraules.

Com vostè sap en aquest parlament cada setmana parlem de
múltiples temes i evidentment no tots poden ser objecte de
debat en aquest debat, que és un debat d’orientació política
general. Per tant, jo vaig sentir algunes crítiques ahir del seu
discurs en el sentit que es deia, doncs, que havia concretat...
que no havia concretat gaire, que no havia fet cap proposta, etc.
Jo, la veritat és que en aquest sentit vaig llançar una llança a
favor seu, penso que sí que va fer propostes, però tinc molt clar
que aquest no és un debat per venir a fer propostes concretes,
per a propostes concretes tendrem molt aviat un debat de
pressuposts que...

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

Sr. Castells, em permet? És que m’he equivocat. Havíem
quedat que aturaríem deu minuts per airejar i me n’he oblidat,
si no li sap greu aturam deu minuts i començarem de zero
després.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, senyors diputats, senyores diputades. Reprenem
el plenari amb la intervenció del Grup Parlamentari Mixt. Té la
paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bona tarda a tothom, bona
tarda Sra. Presidenta. Com vostè sap, en aquest parlament cada
setmana tractem múltiples temes de la política balear, però
aquest és un debat especial, no és un debat de cada setmana,
sinó que és un debat que fem un cop a l’any, de l’orientació de
la política general de la comunitat autònoma. Per això a mi em
van sorprendre algunes crítiques que va rebre el seu discurs
d’ahir, en el sentit que havia concretat poc, com si això fos una
crítica. 

Jo crec que, tot i que a més que sí consider que va concretar
en alguns aspectes que per a nosaltres són importants, que
precisament aquest debat serveix per aixecar un poc la mirada,
posar uns llums més llargs i fer una reflexió sobre el mig
termini i la direcció que segueix la política del govern. 

Per tant, crec que aquesta és la naturalesa o aquesta és la
finalitat d’aquest debat i per tant, em permetrà que passi per alt
alguns aspectes de la política més immediata, especialment per
exemple tota la problemàtica sanitària, la pandèmia que en
parlem cada setmana i d’aquest tema només li diré que el
Govern té tot el suport de MÉS per Menorca per continuar
aplicant les solucions que els especialistes i els epidemiòlegs
recomanen. Estem totalment d’acord que aquest és el tema clau,
que d’això depèn tota la resta i, per tant, encara que no hi
estiguem d’acord, és que nosaltres no som ningú per no estar
d’acord amb allò que recomanen els epidemiòlegs i a mi
m’agradaria que els polítics, alguns polítics, fossin una mica
més modests i creguessin més els que en saben. I per tant, jo en
aquest sentit jo estic tranquil o estic satisfet que el seu govern
el que ha fet és posar-se en mans dels epidemiòlegs i recomanar
en tot moment les mesures que han anat recomanant.

Per tant, com li deia, resolc aquest tema d’aquesta manera,
perquè és un tema de què en continuarem parlant
malauradament durant moltes setmanes. I, per tant, posant
aquests llums llargs, jo li plantejaré allò que vostè ja sap que
MÉS per Menorca considera que és el gran repte que tenim
plantejada arrel d’aquesta crisi, que és la transformació de la
nostra economia. 

Aprofitar aquesta situació desgraciada que estem vivint, que
ens ha fet veure que hem d’avançar de forma decidida, sense
retirada, sense excuses, cap una major productivitat, un major
valor afegit, millor capital humà i, per tant, més formació, més

inversió en formació. És a dir, hem d’iniciar aquesta transició
econòmica que fa molts anys que en parlam i que sempre hem
anat postergant i que jo crec que ha arribat el moment, de fet el
meu partit, jo sempre ho dic, fa 40 anys que el menorquinisme
polític ho està defensant i ara ja és un discurs que és majoritari,
però el que hem de fer és trobar la manera de fer aquesta
transició, que no és fàcil, no és fàcil perquè evidentment el dia
a dia imposa les seves dinàmiques i, per tant, fer aquests canvis
de model, aquestes transicions és difícil, perquè evidentment
això implica una diversificació econòmica, això implica més
transformació digital, això implica més eficiència energètica.
Allò que nosaltres hem anomenat, per resumir-ho, la
reconstrucció en verd. I és difícil entrar en aquesta
reconstrucció en verd perquè evidentment hi ha unes inèrcies
que anem arrossegant.

Per fer aquesta transició de model econòmic, és fonamental
rebre, aprofitar i invertir bé els fons europeus, que també em va
sorprendre que alguns portaveus ahir diguessin que vostè ho
fiava tot als fons europeus. No sé, es veu que no saben quina és
la situació. Evidentment que no ho fiam tots als recursos
europeus, no tot el pressupost, els ingressos vénen dels fons
europeus. Però sí que aquest plus que ens permetrà redirigir i
reorientar la nostra economia, evidentment vindrà de la
capacitat -li deia- de rebre, aprofitar i invertir bé els fons
europeus i dic rebre, aprofitar i invertir perquè sabem que
moltes vegades ens han arribat fons de l’Estat o europeus i
després els hem hagut de tornar, o fons estatutaris per exemple
i si em permet que li digui, per fer un tramvia que vagi a la
platja de Palma. Això ho havíem de fer amb fons estatutaris,
són uns doblers que es van perdre, per un govern que
precisament no era el seu.

Per tant, hem de rebre, aprofitar i invertir bé els fons
europeus i des del nostre punt de vista això no ho farem si ens
fallen dos elements. Jo voldria centrar la meva intervenció en
aquests dos elements. Això no ho podrem fer si no hi ha una
bona planificació estratègica perquè és el que li deia, fa anys
que deim que volem canviar de model i mai ho aconseguim i
això s’aconsegueix amb una bona planificació estratègica, que
el dia a dia no ens despisti, tenir clar quin és l’objectiu que
perseguim. I en segon lloc una administració pública que
funcioni, l’administració pública és la gran arma que té el
Govern per canviar les coses. Per tant, si aquesta administració
pública està gripada, si aquesta administració pública no
funciona com toca, no és prou eficient, evidentment tots els
esforços que fan els membres del Govern poden quedar
frustrats.

Aniré a pams amb els dos temes, planificació estratègica i
administració que funcioni. 

Miri, planificació estratègica vaig trobar una cita en un
document que s’ha publicat fa molt poc per part del col·lectiu
Alternativa, que supòs que coneix, és un grup d’economistes
que per cert, doncs n’hi ha molts que provenen dels entorns del
Partit Socialista, que han estat consellers de governs de progrés
i on es diuen coses com: “no existeix a hores d’ara un pla
estratègic regional integral, ni s’han posat les eines
organitzatives, ni instrumentals per encarar-lo”. No ho dic jo,
ho diuen aquests economistes. “Està per dissenyar un full de
ruta amb mesures concretes que pensin aquesta transició
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necessària”, entre les quals hi ha la transició energètica. I acaba
dient que “ens movem en la nebulosa de l’Agenda 2030, els
objectius de desenvolupament sostenible, que sense dubtar de
la bona voluntat del Govern per a la seva aplicació a les Illes
Balears, no és de moment més que un llistat de bones
intencions”·. Llistat de bones intencions que m’ha fet pensar en
el pacte que vostè sap que jo és el retret que li faig. 

No només jo, ara he citat aquests economistes, però fa uns
mesos Antoni Riera, tots convindrem que un dels economistes
més lúcids de les nostres illes, li demanaven sobre el pacte de
reconstrucció econòmica i deia “no creo que sea un plan, sino
una batería de medidas clasificadas entorno a 8 ejes”. Perdoni
que jo faci.., posi el dit a la nafra que evidentment ja sap que ho
faig de forma constructiva, però li vull explicar per què creiem
que aquest pacte no és l’eina necessària que necessitam.

Per tant, ens falta planificació estratègica, jo en aquests
moments no sé exactament ni quines són les prioritats, ni com
estan ordenades, ni amb quina temporalitat el Govern té
donades aquestes prioritats i crec que ho hauria de saber. Si
vostès ho saben, ho haurien de fer públic. Com que no ho fan
públic, sincerament, jo no tinc més remei que pensar que no ho
saben. I, per tant, la meva obligació és dir aquí estem fallant. Fa
falta aquesta planificació estratègica.

I en segon lloc li deia que l’administració és poc eficient.
Això també és un clàssic, parlem moltes vegades, fa anys que
ho anem dient i jo ho trob normal, Sra. Presidenta, perquè jo he
treballat a l’administració pública, jo ja entenc que els
consellers evidentment en quatre anys de perspectiva pensen,
si em poso a fer funcionar bé l’administració pública no podré
fer cap dels projectes que tinc entre mans. Però jo aquí, Sra.
Presidenta, li he de fer una invocació, vostè és la primera
presidenta d’un govern progressista que ha empalmat dues
legislatures seguides i vist el panorama global, no seria molt
estrany pensar que en podran ser tres.

Per tant, vostè aquí té una gran responsabilitat, Sra.
Presidenta, perquè vostè té aquesta capacitat de no pensar en
l’endemà, de no pensar en les properes eleccions, de realment
posar en marxa aquest canvi que no hem estat mai capaços de
fer. I, per tant, fer aquesta reflexió a més llarg termini i poder
pensar amb aquesta transició també de l’administració per fer
un pas decisiu cap a la modernització de la nostra
administració, que no funciona. Jo tinc aquí apuntats uns quants
exemples, que no li cito per posar-li el dit a l’ull, perquè jo ja
entenc que moltes vegades el Govern no és tan la causa de què
l’administració no funcioni, sinó que a vegades la víctima, però
també és la seva responsabilitat arranjar-ho. 

Des d’aquesta empatia jo aquí se m’acuden alguns
exemples, les tramitacions excessivament llargues. Hi ha
l’exemple clàssic evidentment de les llicències municipals, que
vostè em dirà que no és responsabilitat seva, però evidentment
si hi ha una cosa endèmica que no funciona, que afecta unes
administracions locals, evidentment el Govern, algú, almenys
té una responsabilitat de mirar de trobar-hi solucions,
probablement els ajuntaments tenen massa pocs recursos per
fer-ho. 

També li posaré un altre exemple. Una cosa tan concreta
com ajuts d’innovació de la Fundació Bit. Tarden un any en
resoldre’s. Estic parlant d’ajuts de 12.000, de 20.000, de
25.000 euros. Tarden un any en resoldre’s! La Fundació Bit, i
li he volgut posar aquest exemple perquè no estic parlant dels
ajuntaments i les seves llicències i el seu endarreriment històric
i endèmic, no, li estic parlant de la Fundació Bit que se suposa
que hauria de ser capaç d’almenys haver modernitzat la seva
pròpia administració. És a dir, estem replicant tots aquests vicis
de l’administració en les parts que haurien de ser més
dinàmiques de l’administració.

Altres problemes endèmics. Vostè va dir en el seu discurs
d’ahir que havien millorat les valoracions de discapacitat. Sí,
potser les hem millorat, perquè estaven tan malament! Doncs
aquí tenim un problema endèmic: no hem acabat de resoldre
poder fer les valoracions de discapacitat com toca. Això afecta
la ciutadania, afecta els drets de la ciutadania.

Tot el tema de subvencions per a empreses, jo no sé si amb
l’excusa de la COVID ha quedat molt tocat, enguany, totes les
línies de subvenció que havien de sortir -que tradicionalment
sortien- d’industrialització, de competitivitat, de renovació de
maquinària, comercialització, internacionalització, tot això ha
quedat molt reduït, i clar, a veure, està molt bé que això
d’ajudar les empreses que pateixen la crisi, però hem d’ajudar
a les que no la pateixen perquè han de ser la locomotora que
ens tregui de la crisi.

Després els ajuts d’innovació per a empreses: són molt
petits i són molt complicats. Moltes vegades hi ha empreses -
molt innovadores- que són les que més profit en podrien treure,
que són tan burocràtics aquests ajuts que renuncien a fer-ho. 

O, el darrer exemple que li poso: subvencions per
rehabilitació d’habitatges. Subvencions per rehabilitació. La
convocatòria de 2018 no s’ha resolt, és a dir, els administrats
han presentat les seves sol·licituds i no s’han resolt!
Evidentment el 2019 no s’ha convocat i el 2020 tampoc no s’ha
convocat. Quan en el pacte recuperació econòmica es volen
dedicar 7 milions d’euros per implantar l’eficiència energètica
dels habitatges. I, en canvi, tenim uns ajuts de rehabilitació
d’habitatge -que hi entren altres aspectes, no només energètics,
no?, com barreres arquitectòniques, etc.-, que tenim unes
sol·licituds dormint el son dels justs.

Per tant, jo li he volgut posar aquests exemples, i ja li deia:
no per posar-li el dit a l’ull, sinó perquè quan dic que
l’Administració no funciona, no vull que sembli -com molts
portaveus dels que m’han precedit-, perquè diuen que el paper
ho aguanta tot, però el faristol també ho aguanta tot, llavors,
fan el seu discurs polític i he volgut fonamentar el que li dic, és
a dir: crec que és innegable que cal ja d’una vegada per totes
posar fil a l’agulla a aquesta modernització de l’Administració. 

A part, li he de dir que no és la primera vegada que ho dic,
perquè nosaltres vam signar un acord d’investidura, en el qual
hi havia un punt on el Govern es comprometia a presentar una
llei de finestreta administrativa única per agilitar tramitacions.
I fa quinze dies vam aprovar una moció de MÉS per Menorca,
per unanimitat d’aquest parlament, que reproduïa exactament
aquell punt que tenim a l’acord d’investidura. Per tant, ja veu

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 52 / fascicle 2 / 20 i 21 d'octubre de 2020 2973

que no vinc aquí a parlar de coses noves i a cada debat d’un
tema diferent, sinó que aquest és un tema que a nosaltres ens
preocupa perquè llastra la competitivitat de les nostres illes. 

Per tant, li deia, són canvis profunds, que jo entenc que no
es fan en un dia, i que requereixen un full de ruta perquè el dia
a dia no ens distregui dels objectius. Clar, de quin instrument
disposa, el Govern, per fer canvis d’aquesta profunditat? Fixi’s
que no li he vengut a parlar de coses concretes, jo tampoc, he
vingut a parlar de canvis estructurals i que ara és el moment
d’afrontar-los. De quin instrument disposeu?

