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EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, senyores diputades, abans de començar el
debat permeti'm que els faci arribar una decisió de la Mesa del
Parlament presa avui matí. 

Vostès saben que a dia d’avui tenim sis diputats que estan
en situació d’aïllament o quarantena. En principi de les 198
votacions en queden, en principi, unes 115. 

Per tant, la Mesa del Parlament avui matí per tal d’agilitar
les nombroses votacions del plenari d’avui ha acordat que els
diputats i les diputades que participen virtualment a la sessió
votaran simultàniament amb la resta de diputats i diputades que
són presents aquí a la sala. 

Així, quan el president sotmeti a votació algun punt de
l’ordre del dia i dins el mateix lapse de temps de què disposen
els diputats i les diputades presents per prémer el botó de la
votació, els diputats i les diputades que participin virtualment
a la sessió emetran els seus vots mitjançant l’exhibició d’un
cartell on figuraran exclusivament i d’una manera visible la
paraula “sí”, “no” o “abstenció”. 

Acabada la votació el president proclamarà el resultat fent
esment del còmput dels vots dels diputats i les diputades
presents i del còmput dels vots dels diputats i les diputades que
hi participen virtualment.

D’aquesta manera estalviam temps a l’hora de demanar
específicament a cada diputat el sentit del seu vot.

I una segona consideració: saben que tenen dos torns, un
per defensar les seves propostes de resolució i un altre per
posicionar-se respecte de les d’altres grups parlamentaris, per
tant, a aquells grups parlamentaris que vulguin emetre
transaccions, els demanam que les formulin també per escrit i
les facin arribar al lletrat perquè d’aquesta manera podrem dur
millor el debat i, si el grup parlamentari proposant accepta la
transacció, per tant, és important que això quedi clar, la
proposta de resolució serà votada amb la transacció
incorporada. Aquest serà el criteri que seguirem a l’hora de les
votacions.

Punt únic. Debat i votació de les propostes de resolució
derivades del Debat general sobre l’acció política i de
govern del Govern de les Illes Balears.

Per tant, començam amb el punt únic de l’ordre del dia que
correspon al debat de les propostes de resolució presentades
pels diversos grups parlamentaris derivades del Debat general
sobre l’acció política i de govern del Govern de les Illes
Balears.

En primer lloc intervendran els grups parlamentaris durant
deu minuts per defensar les propostes de resolució presentades,
de major a menor i en darrer lloc el Grup Parlamentari
Socialista. Hi ha un torn de fixació de posicions de deu minuts. 

Les propostes presentades dels grups parlamentaris i
admeses per la Mesa seran transcrites literalment al Diari de

Sessions abans de la intervenció del portaveu que en faci la
defensa.

Acabat el debat de les propostes presentades, se’n farà la
votació en el mateix ordre en què han estat debatudes.

Per tant, començam les intervencions dels grups
parlamentaris amb la intervenció del Grup Parlamentari
Popular per defensar les 42 propostes de resolució que consten
al document RGE núm. 15577/20.

1. El Parlament de les Illes Balears reafirma el seu
compromís amb la Constitució Espanyola i amb el
reconeixement que som un estat social i democràtic de dret
fonamentat en la integritat territorial establerta per la
indissoluble unitat de la Nació espanyola i el dret a la
autonomia de les nacionalitats i regions que la integren;
constata que la forma política de l’Estat és la Monarquia
Parlamentària i reconeix el paper fonamental que exerceix
el Rei Felip VI; i reivindica el màxim respecte a la
separació de poders legislatiu, executiu i judicial per
garantir els principis de l’ordenament constitucional.

2. El Parlament de les Illes Balears constata el mal
funcionament de les depuradores i insta el Govern de
Balears a invertir el recaptat en el cànon de sanejament
més un increment del mateix a càrrec de l'impost de
turisme sostenible, fins a un import de 100 milions d'euros
a reparar les depuradores i emissaris existents; així com a
col·laborar amb els ajuntaments en el manteniment del pla
de gestió sostenible de l'aigua previst en el Pla hidrològic
de Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
a impulsar l’execució del projecte de recàrrega de
l’aqüífer des Migjorn Gran amb aigües depurades, que
segons el conseller de Medi Ambient havia d’estar
adjudicat el primer trimestre de 2020 i que comptava ja
amb fons de l’Impost de turisme sostenible de 2016, però
que a dia d’avui encara no s’ha iniciat.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a recuperar el finançament necessari per dur
a terme les inversions “Senders turístics de Ses Salines”,
“Recuperació de Ses Feixes i Platja de Talamanca” i la
reprogramació d’una de les inversions en “Millora del
Recinte de Fires d’Eivissa i de l’hipòdrom de Sant Rafel”
reflectides en el conveni estatutari CIE-19 i pendents
d’executar per un import total de 3.980.000 euros.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incloure en el Pressupost de 2021 la
quantitat de 23.199.484,58 euros per fer efectiu durant
l’any vinent l’aportació de la CAIB prevista en el Pla
Director Sectorial de Gestió de Residus Urbans d’Eivissa
i Formentera i ratificat en el protocol de 2007 i posar fi
així a la injustícia històrica amb l’illa d’Eivissa en
concepte d’infraestructures de residus.

6. El Parlament de les Illes Balears constata el retard que
acumula la Llei de Reserva de Biosfera que ha d’aportar
un finançament extraordinari per a Menorca i insta el
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Govern de les Illes Balears a donar compliment a l’acord
pres per unanimitat al Parlament de les Illes Balears el
març de 2019 al respecte, a instància del Grup
Parlamentari Popular.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a dur a terme les actuacions necessàries per tal
prolongar els ERTO i a dur a terme totes les actuacions
necessàries per tal de prolongar la protecció als fixos
discontinus fins a 31 de març, i a donar resposta a totes les
casuístiques de situacions laborals que a dia d’avui s’estan
patint per l’abandó de les administracions. Així mateix, el
Parlament insta el Govern de l’Estat i el Govern de les Illes
Balears a dur a terme totes les gestions necessàries i a
dotar dels recursos necessaris i suficients al SEPE per tal
de donar resposta immediata als ciutadans, treballar en els
expedients retardats i que el pagament als treballadors no
es demori ni un minut més.

8. El Parlament de les Illes Balears constata que els canvis
legislatius impulsats i les polítiques dutes a terme pel
Govern de les Illes Balears durant la IX legislatura i
l’actual, no han estat els adequats per aportar a la nostra
comunitat autònoma la fortalesa necessària per afrontar la
greu crisi sanitària i econòmica que estem patint per la
COVID-19, per la qual cosa insta al Govern de les Illes
Balears a dotar de les eines jurídiques correctes per tal
d’impulsar la reactivació turística, econòmica, social i la
diversificació de la economia, en base a la recuperació del
marc legal aprovat pel Partit Popular de la Llei turística,
la Llei agrària i la Llei del sòl, a partir del consens amb els
sectors i en especial la reactivació de la DA4 adaptada a
la situació actual, i derogar així el Decret llei 8/2020.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l’Estat a reduir la pressió
sobre el sector turístic i la inversió, i que en relació amb
les anualitats 2020-2021 se suspengui l’Impost de turisme
sostenible, el pagament de les places turístiques i s’elimini
el cobrament de les taxes aèries i portuàries.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l’Estat a posar en marxa d’una
vegada per totes les mesures necessàries per tal que
Balears es constitueixi com a destinació segura i es
garanteixi una temporada turística 2021 amb la major
normalitat possible, per això el Parlament insta com a
mínim a implantar controls a ports i aeroports, PCR en
origen i tests massius en destinació i posar en valor el fet
insular per aconseguir-ho, així com donar compliment als
acords parlamentaris aprovats. En aquest sentit s’han de
dur a terme les gestions entre institucions nacionals i
internacionals i les campanyes de comunicació necessàries
conjuntament amb el sector turístic, per tal de recuperar el
prestigi perdut davant els nostres mercats emissors, amb
l’objectiu que Balears recuperi la confiança dels nostres
visitants i col·laborar així en l’aplicació de criteris comuns
a tota Europa per tal de viatjar de manera segura.

11. El Parlament de les Illes Balears constata que a les
Illes Balears patim, cada vegada més, el problema de
l'ocupació il·legal i insta el Govern d´Espanya a impulsar

les mesures legals necessàries per lluitar contra aquesta
xacra, i el Govern de les Illes Balears a donar suport als
ajuntaments per augmentar les plantilles de policia local i
millorar-ne la coordinació, la seguretat i la defensa de la
propietat privada.

12. El Parlament de les Illes Balears constata la falta
d’atenció del Govern de les Illes Balears en relació amb la
política cultural i de investigació, no responent
adequadament a les necessitats del sector i insta el Govern
de les Illes Balears a establir criteris de transversalitat en
la política cultural, dur a terme una coordinació efectiva
entre institucions i assolir el lideratge polític que li
correspon per reivindicar inversions estatals en l'àmbit
cultural. A la vegada constata la inexistència d'una
veritable política d'I+D+i orientada a promoure la
generació de coneixement, la coordinació entre els seus
diferents agents i la transferència d'aquest coneixement als
sectors productius de Balears; i insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme accions per atreure talent
investigador i establir un marc jurídic apropiat per
rellançar l'activitat científica.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a actuar amb major fermesa i contundència
per aconseguir l’objectiu, prioritari i estratègic, per al
sector agricolaramader de la comunitat, del reconeixement
dels sobrecosts d'insularitat amb noves fórmules de
compensació i bonificació a la PAC 2021-2027. Així
mateix insta el Govern de les Illes Balears a reclamar i
gestionar un increment de les aportacions per al sector
primari de Balears en els pròxims PDR, amb l’objectiu
d’augmentar els actuals percentatges assignats pel
Ministeri d’Agricultura als pagesos de les Illes Balears.

14. El Parlament de les Illes Balears acorda la creació i la
constitució d’una comissió d’investigació sobre
l’explotació sexual comercial infantil i adolescent a les
Illes Balears i en concret a les nines i els nins tutelats pel
Consell Insular de Mallorca i Menorca.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a monitoritzar i fer seguiment de tots el casos
detectats d’explotació sexual comercial infantil i
adolescent a nines i nins tutelats per l’IMAS i pel Consell
Insular de Menorca, i a revisar i modificar el Protocol
d’actuació en casos d’abús sexual infantil i explotació
sexual infantil a les Illes Balears tal i com han indicat el
tècnics i especialistes a la comissió del Consell Insular de
Mallorca. Així mateix insta el Govern de les Illes Balears
a dur a terme campanyes de divulgació del protocol
d’actuació en casos d’abús sexual infantil i explotació
sexual infantil a les Illes Balears a tots els centres de
menors tutelats tant propis com concertats pel Consell
Insular de Mallorca i a posar en marxa cursos de formació
específics per a educadors i psicòlegs de tots els centres de
menors tutelats, responsabilitat dels consells insulars,
sobre explotació sexual comercial infantil i adolescent i
implementar millores en seguretat al Centre Es Pinaret
amb nous equipaments com walkie talkies amb GPS,
botons del pànic i més càmeres tant als espais interiors
com a l’exterior.
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16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir un sistema de recàrrega de targetes
menjador indefinit durant tot el temps que duri la crisi
sanitària i econòmica ocasionada per la gestió de la
COVID a la nostra comunitat, perquè, en el cas de
confinaments, quarantenes familiars o altres períodes no
lectius, tots els nins beneficiaris puguin continuar rebent
aquesta ajuda per a la seva manutenció.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a resoldre d’una vegada per totes, la urgent
necessitat que tenen tots els municipis de les Illes Balears
de poder comptar amb suficients efectius de policies locals,
i més en la situació de greu crisi sanitària i econòmica que
vivim, durant la qual s’han establert noves normes de
convivència, controls i prohibicions que fan encara més
necessari que mai cobrir aquesta mancança.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a actualitzar de manera urgent els plans
d’emergències que a dia d’avui estan obsolets, per tal de
complir amb la legalitat vigent i poder així disposar de les
millors eines i protocols a l’hora d’actuar davant possibles
catàstrofes, a més de poder guanyar en seguretat tant per
a la ciutadania com per els cossos i professionals que han
de afrontar aquestes difícils situacions. Així mateix
constata l’incompliment dels acords adoptats pel Ple del
Parlament en sessió de dia 4 de desembre de 2018 en
relació amb el cos integral d’actuació en situació de risc,
acordat com a conseqüència de la tragèdia patida pel
Llevant de Mallorca, i insta el Govern de les Illes Balears
i al Govern de l’Estat a procedir a la reparació dels danys
causats pels fenòmens meteorològics en els diversos indrets
de Balears i al pagament de tots els ajuts als afectats per
aquests fenòmens climatològics.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a reforçar els mitjans humans, tècnics i materials a
tot al litoral de les Illes Balears per augmentar el control
de l’arribada d’immigració il·legal i donar estricte
compliment a la normativa vigent en matèria de
cooperació establerta amb els països de la Unió Europea.