Clar, jo li he dit, si vostès tenen un pla estratègic jo no el
conec, jo què conec?, el Pacte per a la reactivació econòmica,
i per tant -perdoni que li expliqui ja per tercera o quarta
vegada- a nosaltres no ens agrada perquè no hi ha uns objectius
clars, perquè de fet no hi ha objectius, hi ha un calendari, sí que
hi ha algunes assignacions pressupostàries, però clar, no se sap
ben bé ni quan..., és molt difícil com ha..., el quadre de
comandament de la política de les Balears, és un document que
no serveix, jo aquí li he de fer la crítica!, que ja vaig fer en el
seu moment: jo crec que és un document que està precisament
massa condicionat per la necessitat mediàtica. Que sembli que
el Govern està fent coses. D’acord, entenc que això vulgui ser
així, no vull ser ingenu, però l’altra feina també s’ha de fer.
S’ha de fer aquesta planificació seriosa. 

Per tant, constatades aquestes mancances que he intentat
justificar de forma molt prolixa, perquè no se’m pugui dir que
vinc aquí simplement a disparar, ja dic, a donar pals de cec...
Ens trobem que aquesta situació es dóna amb un rerefons, i és
una realitat que jo crec que no s’ha comentat per part de cap
altre portaveu, i és que vostè va fer un govern per administrar
una etapa radicalment diferent de la que tenim ara. Vostè va fer
un govern, evidentment, sempre condicionat pels acords de
coalició, que evidentment sempre dificulten fer un govern,
segurament no el va fer exactament com vostè voldria, per
administrar una etapa d’estabilitat. I ara estem en una etapa
d’immensa turbulència. I jo, per tant, li vull posar sobre la
taula, amb aquest canvi dràstic, si vostè considera que el
Govern que va fer fa un any és l’adequat per gestionar aquesta
situació.

I jo li he de donar la meva opinió, i crec que no. Crec que
no és l’adequat ni té l’estructura adequada. Perquè aquestes
dues necessitats que li he dit no queden cobertes, no queden
ben cobertes amb l’estructura del Govern. I les estructures són
importants, en tota organització, l’estructura és important per
assolir els objectius. Jo, per tant, li vull fer una proposta -i
prengui-la de la forma més amistosa possible- i és que vostè
s’hauria de plantejar com a presidenta, i a més és una invocació
directa a vostè, perquè és vostè l’única responsable!, que hauria
de pensar a modelar, a remodelar el seu govern per adaptar-lo
a les necessitats del moment present i el futur immediat. 

Jo no li diré com ha d’organitzar el seu govern perquè
aquesta és la seva funció, no és la nostra. Però sí que li diré
que, des de MÉS per Menorca -que ho hem estat analitzant-
pensem que amb nou àrees es recullen totes les funcions
sectorials del Govern: presidència, economia, hisenda,
educació, salut, afers socials, medi ambient i territori, turisme

-separat d’economia-, i interior; interior, és a dir, les relacions
amb les administracions, serveis, emergències, funció pública. 

Després hi ha tota una altra reflexió que és el dels noms
imaginatius, però això potser és una cosa més personal, no?, jo
crec que el ciutadà mereixeria tenir una identificació més clara
de quines són les àrees de responsabilitat de cada conselleria,
jo crec que no només és aquesta legislatura, la legislatura
anterior també es fa fer, la legislatura anterior també es va fer
i he d’assumir la part de responsabilitat que tenia MÉS per
Menorca, perquè -inicialment- també participava en aquest
govern.

Crec que s’ha abusat una mica del que jo en diria les
conselleries patchwork, que són conselleries fetes com un menú
de gusts de cada conseller, i crec -crec- que per respecte a la
ciutadania hauríem de ser capaços de tenir unes conselleries
molt més ben definides -jo li he dit nou noms-, molt més ben
definides en les seves competències, perquè per exemple -
sincerament- jo crec, i ara no és res personal contra els
consellers responsables d’això!, que no és seriós tenir una
conselleria de Model Econòmic i una conselleria de Sectors
Productius. Crec que despista i que embulla a l’administrat. I
els noms, Sra. Presidenta, fan la cosa!

Avui llegia aquesta frase: “les paraules construeixen
realitat”. “Les paraules construeixen realitat”. I la llegia a un
dels analistes més importants de la política espanyola, al Sr.
Enric Juliana. “Les paraules construeixen realitat”. Si tenim
unes conselleries confuses en els seus continguts, no en poden
sortir unes polítiques clares, i d’això n’estic totalment
convençut, els noms fan la cosa, les paraules construeixen
realitat. I, per tant, crec que aquí hi ha un repte -amb aquesta
remodelació que jo la invito que vostè analitzi i estudiï- hi ha
un repte a tirar endavant. 

I ja, per mi, el més sagnant d’aquesta mala, diguem,
d’aquesta organització poc adaptada a les necessitats del
moment, la tenim amb les competències en recerca i innovació,
Sra. Presidenta. En aquests moments, aquestes competències de
recerca i innovació que estem parlant un dels tres grans eixos
dels ajuts europeus!, que és la recerca i la innovació, estan
dividides entre quatre conselleries. Estan dividides entre quatre
conselleries: el Sr. Yllanes, el Sr. Negueruela, el Sr. March i la
Sra. Castro. Clar, aquest és el resultat d’això que pot semblar
que jo deia una mica en broma de les conselleries patchwork i
d’haver pensat un govern per un moment que ha canviat
radicalment, és que ara hauríem de donar el do de pit amb una
cosa fonamental que és l’economia digital, per tant, la
innovació de les empreses, la transformació digital..., resulta
que no tenim un lideratge clar d’aquestes polítiques. 

En una pregunta oral que li vam fer al Sr. Yllanes, l’altre
dia, ell va dir “bé, tenim coordinació”. Sí, però, escolti, amb
això no en tenim prou, eh? Necessitem que hi hagi una direcció
molt clara de tots aquests temes. Jo, per això, li vull proposar
aquesta racionalització que li propòs, que evidentment no
només és de noms, sinó, principalment de funcions. Passaria
per..., sense gastar més en càrrecs de confiança i personal
eventual, que és necessari per fer política, a mi aquí no em
trobarà fent demagògia sobre aquest tema... 
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Com li he dit les àrees que jo considero que són
fonamentals perquè un govern funcioni, s’haurien de poder
crear dos comissionats -dos comissionats-, dues oficines,
dependents de vostè, directament, perquè han de tenir capacitat
d’incidència sobre la totalitat del govern per afrontar aquests
dos reptes claus, que són reptes determinants per enfocar bé el
que queda de legislatura: modernització de l’administració,
modernització de l’administració no pot ser una direcció
general d’una conselleria del Govern, perquè continuarem
igual, Sra. Presidenta; si modernització de l’administració
continuàs sent una direcció general d’una conselleria del
Govern, acabarem la legislatura i estarem igual! Ha de fer una
política transversal amb el seu aval polític que permeti incidir
en totes i cada una de les administracions, de fet -de les noves
conselleries- ara en el Pacte de reactivació econòmica, que
aquest és un punt dels 130 punts que hi ha al Pacte de
reactivació, n’és un. Modernització diu, bé, digitalitzarem uns
quants procediments, prediu el mateix document, que de tota
manera cada procediment és responsabilitat de la seva
conselleria. És a dir, ja començam malament. És a dir, això és
el que jo crec que vostè ha de liderar o el seu aval ho ha de
liderar algú, jo dic que la figura del comissionat, un càrrec
important amb rang de conseller si fa falta, que tengui aquesta
capacitat d’incidir en totes i cada una de les conselleries.

I, en segon lloc, la reconstrucció econòmica, és a dir, crec
que la reconstrucció econòmica no pot quedar diluïda entre les
diverses conselleries que hi estan implicades. Primer perquè cal
la planificació estratègica que li deia al principi. S’ha de fer
aquesta planificació estratègica, Sra. Presidenta. Hi ha uns
quants plans estratègics sectorials, però no hi ha, com deia o
com diu el col·lectiu Alternatives, no hi ha un pla estratègic
regional integral, i l’hem de menester, ara, l’hem de menester
ara perquè en una situació d’estabilitat i de continuïtat tal
vegada no seria necessari, però en una situació de canvi, de
transició, en què s’ha de governar aquesta transició, és
fonamental que hi hagi aquesta planificació estratègica.

Per tant, aquest segon comissionat que jo li propòs que creï
s’hauria de responsabilitzar de la planificació estratègica de la
reconstrucció i de l’instrument necessari per a aquesta, que és
la gestió dels fons europeus. Bé, més que la gestió, diguem,
l’impuls, perquè gestionar fons europeus té una direcció
general que ho fa molt bé i (...) perquè és un element molt
important. Ja veu que igual que dic que hi ha coses que no
funcionen bé, doncs aquesta és una de les que funciona bé,
tenim uns bons registres de certificació de despesa de fons
europeus. Per tant, més que la gestió seria l’impuls i de
presentar, de ser capaços de presentar projectes importants
perquè aquests projectes, com vostè diu molt bé, afecten
diferents administracions, afecten el sector privat, afecten
diferents conselleries. Per tant, crec que s’ha de liderar des del
Consolat i s’ha de liderar amb una estructura que tengui aquesta
capacitat d’incidència respecte de les diferents conselleries.

Com veu -i ja acab, Sr. President-, li propòs uns canvis de
fons i li demanaria a la seva resposta que em contestés què
pensa fer en aquests àmbits i sobretot m’agradaria realment
saber la seva opinió, no creu que la situació que vivim justifica
aquesta reflexió i la possibilitat de redissenyar el Govern?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Ara hi ha una segona intervenció per
part de la Sra. Tur, per un temps de deu minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Bona tarda a tothom, diputades i diputats. Bé, crec que a
aquesta hora ja estam tots un poc esgotats, segurament la que
més la presidenta del Govern pel fet d’haver de mantenir aquí
el nivell d’atenció després de tantes hores. Per tant, procuraré
també ser sintètica.

Bé, Sra. Presidenta, jo li vaig a adreçar un primer missatge
a vostè i a tot l’equip de govern, ho faig extensiu a tot l’equip
de govern, crec que el primer que hem de fer, per ser justos, és
agrair el seu to, quan dic el seu insistesc el seu i el de tot
l’equip de govern, el seu to, el seu tarannà, el seu to també
conciliador, les seves ganes d’escoltar, de rebre propostes i
escoltar propostes del conjunt dels grups, de conciliar i de
tranquil·litzar i de transmetre tranquil·litat. I això li pos en
valor, Sra. Presidenta, perquè crec que és importantíssim en
aquest moment. 

Estam vivint una situació molt greu, la coneixem tots, i crec
que allò que s’espera sobretot de la presidenta del Govern de
les Illes Balears és un to de confiança i tranquil·litat, i vostès ho
estan transmetent. Llavors després cadascú discreparà de les
mesures o no, però aquest to és important, i jo li vull agrair
especialment en un moment en què altres partits opten per fer
justament tot el contrari, que no ajuda mica i no encoratja mica
la ciutadania a passar, especialment als que ho passen pitjor, a
passar aquest temps tan difícil. Per tant, aquesta volia que fos
la meva introducció.

Després en relació amb la seva intervenció d’ahir que vaig
escoltar molt atentament evidentment li he de dir que nosaltres
coincidim plenament amb els objectius que es marca el Govern,
els objectius prioritaris, sortir d’aquesta crisi sanitària, sortir-ne
de la millor manera possible i amb les menors víctimes
possibles en tots els sentits, tant les víctimes mortals com les
víctimes econòmiques d’aquesta pandèmia, com les víctimes
d’empresa d’aquesta pandèmia, com tots els tipus de víctimes
que deixarà i que està deixant aquesta situació tan desastrosa.

Com li deia, però, crec que hem de ser constructius, hem de
donar un missatge de tranquil·litat i nosaltres hi volem
contribuir de la millor manera.

Coincidim amb els objectius de recuperació que vostè va
indicar ahir matí, per tant, tampoc no passaré a repetir-los.
Vostè ho va fer molt bé, coincidim absolutament que les
persones han de ser el principal objectiu de l’esforç del Govern,
no deixar ningú enrere, no deixar ningú tirat i això ha de ser,
evidentment, l’objectiu principal del Govern. Per tant,
nosaltres, com que entenem que ho és, perquè ha quedat clar,
hi estam totalment d’acord.

Ara bé, en què no coincidim tant? Amb alguns elements de
la diagnosi que vostè va fer. M’agradaria centrar-me en algunes
d’aquestes qüestions perquè el meu temps d’intervenció tampoc
no em dóna per fer grans disquisicions. 

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 52 / fascicle 2 / 20 i 21 d'octubre de 2020 2975

M’agradaria centrar-me en primer lloc en unes declaracions
o en unes afirmacions que vostè va fer sobre com entén
l’administració actual. Vostè va dir que disposam o que hem de
disposar d’uns serveis públics forts, i és cert, coincidim
totalment. També va dir que hem de modernitzar i digitalitzar
l’administració, i també hi coincidim. Però també és cert, Sra.
Armengol, que jo vaig trobar a faltar un poquet d’autocrítica o
com a mínim un discurs un poc més realista en aquest sentit, i
li diré per què. Perquè vostè sap que, i a més això ha estat en el
debat de les setmanes anteriors tant per part d’uns partits com
per part d’uns altres, aquesta qüestió ha sortit en repetides
ocasions, l’administració pública, tant l’administració de l’Estat
a Balears, com l’administració del Govern a Balears, com fins
i tot a vegades la pròpia administració dels consells i els
ajuntaments, entenem que tenen una situació molt, molt, molt
difícil per poder fer front al compliment de les mesures de
seguretat i a la vegada per donar el millor servei als ciutadans. 

Per tant, partim de la base que coneixem aquesta dificultat,
però també és cert, Sra. Presidenta, que tant si parlam d’atenció
primària on hi ha una dificultat enorme per obtenir una cita en
un temps raonable a Formentera, però també fora de
Formentera. A Formentera mateix, avui, una cita a atenció
primària cita per novembre. En els millors dels casos serà
presencial, però en moltes ocasions no és presencial. Vostès
saben el greuge i els prejudicis que ocasiona el fet que l’atenció
primària, tot i haver estat reforçat el sistema de salut nostre,
com vostè va dir, amb 900 sanitaris més a partir de l’inici de la
pandèmia, té aquestes dificultats que costa molt d’entendre per
part de la ciutadania a l’hora de donar cites presencials, a l’hora
de donar cites presencials també en un temps raonable
d’espera. 

Per tant, jo crec que això, de veritat els ho dic, crec que
s’ho han de fer mirar perquè és un problema que afecta tota la
ciutadania de Balears, que produeix moltes queixes i que
produeix un prejudici greu. Pensam, a més, que no és de rebut
en un moment en què la gent necessita seguir tractant-se per tot
tipus de patologies, no només COVID.

Però és que això també és extrapolable al SEPE, com vàrem
parlar l’altre dia. Jo m’atreviria a dir, i crec que ningú no em
podria contradir a jo avui, que l’únic indret d’Espanya que
dóna cites presencials el SEPE és a Formentera, els dimarts. No
m’estranyaria pensar que a partir d’ara els dimarts al matí hi
haurà gent d’Eivissa que agafarà la barca per venir a
Formentera per tenir una cita presencial. Però com és possible?
Però com és possible? És demencial. Vull dir, jo entenc que
vostès han de fer qualque cosa i que hi tenen una part de
responsabilitat. No pot ser que no es donin cites presencials.
No pot ser que les línies telefòniques de la majoria dels serveis
a l’administració, especialment aquells més essencials ara
mateix, estiguin col·lapsats, estiguin donant cites amb
comptagotes. Aquí hi ha un problema, jo els deman que de
veritat s’ho facin mirar perquè la gent està -perdonin per
l’expressió perquè és molt col·loquial- la gent està emprenyada,
la gent vol respostes, la gent vol tramitació àgil dels serveis i
dels tràmits que fa en aquest moment, i això no ho troben.

Per tant, jo aquí li dic perquè en contraposició a la visió que
vostè donava, jo no sé si és que vostès no ho acaben de
percebre així o tenim visions molt contraposades. Però, vaja,

bastar anar al carrer per veure quina és la sensació i la
percepció de la gent respecte dels serveis de l’administració en
general.

Sobre el tema d’atenció primària ja ho he dit, vull dir, que
hi ha un problema. Jo crec que aquí, de veritat, hem de fer un
replantejament, perquè vostè ahir no en va parlar d’atenció
primària. Replantegin-se, per favor, l’atenció primària perquè
no s’acaba d’entendre que s’hagin contractat tants de reforços
i en canvi s’estigui donant un servei en aquest moment amb
tantes limitacions, que moltes vegades crec que no s’acaben de
justificar.

Després, habitatge. Jo també vull fer una aportació sobre
això. Vostè parlava ahir d’habitatge, i jo percep que és ja
reiteratiu que quan es parla d’habitatge per part del Govern
s’incideix molt en la construcció de noves promocions
d’habitatge oficial, d’habitatge protegit, cosa que està molt bé
i que crec que necessitam evidentment, compartim la necessitat,
però molt poques vegades es parla, o gairebé mai, de la
necessitat que les oficines de l’IBAVI, d’una vegada per totes,
donin tots els serveis que els atorga la Llei d’habitatge. És que
vostès varen ser grans defensors del desplegament de
l’aprovació d’aquesta llei, impulsors, defensors, i ara tenen el
deure de desplegar-la i, en canvi, trobam a faltar una part
important del desplegament d’aquesta llei. 

Formentera segueix esperant a dia d’avui el servei
d’acompanyament a l’habitatge, que preveu la Llei d’habitatge,
i duim esmenes cada any, cada any, cada any i s’aproven cada
any, cada any, cada any; en canvi no tenim el servei en
condicions. Aquest és un exemple més. De veritat, crec que
també aquesta qüestió l’hem d’abordar amb seriositat, sobretot
també perquè és una qüestió que les formacions a les quals jo
represent dins aquesta coalició vàrem acordar i vàrem convenir
que era una prioritat. Si realment és una prioritat facem-ho,
deixem de parlar-ne i facem-ho.

Transport aeri i marítim, Sra. Presidenta. Jo no diré res nou
que no hagi dit perquè ho he dit en moltes ocasions, però sí que
em sorprèn moltíssim que vostè ahir no hagués fet cap
referència a la connectivitat, no del transport marítim entre
Formentera i Eivissa, que també, però en general a la
connectivitat. Què passa amb l’obligació de servei públic del
transport aeri? No s’està complint. Què passa amb aquest
monopoli, presumpte monopoli perquè no m’atreveix a
asseverar-ho, però té tota la pinta, aquest monopoli que
presumiblement s’està produint entre Ibèria i Air Europa?
Pensen vostès que les connexions aèries entre illes donen servei
a les necessitats reals dels nostres ciutadans? Jo vaig trobar,
sincerament, a faltar el discurs de necessitat de donar resposta
a la insularitat que tenim cadascuna de les Illes, especialment
en el cas de la triple insularitat que té Formentera. 

I en transport marítim, ja li dic, crec que està tot dit. La
setmana passada en vàrem parlar, n’hem parlat durant moltes
setmanes i esper que no n’haguem de seguir parlant molt més
perquè serà mala senyal. La qüestió és, creu vostè, Sra.
Presidenta, que el transport marítim i el transport aeri entre illes
no és prou important com perquè vostè l’hagués inclòs en el
seu debat? Jo trob que sí, i m’agradaria saber quines propostes
té vostè al respecte.
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Canvi climàtic, perquè vaig acabant també. Vostès el passat
dia 9 de novembre de l’any passat, varen aprovar una
declaració d’emergència climàtica, i prompte farà un any. Quan
un govern autonòmic declara l’emergència climàtica, jo què vol
que li digui, crec que són paraules majors, el titular és molt
potent, crec que d’aquí es desprèn que hi ha una situació que
mereix una atenció, uns esforços econòmics i una inversió de
temps i de recursos i de personal seriosa. En canvi, crec que el
seu discurs de canvi climàtic en va parlar ben poc, però el que
em pareix més greu de tot és que hagi passat un any i el Govern
no hagi estat capaç de posar en marxa ni una de les mesures
que vostès es varen comprometre a posar per fer front al canvi
climàtic.

És a dir, no hi ha agenda real, Sra. Armengol, no hi ha
agenda real per fer front al canvi climàtic. Si és així, jo esper
que vostè m’ho pugui rebatre i desmentir a la seva intervenció. 

I finalment, finançament. Jo vaig a trobar, és a dir, celebr,
celebr que d’Europa arribin molts de recursos, quan els
tenguem els veurem, jo ho celebr moltíssim. Em queda, però,
pendent saber si vostès segueixen mantenint el compromís
d’executar aquests projectes que ja estan pressupostats dins
2020 i que han quedat aparcats, estancats o amb un interrogant,
com hem plantejat en aquesta cambra en moltes ocasions; és a
dir, què passa amb aquests projectes? Però també m’agradaria
saber, Sra. Armengol -i ja acab-, què passa amb els projectes
que des dels consells insulars els han fet arribar per fer-se, per
executar-se a càrrec dels fons europeus i que entenc que vostès
tendran la darrera paraula a l’hora de decidir quins s’executen
i quins no, quins criteris triaran per escollir-los i sobretot abans
de presentar-los a Europa tendran l’acord amb cada consell
insular? Crec que és important que vostè ho aclareixi.

I com que ja he esgotat el meu temps, això és tot.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Ara correspon la intervenció de la
presidenta del Govern.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, senyors portaveus del Grup
Mixt, Sr. Castells i Sra. Tur, per totes les aportacions a aquest
debat i per totes les aportacions que des dels acords
d’investidura que poguérem signar entre les dues formacions
polítiques hem anat executant des del Govern de les Illes
Balears i des dels acords també fonamentals i necessaris amb
els consells insulars, en aquest cas, de Menorca i de
Formentera, en què compartim govern, i que per tant també
sens dubte ajuden a poder dissenyar millor aquesta estratègia
a nivell de comunitat autònoma. 

Gràcies pel to constructiu i perquè són dues intervencions
que des de la crítica responsable, que jo sempre trob
benvinguda perquè sempre ens ajuda a fer millor les coses,
també aporten una visió de proposta constructiva i de reflexions
que crec que és necessària i que, a més, compartim molt des del

Govern de les Illes Balears i que són qüestions que sens dubte,
com poden imaginar, parlam amb diferents formats.

Vull agrair també el suport explicitat més clar, en aquest
cas, pel portaveu Josep Castells en torn a les mesures sanitàries
que pren el Govern de les Illes Balears en referència que són
els experts qui plantegen aquestes mesures per fer front a una
pandèmia que efectivament ens ha descol·locat moltíssimes
prioritats personals i col·lectives a tots els ciutadans d’aquesta
comunitat autònoma, d’Espanya i del món. Per tant, atendre
també les propostes que vénen dels experts epidemiòlegs i
poder des de les Illes Balears, amb el plantejament que jo crec
que compartim també amb vostè, poder prendre les mesures de
forma proporcional i proporcionada en el temps que sigui
necessari per poder baixar les incidències acumulades i també
establir aquesta forma de fer a aquesta comunitat autònoma,
que ha estat de discriminar on tenim una bona situació
sanitària, poder prendre mesures de més relaxació o de menys
relaxació segons la situació. 

Per tant, a Menorca, com vostè sap perfectament i perquè
això sempre ho hem parlat amb els consells insulars, amb la
Federació de Municipis i amb l’Ajuntament de Palma amb qui
ens reunim sempre per prendre les decisions, hem pogut relaxar
algunes mesures perquè la situació sanitària està millor. Ara ho
podrem fer amb l’illa de Formentera perquè duim un parell de
setmanes amb una molt bona situació sanitària. Per tant, també
aquesta forma d’entendre la política des de la realitat social de
cada una de les illes i també entendre que el Govern de les Illes
Balears és un govern de quatre illes i per tant amb un
plantejament que pot ser diferent a les diferents illes amb el
tema sanitari. crec que lliga molt amb el plantejament polític
que crec que compartim. 

Vostè, Sr. Castells, feia referència a qüestions en les quals
hi vaig entrar de seguida que sobretot s’han centrat, i entenc
que pel temps que tenen d’intervenció, en qüestions de
diversificació econòmica del nostre model i d’aprofitar aquesta
oportunitat, aquesta crisi, que sempre hem de veure a les crisis
oportunitats i esperança en construir coses millors, per tant, una
oportunitat per tenir finançament adequat, i això jo ho
compartesc molt bé amb vostès, la situació està com està. Per
tant, el nostre pressupost autonòmic, òbviament, durà qüestions
d’inversió pública òbviament a totes i cada una de les
conselleries, però seria molt surrealista pensar que en aquest
moment de dificultats serioses de la població, moltes d’elles de
dificultats en qüestions molt bàsiques com el menjar o
l’habitatge, haurem de fer una inversió molt més potent en tema
de serveis socials, com és evident, haurem de fer una inversió
molt més potent en tema sanitari, com és bastant evident, o en
el tema educatiu. Per tant, necessitam finançament a fora per
poder invertir en aquelles qüestions de millora de model, que
crec que vostè ha descrit perfectament i que jo compartesc
totalment.

Per tant, òbviament que des de les Illes Balears estam
esperançats amb els fons de reconstrucció europea. Seríem els
únics que no hi estiguéssim si no fos així. I lluitam per poder
aconseguir aquest fons via el Govern d’Espanya que ha de
presentar, com és prou conegut per tothom, el seu pla nacional
i aquí hi hauria d’incorporar aquestes mesures estratègiques des
de les Illes Balears. Tenim clar des del Govern i tenim clar, i
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això vull que almanco tengui la consciència, que treballam
durant tot aquest estiu des de totes les conselleries del Govern
amb direccions generals, que han fet un grup de treball que hem
coordinat precisament des del Consolat, amb vint direccions
generals, que han treballat amb els quatre consells insulars,
amb els ajuntaments de més de 20.000 habitants directament en
reunions amb ells, amb el sector privat, per veure, per fer
l’estratègia d’aquells projectes que veim que dibuixant -i en
això discrep amb vostè-, crec que és el full de ruta que hem de
seguir política a la nostra comunitat autònoma, la marcam amb
els acords de Bellver, la marcam amb l’Agenda Balear 2030, la
marcam amb el Pla de reactivació econòmica, sí que coincidesc
amb vostè que falta un pla estratègic que hem d'anar dibuixant
a mesura que executam aquest pla de reactivació econòmica. 

És un dels debats que tenim. Vostè sap que jo tenc una
reunió constant amb els cercles d’economia, amb les cambres
de comerç, amb Impulsa, per tant amb Toni Riera que vostè
feia referència, amb el Consell Econòmic i Social, amb totes
les..., també amb el Cercle d’Economia de Menorca, que hi
participa molt activament, i que, òbviament, aquí es dibuixa
entre el Pacte de reactivació firmat i les entitats socials i
econòmiques que l’acompanyen, una fulla de ruta que ha de ser
aquest pla estratègic de la nostra comunitat autònoma, que li
deia que els fons europeus es dissenyen amb aquestes prioritats,
i jo ho he intentat explicar durant aquest debat de política
general, hi ha tota una part que va molt lligada al React, que va
lligada a educació, sanitat i serveis socials, que són la part més
lligada al reforç social i al reforç del sistema públic, i aquí hi
tot uns tipus de projectes a les diferents illes que van lligats a
aquestes àrees concretes.

I després, amb el Pla de resiliència, que són aquests 60.000
milions d’euros que l’Estat espanyol tendrà per poder compartir
amb projectes de diferents comunitats autònomes i dels
mateixos ministeris, amb això tiram endavant tota una política,
com he dit en diferents ocasions, en temes de sostenibilitat
ambiental, i aquí faig referència al pacte d’aigua, al tema dels
residus i de les infraestructures que van lligades als consells
insulars amb els plans directors sectorials de residus, als temes
d’energies renovables, que aprofit per contestar a la Sra. Tur,
malgrat no hi sigui, que, òbviament, s’acompleix la Llei del
canvi climàtic i l’agenda de política lligada al canvi climàtic
d’una forma escrupolosa, amb les apostes que ja es fan des de
la Vicepresidència del Govern de les Illes Balears en tot allò
que hem explicat, amb les línies d’autoconsum, amb el
tancament dels dos fons d’Es Murterar, que és molt important,
amb el plantejament de la descarbonització, amb el
plantejament de les inversions energètiques que s’han de fer.