20. El Parlament de les Illes Balears constata que el
personal al servei dels centres educatius públics i
concertats és insuficient per aplicar amb garantia de
qualitat les noves mesures sanitàries i educatives davant la
COVID-19, i insta el Govern de les Illes Balears a
negociar i consensuar amb la comunitat educativa que
representa els centres de la xarxa educativa pública
l’increment de personal educatiu docent i no docent que
sigui necessari per dotar-los de condicions dignes, tant pel
que fa a les tutories dels nous grups escolars bombolla,
com als professors especialistes, al personal de suport per
als nins amb necessitats especials, al personal de reforç
per als nins amb necessitats de suport educatiu específic,
al personal de neteja i el personal d’administració i
serveis, entre d’altres.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a proporcionar material sanitari suficient per
a la protecció de tot el personal educatiu i els alumnes dels

centres educatius de la xarxa pública, públics i privats
concertats, principalment mascaretes diàries gratuïtes i gel
hidroalcohòlic; així com a efectuar les proves PCR a tot el
professorat i tests serològics a tot l’alumnat amb la major
urgència possible començant de forma prioritària pel
personal educatiu amb malalties de risc dels centres
ordinaris, els nins amb alguna malaltia o discapacitat i tot
el col·lectiu dels centres d’educació especial.

22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a efectuar un pla de xoc digital, dotant de
recursos tecnològics suficients els centres educatius públics
i concertats balears, perquè juntament amb la inversió
adequada en infraestructures educatives s’aconsegueixi la
igualtat d’oportunitats en l’escenari de semipresencialitat
per a tots els alumnes balears dels cursos de Secundària i
Batxillerat, independentment del seu centre educatiu.

23. El Parlament de les Illes Balears defensa la cultura de
l’esforç, l’equitat educativa i la igualtat d’oportunitats com
a principis necessaris per al bon funcionament del sistema
educatiu, així com la necessitat de garantir l’aprenentatge
i la superació de les matèries per poder aprovar,
promocionar de curs i per titular en les diferents etapes
educatives, i insta el Govern de les Illes Balears a defensar
aquests principis per a benefici i interès general de
l’alumnat de les Illes Balears en particular i de tot el país
en general.

24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar un veritable bilingüisme a les
nostres illes, reforçar l’aprenentatge i estimació de les
nostres modalitats lingüístiques a les escoles, així com
invertir en la millora de l’aprenentatge de llengües
estrangeres principalment l’anglès.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar compliment al compromís anunciat el
febrer de 2018 on van es va anunciar la transformació de
l’antiga estació marítima de Ciutadella en un centre
integrat de Formació professional que havia d’acollir tota
la formació d’Hostaleria i Turisme de Menorca i que havia
de ser una realitat el curs 2020-2021, però que a dia
d’avui encara no s’ha licitat el projecte.

26. El Parlament de les Illes Balears constata la
preocupant situació del comerç a les Illes Balears,
especialment del petit comerç, i insta el Govern de les Illes
Balears a prendre mesures, acordades amb el sector; així
com també a consensuar amb els comerciants les mesures
de restricció COVID que afectin el sector; a recuperar com
més aviat possible el turisme de creuers, a resoldre les
problemàtiques de mobilitat i aparcament, i a donar un
impuls des d’aquesta mateixa campanya de Nadal al
sector.

27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar compliment a la Proposició no de llei
presentada pel Grup Parlamentari Popular, consensuada
i aprovada per unanimitat dia 3 de juny de 2020 en els
termes següents:
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“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears que el repartiment de mascaretes als
ciutadans de les Balears es dugui a terme a través de la
recepta electrònica per retirar-les a les oficines de
farmàcia; que les mascaretes mentre duri aquesta
pandèmia siguin considerades com a un medicament
finançat més i se’n contempli la gratuïtat per a
pensionistes i aturats; que es faciliti el nombre de
mascaretes d’ús diari per tal que es pugui cobrir la
demanda, com a mínim, de 7 a 15 dies; i que el govern
d’Espanya redueixi l’IVA, del 21% de les mascaretes,
guants i gels hidroalcohòlics al 4% per tractar-se de
productes de primera necessitat".

28. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
de Salut a realitzar de manera immediata proves de test
massives per detectar possibles contagis de coronavirus en
la població de les Illes Balears i a elaborar un pla de xoc
sanitari postCOVID, consensuat amb professionals
sanitaris i agents socials, dotat dels mitjans econòmics i
professionals necessaris que garanteixin la tornada a la
normalitat de l’activitat programada de tot el sector
sanitari amb la major celeritat possible i que contribueixi,
amb la major eficàcia, a la reducció de les llistes d’espera,
que ja teníem prèvia a l’arribada del virus, i que encara
s’han incrementat molt més amb l’actual situació.

29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir protocols clars i viables de detecció
de la COVID a les residències de les Illes Balears per als
usuaris, treballadors i visitants a fi d'assolir una major
protecció de les persones majors més vulnerables.

30. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
de Salut de les Illes Balears a mantenir els programes de
cribratge de càncer sense demora, perquè cap persona no
perdi l'oportunitat de salvar la seva vida amb la detecció
precoç; a realitzar un estudi de l'impacte d'aquesta
pandèmia en tots els vessants del càncer: prevenció,
atenció a pacients i les seves famílies i recerca per a
prendre les mesures necessàries per a lluitar contra
aquesta malaltia; i a elaborar un Pla de càncer, d’acord a
la realitat derivada de la crisi sanitària provocada per la
COVID-19, que abordi de manera integral, les millores a
realitzar en el Sistema Nacional de Salut, en la Protecció
Social a les persones afectades pel càncer i en la
planificació i gestió eficaç de la recerca en càncer.

31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar una efectivitat real a la pujada del
2% acordada pel Govern de l’Estat per a les nòmines de
tot el personal públic empleat a la comunitat autònoma de
les Illes Balears, tant personal de serveis generals, com
personal docent i personal estatutari, eliminant la
neutralització d’aquesta pujada efectuada damunt la resta
de complements econòmics.

32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar de l’equip humà i tècnic necessari per
poder analitzar proves PCR -o de similar eficàcia per
detectar el virus de la COVID-19- a l’Hospital de
Formentera.

33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla de recursos humans amb la
prioritat de establir mecanismes i incentius necessaris per
contractar un major nombre de professionals sanitaris i a
realitzar un pla d’estratègia de gestió de personal que
permeti reforçar les plantilles d’atenció primària i
hospitalàries en moments de màxima tensió assistencial.

34. El Parlament de les Illes Balears reconeix la feina dels
treballadors i les treballadores de la sanitat pública i,
davant el menyspreu continuat d’aquest govern, també
constata i reconeix el paper de la sanitat privada i de la
seva col·laboració amb la sanitat pública per a la millora
de la salut d’aquesta comunitat.

35. El Parlament de les Illes Balears, ateses la precarietat
i la necessitat de cobrir determinats llocs de feina en
l’àmbit sanitari, insta el Govern de les Illes Balears a
modificar la normativa vigent a fi que el coneixement del
català per als professionals sanitaris que vulguin accedir
a les places de l’ib-salut sigui un mèrit en lloc de requisit.
Així mateix i atès que l’elevat cost de vida a les Illes
Balears no està suficientment compensat amb la
indemnització per residència que rep el personal del Servei
de Salut de les Illes Balears i això repercuteix en un dèficit
de professionals sanitaris. El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a augmentar la quantia
del complement d’indemnització per residència del
personal del Servei de Salut de les Illes Balears amb
l’objectiu d’actualitzar-lo al cost real de vida d’aquestes
illes i equiparar-lo, progressivament, al complement de
Canàries.

36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya i, concretament, el Ministeri de Transport,
Mobilitat i Agenda Urbana, a garantir, amb total certesa,
el descompte de resident fins al 75% tant per al transport
aeri com per al transport marítim, tant entre illes com amb
les connexions amb la península.

37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir una barca a primera i darrera hora
del dia entre Formentera i Eivissa durant tot l’any i a
aprovar, de forma consensuada amb el sector i agents
econòmics, el reglament de transport marítim.

38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i els grups parlamentaris amb representació
al Senat, a donar suport a la Proposició de llei de règim
fiscal especial de les Illes Balears presentat pel Grup
Parlamentari Popular.

39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a facilitar l’accés a l’habitatge a tots els
ciutadans de les Illes Balears i molt especialment als joves,
a les famílies nombroses i monoparentals i a les persones
amb discapacitat, confiant plenament amb la iniciativa
privada, simplificant i derogant tràmits administratius i
burocràcia i reduint impostos com el de Transmissions
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i Successions i
Donacions i facilitant el finançament tant per a compra
com per al lloguer i garantint la seguretat jurídica als
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propietaris que posin els seus habitatges en lloguer. Així
mateix insta el Govern de les Illes Balears a prioritzar i
garantir l’execució de totes les promocions d’HPO
iniciades a les Illes Balears a fi que estiguin a disposició
dels ciutadans abans del 2022.

40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar estricte compliment a totes les
mesures incloses al Pla de reactivació econòmica, social i
ambiental d’Eivissa, aprovat per unanimitat de tots els
partits polítics i la societat civil d’Eivissa i inclòs dins el
Pacte de Reactivació de les Illes Balears.

41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a no incrementar cap impost per a l’any 2021
amb la finalitat de no generar encara més incertesa i
destrucció del teixit productiu de Balears i del conjunt
d’Espanya.

42. El Parlament de les Illes Balears acorda la creació i la
constitució d’una comissió no permanent, amb la
participació de tots els grups parlamentaris, per tal de
controlar el repartiment dels fons nacionals i europeus per
a la reactivació econòmica de les Illes Balears i comptar
així amb la màxima transparència i fiscalització d’aquests
fons. Així mateix insta el Govern de les Illes Balears a
incloure en els pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 2021 les següents
actuacions:

- Que cap impost o taxa en la qual tingui competència
la comunitat autònoma de les Illes Balears es vegi
incrementada per a l’exercici 2021.
- Establir una partida pressupostària extraordinària i
específica de 100 milions d’euros per transferir a ISBA
per tal d’avalar les operacions de crèdit a llarg termini
per un import mínim de 700 milions d’euros.
- Establir una partida pressupostària extraordinària i
específica d’un mínim de 150 milions d’euros per tal
d’atorgar ajuts directes i a fons perdut per a autònoms
i PIME de Balears i evitar així la destrucció del nostre
teixit empresarial.
- Establir una partida pressupostària extraordinària i
específica de 25 milions d’euros per incrementar els
ajuts a l’accés a un habitatge digne per als ciutadans
de les Illes Balears i molt especialment perquè els joves
puguin adquirir el seu primer habitatge.
- Establir una partida pressupostària extraordinària i
específica per remunerar el personal sanitari amb una
paga extraordinària en reconeixement al seu treball,
esforç i dedicació durant aquesta pandèmia.
- Que es reculli en els pressuposts per a 2021 una
redimensió del Govern de les Illes Balears amb
reducció de conselleries, direccions generals, càrrecs
polítics i assessors, d’un mínim del 30%.

Té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El Grup
Parlamentari Popular ha presentat 42 propostes de resolució,
evidentment en deu minuts serà impossible, materialment

impossible. fer referència a totes, farem referència, per tant,
parcialment a algunes que considerem rellevants.

En primer lloc, hem entrat una primera proposició per tal
que el Parlament de les Illes Balears reafirmi amb total
contundència el compromís amb la Constitució Espanyola, el
reconeixement que som un estat social i democràtic de dret,
reconeixement i posada en evidència que som una nació
indissoluble que es diu Espanya; refermar el dret a l’autonomia
de les nacionalitats i les regions i, per tant, l’estat de les
autonomies; reconèixer que som una monarquia parlamentària
i el paper fonamental del Rei Felip VI i, evidentment, mostrar
el màxim respecte a la separació de poders entre l’executiu, el
legislatiu i el judicial per garantir els principis de l’ordenament
constitucional.

Per altra banda, hem presentat també en matèria econòmica
una varietat de propostes de resolució, la primera, per exemple,
es refereix als ERTO per tal que siguin estesos fins al 31 de
març tal com hem demanat de forma reiterada, ara tenim fins al
gener, i ho necessitam fins al mes de març. També en aquesta
mateixa proposta, reforçar els recursos necessaris del SEPE per
tal que puguin donar resposta... una resposta que no s’està
produint actualment.

Per altra banda, refermar el nostre compromís amb les
reformes estructurals per donar un impuls a l’activitat
econòmica. És del tot necessari recuperar determinades
reformes que varen donar bons resultats a la legislatura 2011-
2015 i, per tant, hem de tornar -entenem des del Grup
Parlamentari Popular- a aquelles reformes, la política turística
o la Llei turística, la Llei agrària, la Llei del sòl i recuperar
especialment la disposició addicional quarta de la Llei 8/2020
originària per tal de millorar, introduir millores als establiments
turístics.