I aquí, en aquest cas, per a l’illa de Menorca, precisament,
presentam un pla estratègic en temes energètics 20-30 a l’illa de
Menorca que té a veure amb tota la descarbonització, té a veure
amb què Menorca pugui ser autosuficient en energies
contaminants, amb unes bateries que puguin tenir
l’emmagatzematge i, a part, la inversió en parcs fotovoltaics
tant públics com privats i amb tota l’estratègia de transició
energètica que ha plantejat el mateix Consell Insular de
Menorca, que té el suport específic del Govern de les Illes
Balears, i que és un dels projectes que lluitarem davant el
Govern d’Espanya perquè puguin entrar en aquest plantejament
de fons europeus. Per tant, aquestes sí que són qüestions per a

nosaltres bàsiques i que hi treballam des del plantejament dels
mateixos fons europeus.

Nosaltres també tenim clar, vostè posava alguns exemples,
després vaig a això, o sigui hi ha el disseny dels projectes que
han de tenir els recursos dels fons europeus, que van en aquesta
línia, i em sembla que..., bé, i després hi ha tota la part de
l’administració, que hi entr tot d’una. Tenim un projecte de
digitalització de l’administració i de suport a la digitalització de
les petites i mitjanes empreses que presentarem als fons
europeus, però alhora som conscients, Sr. Castells, i ho
compartesc perfectament amb vostè, que, òbviament, la nostra
administració, en general, podríem dir l’administració del
Govern o l’autonòmica, però podem parlar de l’administració
autonòmica, podem parlar de l’administració municipal, dels
consells insulars, tothom té més o manco els mateixos
problemes de vegades d’eternització dins la tramitació de
manca d’agilitat, són qüestions que hem compartit, que també
fem una reflexió des d’Administracions Públiques amb la
Funció Pública, en quin tipus de funcionaris o treballadors
públics volem, com plantejam les oposicions, tot això té un
llarg recorregut i que n’hem de parlar molt i que, sens dubte,
s’han de fer canvis, sense cap mena de dubtes, jo això ho
compartesc escrupolosament amb vostè.

Per fer front a aquest curt termini, perquè hi ha debats que
són més a llarg o més a mig, si vol, però en aquest curt termini
nosaltres tenim clar que hem de reforçar sense cap dubte, i en
el Govern ens trobam en aquest plantejament, en tot el que s’ha
de reforçar per poder gestionar i executar bé els fons europeus,
i d’això en som conscients i que, per tant, plantejam alguna
fórmula de com reforcem l’estructura lligada a funcionaris que
tenguin molt clar com es pot accelerar tot el tema de la
tramitació i de l’execució, i després de la justificació dels fons
europeus, que no és un tema senzill per a cap administració, i
és veritat, i jo crec que tenim un molt bon director general de
Fons Europeus, que hi ha hagut un salt qualitatiu i quantitatiu
fonamental en com hem pogut justificar fons europeus des de
fa cinc anys a ara, vull dir que els números canten, però que,
així i tot, si volem apostar, i volem apostar, per tenir molts de
recursos europeus, som conscients que hem de reforçar aquesta
direcció general i que hem de reforçar estratègies de com, amb
funcionaris que tenguin molt clara l’agilitació de
l’administració en aquestes qüestions, i això no és del tot fàcil
el que dic, de poder-ho fer igual que plantejam qualque
reforçament en salut pública, com estratègies que parlam dins
el Govern i, per tant, amb aquests plantejaments que vostè feia
a grosso modo nosaltres hi treballam, pot estar tranquil que hi
treballam com a govern.

També vull dir-li, després feia vostè una apreciació
d’algunes qüestions de subvencions, diríem, que no són el
ràpides que volem, vostè sap que vàrem fer un decret llei, el
8/2020, per agilitar algunes qüestions, i amb algunes ho hem
aconseguit i amb algunes no hem tengut l’èxit que volíem, i
això també val la pena sempre avaluar si aquelles polítiques
que tires endavant, i en això també hi fem feina des de la
Conselleria d’Hisenda, per poder plantejar-nos com fem
d’alguna manera qualque sistema dins el Govern d’avaluació de
les polítiques públiques i, per tant, quan una cosa acaba va bé
reforçar-la i quan una cosa no va bé ser capaços de no seguir
invertint recursos públics en allò que no funciona, i, per tant, en
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aquesta línia també en som plenament conscients i en aquesta
línia també ho hem..., crec que a través de Ciutadans també és
una de les propostes que tenen, i per tant que en aquesta línia
també estam disposats a parlar-ho.

Deia que, vostè ha posat una sèrie d’exemples en temes...,
jo quan vaig dir que la valoració, el que he dit que havia
millorat molt no és la discapacitat, és la valoració de la
dependència, a la qual he fet referència que ha millorat
moltíssim, de la discapacitat en som conscients, és un problema
que tenen totes les comunitats autònomes, quan s’ha de fer la
valoració de discapacitat i ha de passar per un metge, tenim un
problema, i és que estam estancats, i és cert, i intentam cercar
solucions, com vostè crec que sap perfectament, però tenim un
problema greu de sous, que no trobam metges per anar a
aquests llocs de treball. I aquesta també és una de les
problemàtiques que tenim i patim i que sabem que hem de
seguir resolent.

Igual que vostè em deia, per exemple, la convocatòria de
rehabilitació d’habitatges, efectivament, s’ha retardat, es va
aturar per donar sortida a la d’ajudes al lloguer, en què vàrem
tramitar 10.000 expedients. I jo també vull que tothom entengui
que hi ha hagut una allau a tots els nivells dins l’administració
pública que ha condensat molt les valoracions de dependència,
les valoracions de la renda social, hem hagut de contractar gent
per poder-lo passar a l’Ingrés Mínim Vital, els ERTO, i ho vull
agrair perquè els funcionaris han fet un esforç enorme i crec
que també s’ha de dir, els servidors públics han fet un esforç
enorme i també hi ha hagut una capacitat d’adaptació dins totes
les dificultats, perquè aquesta pandèmia ens ve a tots de cop,
tothom ha demanat ajudes, tots els ajuntaments han posat
ajudes a sobre, tothom ha hagut de tramitar molt, i és clar, la
maquinària és la mateixa per dir-ho d’alguna manera; hi ha
hagut un esforç enorme que això no vol justificar el fet que no
haguem de ser més eficients ni molt manco.

Nosaltres què plantejam, en aquest sentit, Sr. Castells, de
forma ràpida? Treballam amb el Govern d’Espanya, perquè,
com vostè sap, han anunciat una modificació, no sé si serà via
decret llei, això no ho sé, o una llei ràpida de tramitació que
volen presentar abans que acabi el 2020, de modificació i
agilitació de l’administració en temes que són bàsics per a
nosaltres: la Llei de contractes estatal, que tothom sap que és
molt complexa d’aplicar i que després endarrereix moltíssim les
tramitacions; la Llei de subvencions i després algunes qüestions
de tramitació, nosaltres treballam conjuntament amb el grup
que té muntat el Govern d’Espanya per passar-los les nostres
aportacions.

Alhora també, a les Illes Balears tenim un grup de treball
des de diferents conselleries per veure quina modificació de
normativa s’hauria de fer, si escau, en aquestes illes per poder
agilitar tot el tema que vostè plantejava perfectament bé i, com
que no em queda temps, no m’hi estenc molt, perquè
compartesc aquest plantejament que feia i en som conscients.
Nosaltres hem d’agilitar l’administració no només per poder
gestionar els fons europeus, sinó, en general, perquè, davant
d’una crisi com la que tenim traiem ajuts, hem demanat
excuses, per exemple, en diferents ocasions que els autònoms
encara no han rebut l’ajuda, a mi em sap un greu de l’ànima
perquè som conscient que el necessiten no al cap d’un mes, el

necessiten tot d’una i la tramitació se’t fa molt més llarga i molt
més complicada, perquè no tens prou mans per treure-la, per
tant hem de cercar fórmules, i les aportacions que puguin fer
tots els grups polítics seran absolutament benvingudes en
aquesta línia.

Per tant, en aquest sentit, tant de modernització que vostè
em deia, com de planificació estratègica hi treballam, i
evidentment som conscients que hem de potenciar des del
Govern aquelles parts que ens ajudin a fer aquests
plantejaments tan estratègics des del punt de vista econòmic,
com des del punt de vista de la modernització de
l’administració i de la gestió àgil dels nostres recursos.

Agraesc també a la portaveu Sílvia Tur, del Grup Mixt,
almanco de reconèixer que el Govern de les Illes Balears
intenta consensuar, acordar i conciliar amb la població
d’aquesta comunitat autònoma i amb el suport que ha donat en
la línia general de la política que du a terme el Govern de les
Illes Balears. Jo vull recordar una cosa que és òbvia, que he dit
moltes vegades, però que de vegades no succeeix, que és que
nosaltres els acords els fem sempre amb els quatre consells
insulars, amb els tres presidents i les tres presidents, amb la
FELIB i amb l’Ajuntament de Palma i, per tant, que hem
treballat tots contínuament.

Crec que és vera, ho hem dit avui durant el debat, Atenció
Primària sabem que encara té alguns problemes, en som
conscients, jo repetesc, una vegada més que aquesta setmana es
recuperen totes les quotes de cada metge i, per tant, que aniran
millorant; que és vera que hem introduït la telefonada prèvia i
que hem introduït també (...) algunes qüestions que crec que
van bé i que en termes generals van bé, vull recordar que la
situació que es viu de vegades és complicada quan tens una
pandèmia d’aquest abast i una situació sanitària com la que
vivim a la nostra comunitat autònoma.

En el tema del transport aeri i marítim, jo diré una vegada
més el que és obvi, el Govern de les Illes Balears segueix
defensant els drets de mobilitat de tots els ciutadans, les
obligacions de servei públic, també amb vostè ho hem comentat
en diferents ocasions, i en aquests moments hem de diferenciar
dues coses: una és la connectivitat generalitzada, que jo crec
que també tots sabem que les empreses privades i els que tenen
avions el que més els costa és deixar l’avió a terra, si no
l’aixequen és perquè no tenen gent que voli, i això és un
problema que tenim a nivell internacional, que no sé..., moltes
dificultats tendrem per arreglar-ho des d’aquí, des de les Illes
Balears. En les obligacions de servei públic nosaltres seguirem
superreivindicatius amb el Govern d’Espanya perquè s’han
d’acomplir perquè són per garantir els drets de la ciutadania -
em sap greu que ara no hi sigui la Sra. Tur-, però crec que és
important dir-ho aquí, hem arribat a un acord tal i com va fer
una pregunta, fa una setmana o quinze dies em va fer una
pregunta sobre el tema de la primera barca de Formentera i la
de darrera hora, hem arribat, tal i com vaig plantejar-li a la
pregunta, nosaltres som un govern que creiem que hem
d’arribar als acords, amb les empreses en aquest cas, les
marítimes que fan l’enllaç entre Eivissa i Formentera, abans de
poder plantejar altres qüestions. Bé, idò, s’ha arribat a un acord
amb les empreses, amb un màxim de quinze dies els
formenterers tornaran tenir la primera barca de sortida i la
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darrera del vespre, i que, per tant, des de l’acord s’ha pogut
aconseguir una qüestió que jo entenc que és una reivindicació
i que dóna sortida als ciutadans i ciutadanes de Formentera.

També vull recordar que en tema d’habitatge nosaltres
sempre hem estat disposats a l’acompanyament de les qüestions
que es plantejaven per la Sra. Tur en temes d’habitatge a
Formentera, hem plantejat un conveni al Consell de Formentera
per poder signar, esperam la resposta del Consell Insular de
Formentera, que és el mateix que hem signat ja amb el Consell
Insular de Formentera.

I que, òbviament, i acab així la meva intervenció, la
proposta del Govern, la proposta de projectes que negociam, jo
abans feia esment del projecte de Menorca en temes energètics
o en projectes que puguem defensar davant els diferents
ministeris, són els que hem treballat i parlat amb els consells
insulars i amb els ajuntaments i que incorporam ara el sector
privat en aquesta línia. Per tant, sí, òbviament, el que nosaltres
intentam negociar són projectes parlats amb els diferents
consells insulars.

Res, agraesc les seves intervencions, agraesc la seva
aportació, agraesc les reflexions, em serveixen a mi també per
seguir reflexionant amb aquelles qüestions que vostè plantejava
i que som conscients que en aquests moments claus
l’administració, la cosa pública hi ha de ser més present que
mai, per tant, ha de ser molt resolutiu per poder de veritat
afrontar els problemes que desgraciadament viu la gent i que
sabem que això encara s’allargarà una miqueta més. I no
perdem l’esperança, ni l’hem de perdre mai, que som capaços
de tombar no només la corba sanitària, sinó també la situació
econòmica difícil derivada d’aquesta crisi, i que som conscients
també que no hem de deixar mai de mirar el futur. Diem que els
somnis hi són per acomplir-los, si un no somnia no és capaç de
mirar més enllà del dia a dia, no avança mai com a país.

El meu desig és seguir avançant en aquelles Illes Balears
que hem somniat i que compartim amb vostè, Sr. Castells.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. En torn de rèplica, pel Grup
Parlamentari Mixt té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Bé, Sra. Presidenta, hauria de dir que
la seva resposta m’ha decebut, perquè ja ha vist que jo, en
contra del que diu la saviesa popular, de posar els ous en
diferents cistelles, els ha posats tots en la mateixa i, és clar, la
seva resposta doncs no m’ha agafat el guant, és a dir...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Jo és que n’estic totalment convençut, és a dir, jo crec que
després d’una patacada tan gran com la que vivim, va de soi,
com diuen en francès que s’ha de remodelar el Govern i

adaptar-lo a una nova situació. Vostè es resisteix a fer-ho, i
vostè què em diu? No, fem unes reunions amb direccions
generals i allà fem el disseny dels projectes que presentarem;
bé, és que per dissenyar tal vegada n’hi ha prou amb fer
reunions i grups de treball, però per executar no. Llavors, jo
necessit que vostè, per tranquil·litzar-me, em sorprengui amb
alguna cosa.