Refermar també el nostre compromís amb una baixada
d’impostos, creim que és necessària una baixada d’impostos,
eliminar almenys temporalment l’impost sobre estades
turístiques, el tema de les anualitats per als pagaments de la
compra de places i l’eliminació de les taxes aèries i portuàries
durant almenys un temps.

Per tal de garantir la temporada turística 2021 hem de posar
en marxa tot un conjunt de protocols, tot un conjunt de mesures
que ens permetin garantir que les Illes Balears són una
destinació segura. Creiem sincerament que és el moment ja de
planificar la temporada 2021 perquè no ens pot tornar passar de
cap de les maneres el que ens ha passat a la temporada 2020.
Per tant, proposam controls a ports i a aeroports, PCR en
origen, tests massius en destinació, gestionar tot el tema de
controls a ports i aeroports per aconseguir que puguem
recuperar el prestigi i puguem fer que Balears sigui novament
una destinació de primera categoria en l’àmbit mundial.

Volem saber també si aquest parlament i els seus grups
parlamentaris estan més de part de la defensa de la propietat
privada o en canvi són favorables a l’ocupació il·legal
d’habitatges i, per tant, presentam una proposta de resolució en
aquest sentit i veurem què és el que voten els grups
parlamentaris.
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També volem que, en la mesura de les possibilitats, hi hagi
fermesa i contundència per part del Govern de les Illes Balears
per tal d’aconseguir l’objectiu prioritari en aquest cas que el
sector agrícola i ramader tengui un reconeixement de
sobrecostos de la insularitat reconeguts a la PAC del període
2021-2027.

El tema de l’explotació sexual de menors tutelades, una
qüestió que realment és terrible, pensar en la possibilitat que a
dia d’avui encara no s’hagi aconseguit que hi hagi una comissió
d’investigació. Veim cada dia en els mitjans de comunicació
com en el Consell Insular de Mallorca no hi ha forma possible
que es pugui dur a terme aquesta comissió d’investigació. Per
tant, el que feim és presentar una proposta de resolució per
veure si efectivament, novament hi ha possibilitat que es
constitueixi o no aquesta comissió d’investigació sobre
l’explotació sexual de menors als consells insulars de Mallorca
i Menorca.

Més coses. També evidentment actualitzar els protocols que
s’apliquen per evitar, en la mesura de les possibilitats,
l’explotació sexual de menors que estam patint a Mallorca i a
Menorca en aquest cas.

Més coses. Actualitzar els plans d’emergència. Realment és
sorprenent que a dia d’avui encara estiguem en uns plans
d’emergència obsolets i per tant, per tal de complir amb la
legalitat vigent i poder així disposar de millors eines i
protocols, entenem que s’han d’actualitzar els plans
d’emergència.

En matèria d’immigració, instar el Govern de l’Estat a
reforçar, creim que és evident que hi ha un dèficit de mitjans i,
per tant, reforçar els mitjans humans, tècnics i materials a tot el
litoral de les Illes Balears per tal d’augmentar el control a
l’arribada de la immigració il·legal i donar estricte compliment
a la normativa vigent en aquesta matèria.

En matèria de centres educatius, proporcionar material
sanitari suficient per a protecció de tot el personal educatiu i
alumnes en els centres de la xarxa pública, evidentment també
els privats concertats, principalment mascaretes diàries, gels
hidroalcohòlics, etc.

Defensar amb contundència la cultura de l’esforç, l’equitat
educativa i la igualtat d’oportunitats com a principis necessaris
per al bon funcionament del sistema educatiu; una qüestió que
pareix intranscendent, però que almenys per al Grup
Parlamentari Popular no ho és i necessitam saber quin és el
compromís dels grups parlamentaris d’aquesta cambra amb
aquesta qüestió, perquè és una qüestió que ens preocupa en
gran manera.

També impulsar un veritable bilingüisme a les nostres illes,
reforçar l’aprenentatge de les modalitats lingüístiques.
Nosaltres entenem que les dues llengües cooficials s’han de
tractar exactament igual, ni immersió lingüística en un sentit, ni
tampoc immersió lingüística en l’altre. Les dues llengües per
igual. I evidentment introduir també l’aprenentatge de les
llengües estrangeres, principalment l’anglès.

En matèria de comerç, constatar la preocupant situació del
comerç a les Illes Balears, especialment del petit comerç. i
instar el Govern de les Illes Balears a prendre mesures
acordades amb el sector, per tal d’intentar que aquest sector
econòmic que està patint d’una forma molt contundent, pugui
aguantar l’embat i pugui recuperar-se. 

Recuperar també, tal com ja estan fent a Canàries, el
turisme de creuers, que entenem que és essencial en molts de
casos per a aquest sector del comerç.

Repartir mascaretes com si fos una recepta més, ho hem dit
per activa i per passiva, fins i tot es va adquirir el compromís
d’aquest parlament i després no es va dur a terme, una cosa
realment sorprenent.

Rebaixar, demanar que el Govern de l’Estat rebaixi l’IVA
de les mascaretes. La Sra. Montero ens va enganar dient-nos
que “no, és que l’IVA no es pot rebaixar”. Som el país
d’Europa que té l’IVA més alt en mascaretes. Proposam
abaixar-lo del 21% al 4%.

Que existeixin protocols clars i viables de detecció de la
COVID a les residències de les Illes Balears per a usuaris,
treballadors i visitants a fi d’assolir una major protecció de les
persones majors, les que són més vulnerables. És una situació
que no ens podem permetre com a societat, que el virus ataqui
de la forma com ataca les residències de majors.

Compromís total i absolut amb el 75% de descompte a
residents. No ens agradaria en absolut que es posés en risc ni el
2021 ni més endavant. Per tant, compromís clar amb el
descompte del 75% de residents.

Compromís clar també amb l’aprovació del Règim Especial
de les Illes Balears, la part fiscal del Règim Especial de les Illes
Balears, que com s’ha dit ja diverses vegades, el Grup
Parlamentari Popular en el Senat va entrar la mateixa proposta,
que es va acceptar per part del Sr. Sánchez i la Sra. Armengol.
Bé idò, que millor que donar-hi suport i aprovar-lo en el Senat
perquè entri en vigor el més aviat possible.

I finalment, per acabar, la proposta 42 fa referència a la
proposta que el Partit Popular, que el Grup Parlamentari
Popular va plantejar al debat sobre l’estat de la comunitat
autònoma i que fa referència a uns compromisos que són 7
condicions per tal que el Grup Parlamentari Popular pugui
donar suport als pressuposts de la comunitat autònoma per a
l’any 2021: crear una comissió no permanent, per tal que tots
els grups parlamentaris puguin fiscalitzar amb la màxima
transparència, els fons europeus que arribin a les Illes Balears;
segon, que cap impost o taxa no es vegi incrementada per a
l’any 2021; creació d’una partida pressupostària de 100 milions
d’euros que es puguin enviar a ISBA, per tal que ISBA pugui
avalar préstecs a PIME i autònoms per 700 milions d’euros,
150 milions d’euros d’ajuts directes i a fons perdut per a
autònoms i PIME d’aquestes illes;  25 milions d’euros per a
ajudes a habitatges i especialment per als joves d’aquestes illes,
que tenen serioses dificultats per accedir a un habitatge; una
partida extraordinària i específica per remunerar el personal
sanitari que jo crec que..., una paga extra concretament, que jo
crec que ben bé ho mereix; i finalment redimensionar el Govern
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de les Illes Balears, la superestructura de càrrecs de confiança
s’ha de reduir, i la proposta que fa el Partit Popular és que
aquesta reducció arribi fins al 30%.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa.

Ara correspon la intervenció del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, per defensar les 22 propostes de resolució de l’escrit
RGE núm. 15559/20.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant en la prevenció i la
lluita contra les violències masclistes i a dotar de més
recursos i programes d'atenció específica atenent la
situació econòmica, social i laboral de les víctimes.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar realitzant polítiques culturals
actives, a més de dotar dels recursos necessaris per
potenciar els sectors creatius i culturals per tal que siguin
un sector estratègic en la diversificació del model
econòmic de les Illes.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar les actuacions de l'Institut Balear
de l'Energia per tal d'aconseguir abaratir el preu de les
factures elèctriques i comercialitzar l'energia.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure la desterciarització de l’economia
balear impulsant la R+D+i.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar la indústria local i sostenible per
afavorir els cicles curts de consum i reduir la petjada de
carboni.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incloure en la reforma de la LECO capítols
específics sobre biodiversitat i paisatge, en espera de poder
desenvolupar lleis específiques en concordança amb la
normativa estatal i europea.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar insistint en l'impuls a l'Estratègia
Residu 0, amb recollida porta a porta, compostatge de
qualitat, centres locals de reutilització i reciclatge,
investigació i incidència en fracció no reciclable, sistema
de dipòsit, devolució i retorn (SDDR).

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar incrementant progressivament la
inversió en Educació fins aconseguir el 5% del PIB i en
R+D+i fins arribar a la mitjana estatal.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a accelerar i impulsar els projectes de
construcció, reforma, ampliació i obertura de centres
educatius públics que permetin facilitar l'escolarització i
continuar baixant les ràtios fins a les recomanacions de la
UNESCO.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar reforçant el sistema públic
educatiu mitjançant la creació de places públiques de 0 a
3 i l'augment de les partides d'ajudes i beques per garantir
la gratuïtat de totes les etapes educatives.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balear a implementar totes les mesures contemplades
a la Llei d'habitatge de les Illes Balears de 2018 per
disposar d'habitatges en mans de grans tenidors i de la
SAREB amb l'objectiu d'atendre la urgent necessitat
d'habitatge d'un sector important de la població balear.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a seguir impulsant amb fermesa les polítiques
de memòria democràtica que ja iniciaren les entitats
memorialistes, per tal de reparar les víctimes de la
repressió durant la Guerra Civil, la dictadura i la
transició.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar resposta a la creixent demanda social
d'una administració moderna, facilitadora de tràmits i
serveis, establint un nou model de relació entre
l'administració amb els ciutadans i les empreses basat en
la implantació de les noves tecnologies, fent una
administració més àgil i accessible per a ciutadans i
empreses, impulsant un model basat en la transparència
que es tradueix en l’accés fàcil als procediments i
fomentant la participació activa dels ciutadans.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estendre en aquesta legislatura el programa
de compra pública alimentària amb criteris socials i
sostenibles a tots els ens públics dependents de
l'administració autonòmica que facin compres importants
de productes alimentaris a serveis d'àpats o similars.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a exigir al Govern de l'Estat un règim
especial per a Balears a la nova PAC i la inclusió, dins les
ajudes estatals al transport de mercaderies, dels productes
agroalimentaris i dels insums que necessita el sector
agroalimentari.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a actualitzar el sistema de finançament
autonòmic per tal de garantir l'accés al serveis públics
eficients i de qualitat que mereixen les nostres illes
incorporant el principi d’ordinalitat, la població ajustada
i el factor d’insularitat.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
iniciar els treballs preparatoris per a la creació d'un Ens
Públic de Crèdit de les Illes Balears, que esdevingui, a tots
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els efectes, banca pública d'inversió i garanteixi la
liquiditat i el capital per a la inversió a l'economia
productiva i a l'economia social i solidària. El govern
d'aquest ens ha d'estar inspirat pels principis de
professionalitat, independència, responsabilitat social,
banca ètica, transparència, participació i control
democràtic.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reforçar l’Atenció Primària de salut
revertint la situació actual de dèficit de professionals i
dotant-la, com a mínim, de la mateixa ràtio de personal
que la mitjana estatal.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar la llei autonòmica d'àrees de
promoció econòmica.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a allargar els ERTO en tant l’afectació de la
situació derivada de la pandèmia de la COVID-19 així ho
aconselli.

21. El Parlament de les Illes Balears insta totes les
institucions a enfortir i reforçar els serveis socials en els
propers pressuposts per tal d'establir mesures de protecció
social dels col·lectius més vulnerables davant les
conseqüències derivades de la crisi de la COVID-19, i
especialment respecte de les persones dependents i els
infants.

22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l´Estat a replantejar el sistema de cures i el sistema
residencial de les persones majors i a dotar de finançament
i posada en marxa la Llei de dependència en tota la seva
amplitud.

En primer lloc intervé la Sra. Santiago, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, presidente. Buenos días, señores y señoras
diputadas. Para hacer buena y justa política, hay que ser
consciente de los privilegios de clase y eso implica asumir que
los efectos de la pandemia no son iguales para todo el mundo.
Por suerte, tampoco todos los políticos son iguales, ni tampoco
todos los gobiernos lo son. Este gobierno tiene muy claro que
a quienes hay que proteger es a quienes van a sufrir las
consecuencias más graves. Este gobierno tiene muy claro que
es la administración pública quien debe parar los golpes de la
crisis.

Por eso pedimos al Gobierno del Estado en primer lugar
una actualización inmediata del sistema de financiación
autonómico, para facilitar el acceso a unos servicios públicos
eficientes y de calidad, que se incorporen a ese sistema de
financiación los principios de ordinalidad, porque somos una
de las comunidades autónomas que más aportan y en el reparto
somos una de las comunidades autónomas que menos recibe;
que se incorpore también el factor de insularidad, porque si se
entiende el concepto de España vaciada, también tiene que

entenderse que vivir en unas islas implica unos costes más
elevados, relacionados directamente con nuestra situación
geográfica.