Perquè sí, i ara semblarà que torn posar el dit a l’ull, però
ho faig de forma constructiva, si no som capaços d’executar en
el termini els projectes de l’Impost del Turisme Sostenible, que
són molts menys doblers, alguna cosa haurem de fer. És a dir,
vostè no m’agafa el guant i no em reconeix que realment ens
trobam en una situació en la qual cal remodelar el Govern, és
clar, vostè llavors continua endavant, com si no passàs res i no,
estam fent grups de treball, etc., i bé, escolti, no podem
continuar així, perquè el gran avantatge, amb els doblers de
l’Impost del Turisme Sostenible és que, miri, si no els gastem
el 2021 els podrem gastar el 2022 o el 2023, però els fons
europeus no, eh?, els fons europeus no; si no els gastem en el
termini d’execució que hi ha, els haurem de tornar, com va
passar amb els fons estatutaris. Per això jo estic tan preocupat
i per això he fet tanta insistència i he dedicat gairebé tota la
meva intervenció a aquest tema, perquè ens trobam en un risc
molt gran, com li deia jo abans, li deia de rebre, aprofitar i
invertir bé els fons europeus; els rebrem, no en tenc cap dubte,
presentarem projectes, seran escollits, però després els hem
d’executar, en el termini, i això és el que a mi, sincerament, la
seva resposta a mi no m’ha tranquil·litzat, perquè veig que
vostè pilotada endavant i continuarem fent grups de treball.

Per tant, em sap greu, amb això no m’ha tranquil·litzat gens.

Jo li ha parlat d’una sèrie de problemes, d’una sèrie de
disfuncions o de faltes d’eficiència de la nostra administració,
i vostè, doncs, molt bé, ha intentat explicar-me-les, justificar-
les, el tema de la valoració de discapacitat, dels ajuts de
rehabilitació, però amb molta mesura s’ha refugiat en la
situació que tenim ara. Però és que jo no li he plantejat coses
que no funcionin ara, jo li he plantejat problemes endèmics,
coses que fa anys que no funcionen i que jo ja estic cansat, que
jo hi estigui seria el de menys, el problema és que són els
ciutadans els que estan cansats d’anar parlar amb els diferents
consellers, i sé que vostès, amb tota la bona fe i amb tota la
professionalitat i amb tot l’esforç intenten resoldre-ho, però
tenim un problema, i és que tenim una administració que ha
quedat massa antiquada. Jo ho atribueixo al factor que li he dit,
els governs pensen: bé, escolta, no puc dedicar totes les meves
energies a resoldre aquest problema de fons perquè, si no, no
tendré temps de fer les meves polítiques, jo això ho puc
entendre amb una primera legislatura, però crec que la
perspectiva que tenim crec que vostè, li ho dic així, està cridada
a liderar aquest canvi; si no ho fa el seu govern, no veig quan
es podrà fer, i és una necessitat històrica que tenim a nivell
d’Illes Balears.

Grups de treball, Sra. Presidenta, no n’hi ha prou, perquè
això és el que hem fet els últims vint anys, o sigui grups de
treball per parlar d’aquests procediments hem de diagramar,
per veure quins procediments hem de digitalitzar, etc., això s’ha
fet sempre. Per tant, si continuem fent el mateix que hem fet
sempre, el resultat que tindrem és el mateix de sempre, i
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continuarem amb aquesta aura mediocre d’una administració
que no funciona prou bé.

També he de dir, i amb això, perquè ningú no em mal
interpreti, jo quan faig aquesta crítica, sobretot parl del que jo
en dic l’administració burocràtica, amb tots els respectes,
perquè hi ha de ser, la que mou els papers, vull deixar aquí, a
un altre àmbit, els professionals que donen la cara davant els
ciutadans i els de salut, o els d’educació, en què realment hi ha
contrast molt gran, en aquests moments tenim uns funcionaris
que donen la cara, que estan cada dia al peu del canó, que
treballen moltíssim i tenim una part de l’administració, doncs
que no es veu, l’administrat no la veu tant i, bé, que jo entenc,
a més a més, amb tota la problemàtica que tenim ara del
teletreball, del confinament, etc., no sé si aquesta administració
que ja té uns problemes endèmics, potser estar..., quan hauria
de donar el do de pit i estar millor que mai, tal vegada es troba
pitjor que mai.

Però bé, en aquest tema, temes puntuals, ja li he dit que jo
en aquest cas no hi entraria, molts altres portaveus ho han fet de
forma molt solvent i, per tant, doncs, simplement jo també em
sumo a aquesta preocupació.

Per acabar, vostè em diu “estic totalment d’acord amb
vostè, Sr. Castells; hem de fer tot això que diu vostè”, però,
clar, no em diu el com. Clar, jo li he fet una proposta, vostè no
(...), d’acord, però no en dóna una alternativa, i aquí és el
problema que veig, és a dir, el problema que veig que ens falta
aquesta orientació estratègica. I li posaré un exemple del que ha
suposat un dels principals conflictes entre MÉS per Menorca i
el Govern, arran de la famosa reconstrucció en verd; és a dir,
vostès compren el discurs, defensen també la reconstrucció en
verd, però després, clar, fan actuacions polítiques que ens
generen conflicte, com el tema del Decret llei 8/2020,
ampliació d’hotels. És a dir, el que estic intentant fer-li veure,
a vostè i a tot l’hemicicle, i als ciutadans que ens escolten, és
que quan nosaltres hem plantejat un conflicte amb el Govern és
perquè el Govern s’estava apartant d’aquest discurs que
proclama i aquesta planificació estratègica que no existeix. Jo
crec que si hi hagués una planificació estratègica, en lloc
d’haver plantejat l’ampliació d’hotels com una manera de
dinamitzar l’economia, haguessin anat més en la línia d’insistir
en el tema de la penetració de les energies renovables, la
rehabilitació energètica, que poden dinamitzar tant o més.
Perquè, escolti, vostè sap la quantitat de feina que hi ha només
fent una política de potenciar la rehabilitació energètica dels
habitatges?, la quantitat de feina que es donaria a les empreses
de construcció i la quantitat de llocs de feina qualificats que es
crearien? Molts més que ampliant hotels! 

Per això li vull posar aquest exemple, no és perquè..., vostès
deuen pensar “en Castells ens parlarà de l’ampliació d’hotels
tota la legislatura”. Només li vull posar com a exemple que
quan ens hem enfrontat és quan hem vist que no hi havia
aquesta coherència entre el discurs i l’actuació política, i
creiem que això es dóna perquè no hi ha aquesta planificació
estratègica.

Tot el tema aquest energètic que li comentava, la
reconstrucció en verd, vull també aprofitar per parlar d’alguns
elements del règim especial de Balears. El règim especial de

Balears a la llei es preveu que hi hagi comissions mixtes
comunitat autònoma-Govern. Voldria saber si això està en
marxa, perquè és un dels elements fonamentals també del règim
especial de Balears. Nosaltres, evidentment, com que apostem
per aquesta reconstrucció en verd -sabem que la transició
energètica és crucial-, volem saber si els diferents grups mixtos
que està previst posar en marxa entre Estat i comunitat
autònoma previstos al REIB -n’hi ha per al transport marítim,
n’hi ha per a les energies renovables- estan en marxa.

També li he de dir que fa quinze dies vam aprovar aquí una
moció en la qual hi havia tota una sèrie de propostes per
dinamitzar el que a nosaltres ens agrada dir el talent de les Illes
Balears, és a dir, trobar les maneres que els joves que hem
dedicat molts de doblers públics a formar es puguin quedar
aquí i puguin fer la seva aportació a les Illes Balears, i a banda
de tot el tema energètic que li he dit hi havia una proposta que
vaig fer en el seu..., bé, que es va aprovar, es va aprovar
curiosament amb el vot en contra del seu grup, Sra. Presidenta,
que era crear un fons de capital risc; em va sorprendre molt que
fa quinze dies portéssim aquí una moció per instar el Govern a
crear un fons de capital risc, que el Grup de Podem i el Grup
Socialista hi votessin en contra, i ahir..., doncs, escolti,
sorpresivament i positivament vostè proposés que es creés
aquest fons de capital risc. 

Tot això ho he volgut...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

...ho he volgut treure en aquest debat perquè creiem que és
fonamental que es facin aquestes polítiques que permetin
atraure i retenir el talent. I en aquesta matèria, que és un punt
de trobada entre aquestes polítiques de retenció del talent i les
polítiques de transició energètica, creiem que seria fonamental
que es poguessin posar en marxa cicles formatius, tant de grau
mitjà com de grau superior, en energies renovables, que
actualment només s’imparteixen a Mallorca, i que nosaltres
vam demanar, que ho dúiem al programa electoral, ho hem
demanat algunes vegades aquí, i aprofito avui per dir-li-ho. És
a dir, el punt de trobada, és a dir, aquestes oportunitats que ens
dóna la transició energètica les hem de saber casar amb una
oferta formativa adequada perquè evidentment tinguem format
personal perquè treballi en tot aquest horitzó d’oportunitats
laborals interessants que ens ofereix la penetració de les
energies renovables.

No puc acabar, Sra. Presidenta, sense fer un repàs d’alguns
punts de l’acord d’investidura que vam signar que no han
avançat, no han avançat; tenim pendent amb la Sra. Costa una
reunió de la comissió de seguiment però nosaltres li vam
plantejar tots un temes en matèria de salut mental, per exemple
revisar el Pla de salut mental per a l’illa de Menorca. Sé que
són mals moments per plantejar polítiques de salut, però ho
tenim signat i evidentment li he de demanar com està aquest
tema, perquè a més a més és un tema que abans de la pandèmia
tampoc no s’havia fet res; per tant, revisar el Pla de salut
mental. Donar solucions per als joves amb trastorn de conducta,
que ens vincula amb tot el tema de l’atenció a la diversitat.

I per acabar, per acabar, últim tema, treballar en la
transferència de la gestió dels recursos hídrics. A l’acord
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d’investidura que teníem això s’havia d’haver fet ja, aquest mes
de juny passat, i abans que hi hagués l’estat d’alarma vam
aprovar una moció, també, em sembla que era el mes de febrer
o el mes de març, en què nosaltres els vam donar una pròrroga,
perquè vegin que el que volem és arribar a un acord, no posar-
los entre l’espasa i la paret, perquè aquesta transferència de
recursos hídrics es pogués produir durant el primer trimestre de
2021; per poder fer això s’han d’haver fet tota una sèrie
d’informes sobre la viabilitat, informes jurídics, informes
econòmics, de la viabilitat d’aquesta transferència. Sàpiga que
no ens n’oblidem i que reclamarem el compliment d’aquest
acord, i per tant no podia deixar de comentar-li-ho en aquesta
segona intervenció.

I això és tot. Moltes gràcies per la seva atenció i per les
seves respostes, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Ara és el torn de la contrarèplica de la
presidenta del Govern.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells, per la seva
intervenció i pels plantejaments que fa. A veure, he escoltat les
seves reflexions; li dic que algunes les compartesc, i a veure si
puc fer una reflexió general sobre aquelles qüestions que crec
que vostè em trasllada avui aquí.

Vostè posa molt d’èmfasi a dir que per poder fer front..., i
estam d’acord que hem de ser ambiciosos en la demanda i per
tant aconseguir que venguin projectes finançats amb fons
europeus; això és un tema. Vostè em diu que per fer front a
poder executar una demanda de projectes europeus que vagin
a diferents qüestions, que podríem estar més d’acord o menys
però que, bé, són molt bàsics, molts bàsics perquè les línies, els
objectius estan molt marcats per la Comissió Europea, per tant
és transició digital, és transició ecològica i és tot el tema del
reforç del sistema públic de cohesió social, per dir-ho molt
ràpid. Per tant els objectius són més o manco aquests. Després,
com emmarcam diferents projectes que puguin anar amb
aquests objectius que marca la Comissió Europea. Vostè em
diu que per poder fer front a poder executar aquests projectes
s’ha de fer un canvi de govern. Bé, és una reflexió que supòs
que deu fer a totes les administracions de pertot. Per tant jo què
li dic? Per fer front a poder executar aquests fons europeus
reforçaré les estructures d’execució de fons europeus, això és
el que li he traslladat; per tant li he traslladat clar la seva
resposta, sí. Qui facilita o qui possibilita execució de fons
europeus?; tenim les conselleries que han de ser les inversores
en aquest sentit, i una estratègia que puguem reforçar dins
Direcció General de Fons Europeus, o amb altres estructures
que estam treballant des del Govern de les Illes Balears, de com
podem, aquell impuls dels fons europeus, aquell control sobre
les conselleries que hagin d’impulsar.

Per què li dic allò de totes les institucions, Sr. Castells?
Perquè no tot ho executarà el Govern de les Illes Balears.
Nosaltres feim un plantejament molt ampli. Hi ha coses que
aquí plantejam, que n’hem parlat abans, que haurà d’executar

el Consell Insular de Menorca, per exemple; o el Consell
Insular de Mallorca, o el de Formentera; o l’Ajuntament de
Palma, o l’Ajuntament de Maó, perquè jo deia que el
plantejament de projectes...; o el Consell Insular d’Eivissa,
sense cap dubte. Per tant és una reflexió que em permetrà..., bé,
que és molt àmplia, i en tot cas l’hauríem de fer tots els governs
o cap. Ja li dic, tenim clar i estam estudiant com hem de fer per
agilitar l’administració, i efectivament hi ha un canvi de
normativa que haurem de plantejar, creim, i que estam
treballant amb l’Estat també pel canvi de normativa estatal,
estam plantejant com reorientam dins el Govern el reforç
d’estructures allà on hauran de ser molt executors; evidentment
dependrà també d’aquells projectes que puguem assolir, i
encara no estam segurs al cent per cent de dir “aquest projectes
tendrà finançament o aquest altre el tendrà”, i després anam en
la línia, i aquí coincidesc plenament amb vostè, que aquests
fons, aquest més finançament que puguem tenir des de les Illes
Balears, perquè parlam de molts de milions d’euros que posa
la Unió Europea als estats i que Espanya ha aconseguit un gran
acord de 144.000 mil, i crec que això és una gran passa
endavant, haver aconseguit aquests fons de reconstrucció, com
puguem aprofitar aquests fons, ens ha de servir per tenir unes
Illes Balears més sostenibles, més verdes, unes Illes Balears
més diversificades econòmicament i més preparades, també des
del punt de vista de la cohesió i dels serveis públics. Amb això
crec que hi estam absolutament d’acord, i crec que no
discutiríem molt més.

Vostè em deia en temes de projectes claus, per exemple,
aquest cas a l’illa de Menorca, jo li he plantejat el tema de la
planificació energètica i del projecte que ha defensat i abandera
el Consell Insular de Menorca, per tant hi ha coses que -
òbviament- hi estam d’acord i ho hem compartit, vostè em deia
“bé, el Decret 8 a nosaltres no ens acaba d’agradar perquè hi ha
una part dels hotels que no vèiem que s’hagin de modernitzar",
jo, en fi, no discutiré més d’això perquè ho hem discutit en
moltes ocasions, però que s’ha de modernitzar la nostra planta
hotelera, i no només l’hotelera, sinó tot el que fa referència al
sector del turisme, si volem apostar per un turisme de
qualitat..., jo crec que hi podríem estar d’acord.

Almanco crec que hi estam, vaja, estic segura que hi estam
en els Acords de Bellver, estic segura que hi estam en el Pacte
de reactivació, que és una pena que vostès no hi hagin volgut
entrar, i jo el convit, eh? Perquè això sí crec que aporta en
també en positiu amb propostes, amb grups de debat, amb
grups de treball. Vostè ha minimitzat els grups de treball, jo no
ho faria perquè, òbviament, les decisions les anam prenent des
del compartir, el coordinar estratègies, i també amb els grups
de treball no només som gent del Govern sinó que són grups
amb assessors externs, amb persones externes que tenen una
opinió potent sobre el tema, per exemple, del turisme segur i
hem contat per a veure com el podem dissenyar, o amb altres
qüestions que hem d’anar plantejant. Per tant jo crec que amb
aquesta línia també s’hi va treballant.

Tot i que jo li he dit que sí, que efectivament hem d’acabar
dibuixant un pla estratègic de comunitat autònoma que, vostè
recordarà, era el plantejament que jo vaig fer inicial, abans de
la pandèmia, que pareix que ha passat una eternitat però que no
fa tant, que era l’Agenda Balears 20-30, on havíem establert
tres meses de treball amb continguts diferents..., una era

 



2982 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 52 / fascicle 2 / 20 i 21 d'octubre de 2020 

l’ambiental, l’altra era la social i l’altra era econòmica,
precisament, per dissenyar un full de ruta compartit que, ara
hem fet el Pacte de reactivació econòmica que ha estat
d’urgència, i amb això estic d’acord amb vostè -ha estat
d’urgència-, però que l’hem de materialitzar en un full de ruta
de futur!

I en aquesta línia hi estam treballant, nosaltres Govern, els
consells insulars, els ajuntaments, hi estan treballant els agents
socials i econòmics, hi estan treballant partits polítics com El
Pi, Ciutadans... Per tant, jo el convit que vostès també hi
participin, crec que les seves valoracions són, sens dubte,
absolutament importants. 

Amb el tema d’aquesta qüestió que vostè plantejava, hi
hauria d’haver recursos per impartir en temes d’eficiència
energètica en els habitatges, nosaltres també estam en aquesta
línia, i projectes que presentam en temes de fons europeus és
inversió i remodelació estratègica de diferents barriades, de
diferents ciutats, on una de les potes fonamentals és la part de
com hi ha l’ajuda per a la millora de l’eficiència energètica dins
dels habitatges privats. Per tant, en aquesta línia hi haurà
recursos europeus, per tant en aquesta línia també hi estam
treballant en projectes amb diferents ajuntaments, i són dels
que defensarem perquè sabem que hi haurà fons europeus amb
això i perquè a més lliga molt amb el discurs aquest que jo li
feia amb les prioritats polítiques que puguem tenir. 

Quant al Règim Especial i amb les comissions, hi ha la
Comissió de Transport, vostè sap que es va reunir per fer el
decret que va plantejar -en base al compliment del Règim
Especial- les millores en el transport de mercaderies. L’altre dia
el vicepresident tenia una videoconferència amb la
vicepresidenta Teresa Ribera, on s’acordava també tirar
endavant -i amb Joan Groizard, que està a l’IDAE- la comissió
mixta per temes energètics i en aquesta línia s’està
desenvolupant però, efectivament, li han de donar més força i
li puc assegurar que nosaltres, des del Govern i la consellera
d’Hisenda, contínuament empeny perquè hi hagi més força en
aquestes comissions mixtes. 

Compartesc perfectament el discurs que feia vostè entorn a
com recuperam talent o com aprofitam que el talent que
existeix en aquesta comunitat autònoma no se’n vagi, per això
jo ahir plantejava projectes, estratègies, en biotecnologia, en
temes mèdics, en temes d’establir relacions amb els clústers,
amb el tema del pol marí, per això una de les propostes que
hem fet i vostè coneix perfectament és la dels joves qualificats,
que ha ajudat molts de joves a poder tenir oportunitats en
aquesta comunitat autònoma, per això -per exemple- temes com
el reforçament de l’IdISBa o de tants altres llocs d’innovació
que poden possibilitar, o l’establiment i l’ampliació del Parc
Bit i d’atracció d’empreses innovadores a la nostra comunitat
autònoma.

És ver i sóc conscient que hi ha alguna de les qüestions que
vostè planteja que encara no tenim acord tancat, en temes de
salut mental que feia referència a Menorca o en algunes
qüestions que efectivament... la COVID ens ha fet que no
haguem donat, a vegades, suficient per a tot. A mi em sap greu
i li deman disculpes si no hem pogut avançar el suficientment
ràpid en alguns acords que tenim amb vostès i que no hem

pogut tirar endavant tan ràpid com hagués estat oportú per part
de la ciutadania. 

Res -acab la meva intervenció-, agraint-li una vegada més
les seves propostes, les seves aportacions que a mi, i crec que
a tot el Govern, ens serveixen i convidant-lo que segueixi
proposant en positiu i, si pot ser part dels grups de treball, que
crec que són importants i és allà on es decideixen coses, crec
que seria sens dubte interessant, no només per a mi, com a
presidenta del Govern, sinó també per als ciutadans d’aquestes
illes. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Ara correspon la intervenció del
Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra. Cano. 

LA SRA. CANO I JUAN: 

Moltes gràcies, bona tarda. Deia Ortega i Gasset que “jo
som jo i la meva circumstància”, que no podem separar el
mitjà, el que succeeix, de nosaltres mateixos, de les nostres
decisions. Em permetran l’analogia per parlar, com avui
correspon, de nosaltres, de la comunitat que conformam, dels
reptes que tenim com a societat i, com em pertoca, de la manera
en la que els socialistes encaram les circumstàncies, en un any
marcat per una pandèmia que ha assolat tot el món. 

El Partit Socialista va ser el guanyador del comicis de l’any
passat, i es convertí -per primera vegada- en la força majoritària
d’aquesta cambra. Els ciutadans i les ciutadanes votaren per la
continuïtat d’un projecte polític que va apostar pels drets i les
llibertats, pel feminisme, per la diversificació econòmica, per
les polítiques de transició energètica, que va fer passes
decidides en la lluita contra el canvi climàtic, en la defensa dels
treballadors i les treballadores dels serveis públics, tan
malmesos després d’anys de govern del Partit Popular.

Els Acords de Bellver plasmen aquesta vocació
d’aprofundir en el camí engegat per consolidar les polítiques de
progrés. 

El nostre món -tal i com el coneixíem- ha trontollat aquest
2020; durant uns mesos els rellotges de la població es varen
aturar i els dies varen renunciar a ser diferents, una decisió que
ha salvat vides, moltes vides! I durem sempre en el cor a totes
aquelles persones que ens han deixat a causa del coronavirus i,
des de la tribuna traslladam, des del Grup Parlamentari
Socialista, el més sentit condol a les seves famílies.

Amb l’anterior crisi econòmica, especialment la gent de la
meva generació, filla de la democràcia, que havíem crescut amb
un estat del benestar fort gràcies a l’esforç dels nostres pares i
mares, i un fort compromís dels governs socialistes, vàrem
aprendre una lliçó en pròpies carns: les conquestes no són
d’una vegada per a sempre i les hem de lluitar cada dia. 
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Amb convicció, vàrem restituir els drets i les llibertats
perduts i vàrem fer una aposta en serveis públics. En una
legislatura vàrem passar d’estar els pitjors en el rànquing a
estar a la mitjana, tot i les dificultats de finançament que tenim.
La nostra societat va veure com milloraven els seus sous, amb
convenis històrics com el d’hostaleria o comerç, i es
desplegaren polítiques d’inclusió social contra la pobresa amb
una renda social garantida; apostàvem per polítiques contra la
precarietat laboral a favor de la igualtat d’oportunitats; encara
arrossegàvem seqüeles de l’anterior crisi, amb desigualtats molt
profundes i enquistades, quan una pandèmia s’ha creuat en el
nostre camí.

D’aquesta crisi sanitària també treim algunes lliçons i, pels
socialistes, les més importants són la necessitat d’enfortir el
nostre sistema públic de salut -com hem fet sempre quan
governam-; la necessitat d’un estat del benestar ben articulat
que protegeixi la ciutadania quan més ho necessita; la
necessitat de tenir una economia més sòlida, més diversificada
i més resilient, que generi una major cohesió social i millors
condicions laborals; i la d’aprofitar els recursos que vendran
dels fons europeus, fent de la necessitat virtut, i sincronitzant
el present i l’urgent amb el projecte de futur que volem per a
les nostres illes, abordant els reptes que tenim per a una
transició econòmica, ecològica i social. 

Totes aquestes qüestions, vostè les va plantejar ahir en
forma de full de ruta. Prioritats que marquen la diferència
respecte de l’anterior crisi, on la solidaritat va brillar per la
seva absència.

El més important és que ningú no quedi enrere, donar una
sortida a qui ho passa malament, a les famílies, treballadors,
autònoms, petites i mitjanes empreses, i això no és un eslògan
és un compromís que es materialitza a través dels recursos
públics que hi posam.

En aquests moments la política constructiva, el diàleg i el
consens són més necessaris que mai per reflotar la situació. El
Pacte de reactivació econòmica i social signat pels diferents
consells, per la FELIB i pels agents socials, CAEB, PIMEM,
UGT i Comissions Obreres i els partits polítics que ens hem
volgut arremangar en aquesta situació davant dels temps
difícils, és un bon exemple d’aquesta política constructiva. La
ciutadania espera més que mai de nosaltres, espera que ens
posem d’acord, que remem en la mateixa direcció, i vull
recordar que aquest pacte de reactivació no és un pacte del
Govern, és un pacte que transcendeix el Govern, perquè s’hi
han sumat institucions, agents socials i partits de diferents signe
que hem estat capaços d’aparcar diferències i cercar
denominadors comuns.

Signar el Pacte de reactivació és un exercici de patriotisme,
no el de polseres, cops en el pit, banderes o clàxons, no,...

(Alguns aplaudiments)

..., el que serveix a la ciutadania en moments difícils des de
l’interès general i un full de ruta compartit. Aquest pacte de
reactivació, Sra. Presidenta, només és menyspreat per qui mai
no ha tengut vocació de servei públic, dels que no tenen cap

inconvenient de fer caure el país si després ells poden governar
les restes, perquè això, desgraciadament, ja ho hem viscut.

Llegia fa uns dies el filòsof Daniel Hineraliti, qui deia que
“els desacords són més conservadors que els acords i que com
més polaritzada es troba una societat manco capaç és de
transformar-se”. Escoltant avui matí diferents representants,
sabem qui se’n du la palma d’aquest conservadurisme, o
l’horabaixa, del reaccionari, i quina és la finalitat d’aquesta
crispació, d’aquesta polarització? Que res no canviï, que no
s’abordin els reptes importants que tenim com a societat.

Afortunadament, aquesta polarització no es troba al carrer,
aquesta crispació de moqueta no es troba al carrer, no recull el
sentir de la societat. La societat està preocupada, però no
crispada, com hi estan el Partit Popular o l’extrema dreta, hi ha
pau social i per això crispen, per desestabilitzar, perquè volen
trencar la pau social; una pau que donen les institucions que fan
feina sota el principi de col·laboració, la pau social que donen
el diàleg i els acords entre la patronal i els sindicats, acordant
mesures sense precedents, la pau social que donen els
ajuntaments que fan una feina admirable a peu de carrer per
ajudar els veïnats.

I avui matí hem de lamentar que el líder de l’oposició torni
estar instal·lat en la crítica destructiva, que es posi de perfil en
el pitjor moment de la història recent de la nostra comunitat.
Totes les institucions es troben a l’alçada, els ajuntaments, els
consells; la patronal i els sindicats es troben a l’alçada; els
ajuntaments també, només falta vostè, Sr. Company -que ara no
hi és-, només falta el Partit Popular que es trobi a l’alçada del
moment històric que vivim...

(Alguns aplaudiments)

..., de veritat, l’esperam, l’esperam, l’esperam, la societat
l’espera, la societat l’espera.

I jo entenc, puc entendre que el Partit Popular es trobi molt
descol·locat amb la moció de censura de la ultradreta d’avui,
dels seus socis per governar, i és que la ultradreta li vol marcar
el camí per fagocitar-los, no els facin el joc.

(Remor de veus)

Ara, el que és impresentable de totes totes, molt greu, des
del punt de vista institucional i una falta absoluta de respecte
democràtic és que vostès avui aquí hagin comparat la
presidenta amb Goebbels, dient que era un angelet devora
Goebbels, i això és molt greu des del punt de vista
democràtic,...