Respecto a la violencia machista, que es otra pandemia
mundial, 1.085 mujeres asesinadas desde que hay registro,
desde el 2003; Baleares es la comunidad autónoma con más
asesinatos machistas, desde 2003, 36 en concreto y les voy a
decir, señores diputados y señoras diputadas, que no ha habido,
no ha habido en España ninguna banda terrorista más
sanguinaria y más mortífera que la banda de las personas
machistas. Por eso pedimos al Govern que se continúe en la
prevención del machismo, que se ofrezca una atención
personalizada según las circunstancias en las que se encuentre
la mujer violentada.

El camino hacía la cultura nunca va a ser mal invertido, por
eso proponemos que se continúen y que se incrementen las
políticas culturales activas. Estas islas son fuente de
inspiración, además contamos con muchísimos y muchísimas
artistas que necesitan apoyo y, por el bien de la mayoría,
tenemos que encontrar nuevos modelos que traigan prosperidad
y seguridad a las familias. La cultura ha de ser un sector
estratégico hacia la diversificación del modelo económico.

También desde Unidas Podemos solicitamos que el Estado
se replantee el sistema de cuidados, el sistema de residencias de
las personas mayores que han sido las más afectadas por la
COVID-19 y las más despreciadas por los gobiernos de la
derecha y su política de privatización, con consecuencias
mortales. 

Solicitamos que se refuerce la atención primaria de salud y
que se aumente la contratación de personal hasta alcanzar la
media estatal. Queremos hospitales públicos, con personal, sin
rodeos, hospitales públicos con personal.

Presentamos también una propuesta para elevar al 5% el
PIB en educación, tendrá que ser progresivamente, aún así, no
llegaremos al 6% que invierten los países europeos. 

Arrastramos, desde hace muchos años, la necesidad de
construcción, mejora, adaptación, ampliación de centros
educativos. Seamos -lo hemos dicho muchas veces-, pero
seamos el Gobierno que abre escuelas no el que las saquea. 

Hemos pedido también al Govern que continúe creando
plazas públicas, Sra. Riera, no podemos aceptar su transacción,
queremos que el dinero público vaya a los centros públicos, el
dinero de todos, que vaya y se reparta a todas las personas. 

Hemos pedido también aumento en las ayudas y becas
educativas, que garanticen la verdadera igualdad de
oportunidades. Muy especialmente queremos incidir en
inversión en investigación, somos una comunidad autónoma
que exporta talento: seamos el gobierno que convence a
investigadores e investigadoras, no el que los regala. 

La figura de los ERTE, que era impensable durante la
anterior crisis, nos decían que no se podía, en esta crisis ha
salvado la economía de muchísimas familias. Hemos solicitado
también al Gobierno del Estado que se prolonguen todo lo que
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sea necesario. Aquí se va a seguir mirando por la clase
trabajadora, otorgándole el lugar privilegiado que merece,
como sustentadora de la economía, posibilitadora del
funcionamiento del mundo y eterna olvidada por los gobiernos
de las derechas. 

Miren, al inicio de la pandemia la gente de este país, la
gente de esta comunidad autónoma, reclamó -con mucha
dignidad- no volver a pagar una crisis. Unidas Podemos sigue
comprometida con esa causa y la mantendremos hasta el final
de este gobierno. 

Muchas gracias, presidente. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Santiago. A continuació té la paraula el Sr.
Jiménez, per un temps de cinc minuts. 

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ: 

En mi intervención seguiré refiriéndome, como mi
compañera, a varios aspectos de los ámbitos tratados en el
Debate de política general.

En cuanto a materia energética, una de nuestras principales
apuestas de legislatura, queremos garantizar -a través de
nuestra propuesta de resolución- que nadie se quede sin poder
disponer de la energía necesaria para llevar una vida digna, así
como abaratar el precio final de la energía mediante la puesta
en marcha de una comercializadora impulsada desde el Instituto
Balear de Energía. Implantando el uso de energías renovables
en la mayoría de los hogares, por un lado, se obtendrá una
factura de luz menos gravosa para la mayoría de la población,
y por otro, se podrá utilizar el excedente de energía generada
para abastecer a hogares vulnerables, luchando contra la
pobreza energética de forma directa y sin depender de sectores
privados para ello. Liderar la transición hacia el uso de las
energías renovables es apostar por un futuro sostenible
generando, además, puestos de empleo de calidad y estables en
el proceso. 

En materia económica resulta fundamental, y así lo hacemos
constar en nuestra propuesta, redistribuir el peso del sector
terciario, fundamentado principalmente en el turismo e incidir
en otros sectores que puedan tener un mayor valor añadido e
impulsar acciones que incluyan el I+D+I. Hemos de potenciar
y reactivar, asimismo, la industria local y la comercialización
de sus productos en circuitos cortos que reduzcan la huella
ecológica derivada de la compra de productos del exterior,
siendo conscientes de que estas medidas deben de ir
acompañadas de otras que inicien definitivamente la transición
hacia otros modelos socio-económicos. Tenemos, por tanto,
que ser capaces de detectar aquellos sectores potenciales y no
dependientes del turismo, para conseguir esta diversificación
económica real y estable. 

Creemos también necesario sacar la ley adelante, la ley
autonómica de áreas de promoción económica, cuyo objeto es

la regulación administrativa del comercio y de los servicios en
el mercado interior. 

En materia ambiental, hemos de visibilizar la pérdida de
biodiversidad como uno de los problemas más graves con el
que nos enfrentamos, tanto en su perspectiva silvestre como
agraria, asimismo, entendemos que el paisaje resultante de la
degradación ambiental que sufre el territorio ha de tenerse en
cuenta, tanto para su protección como para una evolución
equilibrada. Por ello, pedimos la inclusión de ambos elementos
en la reforma de la ley (...) futura. Si bien es cierto de que
disponemos de alguna ley de residuos, tampoco lo es menos
que hay que seguir implementando todas las medidas ayer
recogidas con el impulso de la Estrategia Residuo Cero, con el
elemento muy importante que hay que implantar de una vez el
Sistema de Depósito, Devolución y Retorno, el conocido como
SDDR.

También sería necesario empezar, en relación con esto, a
investigar el papel desempeñado por Ecoembes en la gestión
del tratamiento de envases, entre el que se encuentra la
incineración de parte de los mismos sin notificación preceptiva. 