(Alguns aplaudiments)

..., és molt greu des del punt de vista democràtic; perquè de tant
blanquejar el feixisme han perdut de vista que Goebbels era un
ministre nazi, que varen assassinar milions de persones, entre
les quals socialistes, sindicalistes, els que ens varen posar un
triangle vermell i ens varen enviar a les cambres de gas...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)
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..., una mica de respecte a les víctimes i a la memòria
democràtica!

Ara, els ciutadans i ciutadanes han de tenir molt clar que
d’aquesta situació en sortirem, amb ajuda o sense ajuda de
l’oposició, perquè tenim determinació, projectes i valors i un
full de ruta que va ser exposat ahir i al llarg del dia d’avui per
part de la presidenta, del qual no ens desviarem ni un segon. La
prioritat és que ningú no quedi enrera, rescatant i sostenint qui
pitjor ho passa, a diferència del que va succeir quan governava
el Partit Popular a l’anterior crisi econòmica, on va deixar
caure empreses, treballadors i es va deixar les famílies quan
més ho necessitaven de costat.

Sabem que són temps molt durs, que l’estiu ha estat molt
dur i que l’hivern serà encara més complicat, que molta gent
s’ha trobat com mai no s’imaginava que es trobaria, que ni en
els seus pitjors somnis pensaven que hi hauria una caiguda així
de la nostra economia i de viure el que vivim; duem molts
mesos de renúncies, de restriccions, sense fer la vida que ens
agradaria fer. La nostra vida i rutina han canviat molt, perquè
es tracta de salvar vides, de protegir la salut de la població,
sobretot de les persones més vulnerables, i no podem baixar la
guàrdia perquè en el moment que ens relaxem el virus torna
colpejar.

Hi ha moltes maneres d’abordar la crisi, i estic orgullosa de
pertànyer al partit que ha decidit abordar-la des del compromís
amb les persones més febles, des de la solidaritat i la justícia
social; de formar part d’aquells que no han dubtat mai que
sense salut no hi ha economia i que l’economia ha d’estar al
servei de la vida i no a l’inrevés. Aquest, a més d’un
plantejament polític, és un plantejament profundament ètic,
perquè hi ha qui pensa que un 1% de la població és sacrificable
per salvar l’economia, i per als socialistes aquesta afirmació és
indecent, no és un plantejament nou, és el pensament del
neoliberalisme, de la concepció antropològica de
l’individualisme possessiu, té trajectòria històrica, des de
Reagan, Thatcher i a dia d’avui aquests exponents els trobam
a Trump, Bolsonaro o Ayuso. Per al Partit Popular, la capital
d’Espanya, per tant, la vitrina del seu projecte polític, sacrificar
un 1% és legítim per salvar l’economia, i avui ho han tornat
repetir, que el primer de tot és l’economia, és el més important
per a ells.

Es podran imaginar els ciutadans i les ciutadanes que ens
escolten qui és aquest percentatge prescindible per a
l’economia neoliberal, perquè probablement tenim paperetes,
justament perquè sabem que la pobresa és un factor
determinant per a la malaltia, que a les barriades més denses als
infrahabitatges és on hi ha més probabilitat d’agafar el virus,
que si no tens casa pròpia i has de conviure amb els teus fills o
amb altres persones, si tens una casa petita, sense ventilació,
tens més probabilitats d’agafar el virus. I, precisament perquè
ho sabem, hem reforçat les polítiques inclusives i hem donat
l’opció de fer la quarantena als hotels habilitats, Sr. Campos, a
tothom qui ho necessita, a tothom qui ho necessita...

(Alguns aplaudiments)

..., i hem posat els recursos institucionals a disposició de la
població més vulnerable.

No és el mateix poder teletreballar que no poder fer-ho,
tenir una feina qualificada que poc qualificada i manco
remunerada, tot això és determinant per a la salut. Idò,
precisament, aquest és l’1% sacrificable per al neoliberalisme
salvatge. Per als socialistes el cent per cent de les vides
importen, hem de sortir tots d’aquesta plegats, per això
l’objectiu prioritari, i que així consta al pacte de reactivació, és
la lluita contra la pandèmia i reforçar el nostre estat del
benestar. Duim cinc anys fent-ho, cinc anys d’inversions en
serveis socials, educació, habitatge, polítiques actives
d’ocupació i sanitat, que ens han permès abordar aquesta crisi
amb millors condicions.

Perquè, s’imaginen haver hagut d’abordar una crisi
d’aquesta magnitud quan varen ser acomiadats milers de
professionals sanitaris o amb hospitals tancats o amb els centres
de salut tancats els capvespres, o precisament la població, la
que és més vulnerable econòmicament parlant, exclosa de la
targeta sanitària? Perquè això succeeix a altres comunitats
autònomes on la població immigrada malalta té dificultats
burocràtiques per poder accedir als centres de salut.

A diferència d’altres indrets, aquí vàrem apostar des del
primer moment per reforçar l’Atenció Primària, pels circuïts
diferenciats, i som una de les comunitats que més PCR fa, amb
un equip potent també de rastrejadors que ha anunciat que es
reforçarà encara més. És cert que la segona onada va arribar
abans del desitjat i que tots els esforços els hem de dirigir a
contenir la propagació del virus, a que la pandèmia estigui
controlada per poder reactivar amb seguretat la nostra
economia.

Som conscients de les dificultats i dels sacrificis, i la
presidenta ahir va ser la primera a demanar disculpes per les
errades comeses, amb humilitat. Aquest virus no ha vengut amb
un manual d’instruccions i cada dia sabem més i es poden
afinar millor les decisions. Durant aquesta pandèmia s’ha
reforçat la sanitat pública amb 900 professionals sanitaris més
i la segona onada ens ha agafat amb un estoc de quatre mesos
de material sanitari.

I respecte de les mesures per al reconeixement dels
professionals sanitaris, perquè nosaltres parlam en general, no
només de metges, sinó també de les infermeres, dels auxiliars,
dels zeladors, la nostra proposta, i que ja es paga, és que es
puguin cobrar més les hores extres que han estat fent durant
tota la pandèmia i que fan per mor de la pandèmia, perquè,
desgraciadament, aquesta no ha acabat, i que es pugui fer també
un pla per estabilitzar les plantilles i seguir contractant
professionals sanitaris, a diferència del que feia la dreta en
aquesta comunitat, que era acomiadar-los.

(Remor de veus)

O perquè els professionals sanitaris interins que han
treballat en condicions dures durant la pandèmia puguin tenir
més puntuació en el borsí i que per a tothom també això pugui
tenir efectes de carrera professional, fent un reconeixement al
personal sanitari que ha fet feina en les puntes de les
emergències i als quals tant estam agraïts.

(Alguns aplaudiments)
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Cal abaixar la incidència acumulada, homologar-nos amb
les regions i països d’Europa que tenen una situació
epidemiològica més controlada, i l’objectiu és arribar als 50
casos per cada 100.000 habitants. Si volem tenir alguna opció
de recuperació no en queda d’altra que doblegar la corba i
posar a retxa el virus, cal millorar la situació, perquè sense
seguretat sanitària no podrem establir corredors segurs ni es
podrà recuperar l’economia.

No ha hagut de venir ningú aquí a dir-li a vostè, a la seva
comunitat, que havia de fer els deures, perquè la feina s’ha fet
amb rigor i des de la lleialtat institucional i col·laboració, que
és com es fan les coses. Moltes de les mesures implantades han
estat fortament qüestionades per l’oposició, l’ús obligatori de
les mascaretes, les restriccions a l’oci nocturn, mesures que
expressen els seus mateixos companys on governen han posat,
perquè no hi ha res més eficaç contra la pandèmia que emparar-
se en l’evidència científica i deixar de banda el carnet de partit.

La nostra economia ha experimentat una caiguda sense
precedents, com vostès varen preveure, i per això s’han
instrumentat decrets, normatives per a la reactivació que
permeten fer de palanca per a la recuperació ràpida. Aquest
decret ha permès preservar només aquest estiu en el sector de
la construcció 11.000 llocs de feina, 11.000 famílies que han
pogut mantenir la seva activitat, només per això ja ha volgut la
pena, a més dels diferents projectes que s’han presentat, i això
té un llarg recorregut. També hem de tenir present que la
tramitació parlamentària va durar durant tot l’estiu.

L’impuls de l’agenda urbana, el transport sostenible,
l’eficiència energètica, la reconversió de zones deteriorades
d’ús turístic, són projectes estratègics que ens permetran
esmorteir el cop a l’hora que ens ajuden a dissenyar unes illes
més sostenibles econòmicament, socialment i ambientalment.

I no hi ha incongruències, Sr. Castells, pensam que és
compatible una recuperació ràpida, vinculada a la implantació
de sistemes d’energia neta i sostenible, amb la millora de
l’oferta turística, amb la protecció del territori. Amb el decret
del turisme d’excessos vàrem donar un missatge internacional
clar i rotund respecte del canvi de model que volem fer, que
s’ha acabat un determinat tipus de turisme a les nostres illes, i
les mesures dràstiques d’aquest estiu varen tenir la finalitat de
salvaguardar el prestigi de la nostra destinació i la salut de la
població.

Si escoltam els experts de la nostra principal indústria
turística, el que ens diuen és que no som davant d’una crisi de
productivitat, ni financera, ni una crisi sistèmica, sinó una crisi
de pandèmia. I per això, fins que no hi hagi seguretat sanitària,
que és on se centren tots els esforços, no hi haurà confiança,
que és la base de la recuperació econòmica. Som la zona zero
de la pandèmia, per la gran dependència que en tenim i més que
mai necessitam de la solidaritat del Govern d’Espanya i
d’Europa, la suspensió de les regles fiscals d’enguany ens
permetran tenir a uns moments extraordinaris un pressupost
històric de rescat ciutadà per ajudar les empreses, els autònoms,
els treballadors i les famílies més vulnerables. Tendrem 4.726
milions d’euros de sostre de despesa perquè a moments
d’extrema dificultat per a l’economia i les famílies, els

ciutadans sentin el suport del Govern darrera, tirant del carro i
estimulant la demanda.

(Alguns aplaudiments)

Perquè és en moments excepcionals on hem de fer més des
de les institucions, hem d’empènyer més des de les institucions
per fer front a totes les despeses de l’emergència econòmica,
social i sanitària, i aquesta és una altra diferència radical
respecte de l’anterior crisi econòmica gestionada pel Partit
Popular. I que, precisament, avui de matí el Sr. Company
reivindicava aquest llegat, ens qüestionava aquest abordatge
que fem de la gestió de la crisi des de la solidaritat, i la veritat
és que, després d’escoltar-los, no han après res: amb un
escenari de caigudes d’ingressos el Govern d’Espanya ha
manifestat el seu compromís amb aquestes illes per mantenir el
nivell de finançament, per continuar en la línia de reforçar els
serveis públics, ens trobarem dins la mitjana d’inversió estatal;
però que ningú no dubti que mantenim la reclamació de
reforma del sistema de finançament.

També crec que hem de saber valorar en la seva justa
mesura que han arribat més de 1.200 milions d’euros des de
l’inici de la pandèmia, en forma d’ERTO, prestacions o ajudes
a través dels fons autonòmics no reemborsables. Només en
ERTO, que és el principal salvavides d’empreses i treballadors,
el Govern d’Espanya ha invertit 900 milions d’euros, i gràcies
a aquest mecanisme de protecció es dona cobertura a 150.000
treballadors i treballadores fins al 31 de gener, amb una
protecció específica pensada per a la nostra economia que
protegeix 85.000 treballadors fixos discontinus els quals no
consumeixen atur i que podran cobrar el 70% de la seva base
reguladora. Idò això, el líder de l’oposició avui de matí ho ha
qualificat de fracàs, insultant totes les famílies que es troben
protegides en aquests moments, 150.000 famílies, per a les
quals els ERTO suposa la diferència abismal entre menjar o no
menjar.

(Alguns aplaudiments)

Els socialistes hem estat sempre europeistes perquè creiem
en el projecte il·lustrat que va motivar la unió després de la
guerra i la barbàrie del feixisme, la resposta d’Europa a la crisi
del 2010, “austericidi” i homes de negre, va ser decebedora i va
generar una gran desafecció ciutadana amb el projecte europeu.
El major perill per a Europa és el cansament, la indiferència,
que massa sovint veiem respecte d’una resposta conjunta i
solidària per fer front al repte migratori que doni resposta a la
tragèdia d’éssers humans que arriben amb pasteres a les nostres
costes, fugint de la guerra, de la fam, de la misèria, una
indiferència que ens trenca el cor quan es permeten veritables
zones d’exclusió de drets i llibertats allà on precisament varen
néixer, a camps de refugiats com el de Moria, ara cremat.

Combatrem des del Partit Socialista, des del grup
parlamentari, totes les formes i missatges racistes, de xenofòbia
i d’odi que hem escoltat avui horabaixa des de la tribuna,
perquè el feixisme és un virus molt perillós, i sabem el que ha
succeït a Europa i al nostre passat en aquest país.

(Alguns aplaudiments)
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Feia temps que Europa donava signes de cansament, per
això resulta especialment encoratjador l’acord europeu històric
per a la recuperació econòmica, que ens reconnecta amb
l’esperit fundacional, només comparables amb el que varen
suposar els fons de cohesió. 

Demanam al Partit Popular, -veig que continua sense ser
aquí el Sr. Company, haurà ja partit, massa hores de feina en el
dia d’avui-,...

(Remor de veus)

... una mica de lleialtat, al Partit Popular li demanam una mica
de lleialtat perquè con las cosas de comer no se juega i no es
pot anar a Europa a posar en qüestió la credibilitat del país per
fer perillar els fons de reconversió, els fons de resiliència amb
els quals ens jugam tant.

(Alguns aplaudiments)

Els projectes que la presidenta va enumerar ahir, la
conversió de les Illes en un pol d’innovació digital biomèdica
i sanitària, el gran pacte de l’aigua, actuacions per millorar el
tractament de residus, la recuperació integral de zones
turístiques madures, l’aposta per l’emprenedoria femenina es
troben perfectament alineats amb el que Europa considera
prioritari, projectes que des de la col·laboració publicoprivada
arribaran al conjunt de la societat, a les petites i mitjanes
empreses, amb un retorn social de gran valor afegit. Som una
comunitat pionera, tenim molt de bagatge amb la Llei de canvi
climàtic, la Llei de residus, amb el procés de descarbonització,
que ha permès el tancament de la part més contaminant d’Es
Murterar o l’Estratègia Menorca 2030, per convenir l’illa en un
model i en referència. Tenim feina feta i projectes innovadors
i hem d’aprofitar que el 70% d’aquests recursos dels fons
europeus es destinaran a transició ecològica i digital. Els joves
ens interpel·len perquè deixem unes illes més sostenibles, a
crear llocs de feina de més qualitat i tenim oportunitat aquí i ara
a través d’Europa, apostant per projectes que ens facin ser
diferents.

Feim balanç del primer any de legislatura, cinc anys
governant i la ciutadania sap perfectament quina és la nostra
manera d’actuar, que en moments difícils pot comptar amb
nosaltres, perquè la ideologia importa a l’hora d’abordar les
crisis. La història econòmica està plena d’exemples i encara
tenim gravades a foc quines varen ser les receptes del Partit
Popular a la passada crisi, carregant sobre les classes mitjanes
i populars la factura de la crisi. Quantes empreses varen tancar?
Quanta gent va perdre ca seva? Quanta gent va ser acomiadada
amb una mà davant i una altra darrere? Amb la passada crisi es
varen trencar les costures de l’estat social, per les polítiques
austericides i insolidàries. 

La gestió d’aquesta crisi social i econòmica derivada de la
pandèmia s’està abordant des de la solidaritat, des de la
convicció que ningú no ha de quedar enrera. I per això hem
desplegat el major escut social, a través dels ERTO, quan abans
hi havia ERO, a través de les aportacions de liquiditat a
l’ISBA, la major de la història arribant a 200 milions d’euros
el 2020 i 250 per a 2021, 7.000 autònoms s’han pogut
beneficiar de la convocatòria de 15 milions d’euros. Estan

protegits 49.000 autònoms gràcies a l’esforç protector de les
institucions, per primera vegada estan cobrant una prestació de
cessament d’activitat i amb una aposta molt important per la
renda social garantida, perquè les famílies puguin tenir aquesta
protecció per part de les institucions quan vénen mal donades.

A través de les polítiques de beques menjador, 7 milions
d’euros que han fet duplicar allò que és la partida, en un
moment en què l’equitat és fonamental i molts de nins i nines
tendran problemes per fer una menjada nutritiva al dia. Crec
que això no resisteix comparació amb el que està fent el Partit
Popular a altres comunitats, o el que va fer quan en un moment
també d’extrema dificultat hi va dedicar 800.000 euros. Idò
nosaltres hem duplicat la partida respecte l’any passat i hi haurà
7 milions d’euros.

(Alguns aplaudiments)

I és important -ho hem vist- durant aquesta pandèmia, la
quarta pota de l’estat del benestar, en reforçar les polítiques
d’atenció a les persones grans, de la dependència. També hem
vist la importància de què les residències tenguin les ràtios
adequades i per això s’ha obligat les residències privades a
tenir una millor ràtio de professionals per atendre els usuaris,
perquè vostè ho recordava abans, el Partit Popular va permetre
que es tenguessin manco professional per cada 100 residents,
passant de 30 a 28, per donar una mica més de marge de
benefici a aquestes residències privades. Idò enguany hem pujat
aquesta obligatorietat i cal fer una profunda reflexió sobre el
model residencial, sobre concertació, les condicions laborals,
per què s’han hagut d’intervenir determinades residències
privades, perquè no podem tolerar que la lògica del capitalisme
salvatge faci negoci amb els més vulnerables.

La tornada a les aules era una prova de foc, podem afirmar
que les aules són espais segurs. Els socialistes defensàrem que
els nins i les nines havien de tornar a les aules, que aquestes
serien llocs segurs com ho són, gràcies a la feina de la
conselleria, a la planificació, als plans de contingència, a tots
els protocols. Tot ha funcionat perquè les aules siguin espais
segurs. I agraïm també l’excel·lent tasca professional dels
equips directius docents i del compromís de les famílies,
sobretot també dels nins i les nines pels seus esforços i
capacitat d’adaptació. 

De nou aquí hem de lamentar que en una setmana decisiva,
on molts de pares i mares passaven nervis, normal, que la gran
aportació patriòtica del Partit Popular fos que aquesta entrada
a les aules s’havia d’ajornar, que després de sis mesos els nins
a ca seva,...

(Remor de veus)

... que els nins no havien de començar, amb l’impacte que això
té per a la infància, el seu dret a l’educació i per a les famílies,
per a la conciliació també de les famílies...

(Continua la remor de veus)

El masclisme a la nostra comunitat no dóna treva i hem de
lamentar avui l’assassinat masclista d’una dona a Peguera i
també un intent d’homicidi la setmana passada per part de la
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seva parella. I sabem que el confinament va ser un infern per a
moltes dones confinades amb els seus agressors i per això s’han
redoblat els esforços en la lluita contra la violència masclista.
S’han pogut continuar els programes ocupacionals per a les
dones víctimes de violència masclista i s’està fent un esforç per
sembrar la llavor de la coeducació a les escoles, perquè la
igualtat és l’antídot de la violència.

Amb la política d’habitatge, vàrem posar les bases la
passada legislatura...

(Remor de veus)

... i enguany tendrem 729 habitatges...

(Continua la remor de veus)

... entre enguany i l’any que ve, amb una inversió total de 97,1
milions d’euros, perquè impulsar habitatge públic du el seu
temps i no es fa d’un dia per l’altre, s’han de tenir els
instruments, la planificació i després poder començar a licitar
i a construir. I veníem de la legislatura del Sr. Company que era
el menys 0, el menys1, ja que en lloc de fer el que va fer, va ser
vendre sòl públic per fer un hotel.

(Alguns aplaudiments)

Són temps difícils, d’angoixa, d’incerteses i són moltes les
famílies que estan preocupades pels mesos que vendran. I
tranquil·litza, Sra. Armengol, que estigui vostè al capdavant,
prenent les mesures necessàries per frenar la pandèmia,
reactivar l’economia amb un plantejament inclusiu de societat,
perquè front aquells que proclamen l’estat mínim o que pensen
que el mercat sempre signa millor, front aquells que pensen que
la cosa pública és sempre ineficient o que els funcionaris són
sempre massa, front aquells que durant anys han fet negoci de
la cosa pública, destrossant la sanitat pública per afavorir la
privada, que acomiadaran professionals sanitaris, que
empitjoraren les ràtios a les residències privades perquè es
pogués fer una mica més de negoci, front aquells que
qualificaven de “paguita” l’ingrés mínim vital o els que varen
votar el contra de l’apujada del salari mínim interprofessional,
un salari que ha permès millorar la vida dels herois i heroïnes
de la pandèmia, els treballadors i treballadores essencials, els
que no varen aturar perquè poguéssim estar a casa tancats; front
aquesta ideologia que representa la dreta i l’extrema dreta, les
nostres polítiques socials demòcrates han generat més protecció
i equitat a les classes mitjanes i populars quan han vengut mal
donades. Ha emparat i donat suport a empreses i treballadors,
articulant des del diàleg social, que ha estat exemplar i que
hauria de ser un mirall per a aquesta cambra els mecanismes de
protecció necessaris, que ens permeten tirar cap endavant.

“Sí, jo som jo i la meva circumstància, -deia Ortega- i si no
la salvo a ella, no em salvo a jo”. Els fets ens defineixen, com
afrontam les circumstàncies ens defineixen i vostè, presidenta,
i el seu govern estan demostrant determinació, responsabilitat,
solidaritat i sentit de la justícia social. 

Són moments per a l’alta política, deixem-nos de
polaritzacions estèrils, deixem-nos de crispació i tenguem
alçada de mires, perquè més que mai la ciutadania espera que

resolguem els seus problemes. Aquí ens trobaran, al Partit
Socialista, fent política útil, al costat de la gent, treballant de
manera incansable perquè ningú no quedi enrere.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cano. Ara correspon la intervenció de la
presidenta del Govern.

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

Moltíssimes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Cano, per
la seva intervenció, una intervenció que subscric al cent per
cent...

(Remor de veus i algunes rialles)

No passa el mateix a tots els partits; ara no aprofundirem
però no passa el mateix a tots els partits.

(Rialles de la intervinent i alguns aplaudiments)

Vull agrair sense cap mena de dubte la feina intensa i
constant del Grup Parlamentari Socialista; també el suport, com
he fet abans amb les formacions polítiques que formen part del
Govern, MÉS per Mallorca, Unides Podem, i el suport a la
investidura i crec que en moltes coses més de MÉS per
Menorca i de Gent per Formentera. Vull agrair el suport
constant, deia, i incessant del Partit Socialista a aquest govern
que va començar a caminar l’any 2015, que ha pogut canviar
moltes coses en el fons i en les formes de fer política, com
vostè explicava i relatava, Sra. Cano, a la seva intervenció, i
fer-ho de forma molt personal. Jo sense vostès, sense vosaltres,
no seria aquí on som, i per tant un infinit agraïment als
membres, als militants del Partit Socialista, i als diputats i les
diputades, que aquesta legislatura fan una feina intensa, en
moments molt complexos, en moments molt difícils, i que és un
partit que sempre aporta idees; des del Grup Socialista a les
reunions que feim sempre hi ha propostes per part de la seva
portaveu al Govern que ens ajuden sens dubte a trobar les
millors decisions entre tots i totes. Per tant, moltíssimes gràcies,
un agraïment infinit a la feina que s’està fent.

(Remor de veus)

Compartesc, per tant, deia, el cent per cent dels
plantejaments, i aprofitaré aquesta darrera intervenció del
debat, del primer debat de política general d’aquesta legislatura
en aquesta...

(Més remor de veus i algunes rialles)

Deia, aprofitaré aquesta darrera intervenció en aquest
primer debat de política general d’aquesta comunitat autònoma
per agrair..., primer em deixaran que comenci agraint al
personal del Parlament la feina durant aquests dia i mig
intensos, a totes les persones que hi han treballat intensament,
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i d’una forma molt especial m’agradaria fer un agraïment als
traductors a la llengua de signes, que fan possible que aquesta
societat sigui menys discriminatòria.

(Alguns aplaudiments)

També he d’agrair sense cap dubte a tots els diputats i les
diputades la seva escolta i supòs que propostes, i que d’aquí
puguem sortir amb més posicions conjuntes. He d’agrair a tots
els portaveus parlamentaris les seves aportacions, les seves
crítiques, que com a Govern sempre hem dit que som
conscients que no tot ho feim bé, que hi ha errors, que hi ha
coses a millorar, sense cap mena de dubte, i per tant també de
les crítiques, especialment de les constructives, deia jo,
n’aprenem, i per tant això ha de redundar en millor benefici de
la ciutadania.

Acab amb aquell resum que crec que és necessari o que jo
m’enduc d’aquestes sessions parlamentàries. 

Crec que en aquest moment és important afinar esforços i
ajuntar esforços entre tots i entre totes per acabar de tombar
aquesta corba, per intentar controlar aquesta pandèmia;
fonamental poder abaixar aquesta incidència acumulada de la
malaltia, poder baixar a xifres assequibles i assumibles per tal
que puguem reactivar l’economia el més aviat possible, en
aquella línia que hem estat debatent en aquest debat de política
general, poder activar la nostra economia des de l’entesa, i crec
que bastant profunda en aquesta cambra parlamentària, sobre
la necessitat de sí millorar el nostre turisme, però sobretot
també treballar en la diversificació econòmica i l’aposta
d’altres sectors econòmics importants, i treballar conjuntament
en aquest pla de reconstrucció de la nostra comunitat
autònoma.

Sense cap mena de dubte el pressupost de les Illes Balears
que plantejarà el Govern d’aquí a molt poquet s’haurà de
tramitar per aquest parlament, i per tant estarà subjecte, i
m’encantaria que així fos, a totes les aportacions per part de
tots els grups parlamentaris, que puguin enriquir amb la seva
proposta aquelles mesures necessàries per a la ciutadania
d’aquesta comunitat autònoma.

Repetesc el que els deia ahir i el que els he dit moltíssimes
vegades, i ho dic amb tota la sinceritat: totes les propostes són
benvingudes. Crec que en aquests moments, de molta
complexitat, de moltes dificultats, que la gent espera moltíssim
de nosaltres, en aquests moments la crispació no ajuda gens a
trobar les millors solucions. Sí que ajuda la reflexió serena, sí
que ajuden les propostes, sí que ajuda cooperar en els moments
de dificultats. Per tant els agraesc que hi hagi aquesta
possibilitat i que com a govern repetesc una vegada més
l’oferiment: seguirem fent del diàleg la nostra màxima
estratègia a l’hora de prendre les decisions. Seguirem treballant
conjuntament amb els agents socials i econòmics, amb tots els
sectors representatius d’aquesta comunitat autònoma des de
cada una de les conselleries en tots els àmbits de diàleg, i
seguirem treballant conjuntament amb tots els grups
parlamentaris.

Agraesc -deia- la implicació de forces polítiques que han dit
un clar “sí, volem participar; sí volem contribuir perquè les

coses millorin; sí volem servir el nostre poble de la millor
manera possible”, i ho agraesc una vegada més, i esper que els
que encara no s’hi han sumat s’hi puguin sumar en benefici de
la ciutadania d’aquestes illes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

Em correspon demanar a la portaveu del Grup Parlamentari
Socialista si desitja fer ús de la rèplica.

LA SRA. CANO I JUAN:

No, no en faré ús. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Idò molt bé, moltes gràcies, Sra. Cano.

Abans de...

(Remor de veus)

Abans de finalitzar he de recordar-los la decisió de la Junta
de Portaveus en el sentit que els grups parlamentaris podran
presentar propostes de resolució davant la Mesa fins al
divendres dia 23 a les 11.00 hores.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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