En materia de vivienda, hemos de insistir -y creemos que es
imprescindible-, y presentamos en nuestra resolución además
de la promoción pública de vivienda, el disponer de la cantidad
ingente de pisos vacíos en manos de grandes tenedores y de la
Sareb, utilizando todas las fórmulas posibles para ello. No
hemos de olvidar que la gran banca y los fondos de inversión
están haciendo de un derecho, un negocio, expulsando al sector
más vulnerable de la población de sus casas o sus barrios. 

En materia de memoria democrática, presentamos una
resolución para seguir trabajando en la recuperación de la
memoria, de tanta muerte, de tanto desaparecido, de tanta
equidistancia entre lo que fue uno de los mayores genocidios
del siglo XX. Honrar a las víctimas de las sublevaciones
militares de la guerra subsiguiente y a la larga dictadura
franquista, tendrá que estar presente nuestro esfuerzo como
demócratas, hasta que no quede una cuneta sin vaciar ni una
víctima sin reparación.

En materia de políticas administrativas, apostamos por
mejorar los servicios prestados en la Administración,
aligerando la tramitación y la información, a través de la
implementación de las nuevas tecnologías, haciendo más fácil
a los usuarios, ciudadanos o empresas, la relación con la
misma. 

En cuanto a materia agraria de alimentación, creemos que
hay que mejorar la compra pública alimentaria instaurando de
forma obligatoria los criterios sociales y ambientales.
Entendemos que una administración no debe comprar
productos elaborados a gran distancia o compuestos de
sustancias no saludables o aquellos que están elaborados por
mano de obra precarizada o directamente explotada. Para el
mundo agrario, el tipo de la PAC que se apruebe en Europa es
esencial, no son buenas las noticias que nos llegan desde
Bruselas, pero insistimos en nuestra propuesta de resolución
que demandamos al Gobierno central un régimen especial para
las Illes Balears, así como la inclusión dentro de las ayudas
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estatales las relacionadas con el transporte de mercancías,
productos alimentarios y los (...) necesarios. 

En materia de fiscalidad y hacienda proponemos una
resolución tendente a poner las bases de la creación de un Ente
Público de Crédito de las Illes Balears. Crear una banca pública
debe ser un objetivo de políticas sociales reales. Sin este ente
se dificulta la acción pública, como hemos podido ver en las
últimas décadas, enmarañados en la falacia de las reglas del
gasto y del control del déficit, mientras en el último año se han
defraudado 90.000 millones de euros entre evasión fiscal y no
contribución a las cuotas de la Seguridad Social, según nos
cuentan los técnicos de Hacienda. Con la banca pública,
además del control democrático del gasto, se obtendría liquidez
suficiente para acometer inversiones en la economía
productiva, en la economía social y solidaria. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Jiménez. 

Intervenció del Grup Parlamentari Ciudadanos per defensar
les vint propostes de resolució de l’escrit RGE núm. 15574/20.

1. El Parlament de les Illes Balears insta  el Govern de les
Illes Balears a realitzar una auditoria operacional,
d'eficiència i de gestió en la CAIB i en el seu sector
instrumental per detectar ineficiències, despesa supèrflua
i duplicitats, així com per reorientar la despesa pública.

2. El Parlament de les Illes Balears insta  el Govern de les
Illes Balears a presentar un Pla d'ajust que suposi una
reducció d'almenys un 30% d'alts càrrecs i assessors que
conformen l'organigrama del Govern; així com una
reestructuració de conselleries i la seva reducció a nou.

3. El Parlament de les Illes Balears insta  el Govern de les
Illes Balears a complir amb les recomanacions de l'informe
de 28 de febrer de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció en el qual es recomana modificar la regulació
de la indemnització que ascendeix a 22.000 euros anuals
pel cost de residència temporal a l'illa de Mallorca per als
membres del Govern de les Illes Balears que en el moment
del seu nomenament resideixin a les illes de Menorca,
Eivissa, Formentera o fora de les Illes Balears, prevista a
l'article 16 de la Llei 19/2019, de 30 de desembre, de
pressupostos generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per a l'any 2020, i que recomana a més que es
reformuli tenint en compte el cost efectiu de la residència
temporal i deixi de ser una quantitat a tant alçat sense que
s'hagi ni tan sols de justificar.

4. El Parlament de les Illes Balears insta  el Govern de les
Illes Balears a incrementar les plantilles de docents, així
com d'ATE per garantir el suport als alumnes amb
necessitats especials (NESE) en els centres educatius
sostinguts amb fons públics.

5. El Parlament de les Illes Balears insta  el Govern de les
Illes Balears a incorporar la figura del professional
d'infermeria -infermer escolar- en els centres educatius de
Balears sostinguts amb fons públics.

6. El Parlament de les Illes Balears insta  el Govern de les
Illes Balears a bonificar al 100% l'impost de turisme
sostenible ITS per als exercicis 2020 i 2021.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a l'adopció de mesures per a la reducció
ambiciosa de la fiscalitat autonòmica pels sectors
especialment afectats per la pandèmia COVID-19.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a autoritzar el canvi d'ús d'edificis turístics
obsolets a ús residencial per a habitatges socials,
independentment de si l'immoble es troba situat en zones
madures o no, tal com limita el Decret llei 8/2020, de 13 de
maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls
de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en
l'àmbit de les administracions públiques de les Illes
Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per
la COVID-19.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprofundir en noves fórmules de
col·laboració publicoprivada per a la construcció
d'habitatges assequibles o socials, no limitant-se a les
previstes en el Decret llei 3/2020, de 28 de febrer, de
mesures urgents en matèria d'habitatge.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a confeccionar, a través de l'AETIB, una
campanya Illes Balears Destinació Segura 2021 basada en
la col·laboració amb la cadena de valor de la indústria
turística.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adoptar les mesures necessàries i oportunes
perquè la Direcció General de Recursos Hídrics procedeixi
al compliment dels terminis per a l'emissió dels informes
preceptius per a agilitar la tramitació de llicències, atesos
la demora existent fins al moment i els conseqüents
perjudicis que s'estan ocasionant. Les mesures que podrien
dur-se efecte, entre altres, podrien ser: augment de la
dotació de personal, reducció dels terminis o,
eventualment, posada en marxa de declaracions
responsables.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar plans de manteniment i
sostenibilitat del teixit comercial als pobles i les ciutats de
les nostres illes.

13. El Parlament de les Illes Balears reconeix la labor de
tot el personal sanitari i sociosanitari de les nostres illes.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fomentar i impulsar la col·laboració
publicoprivada en l'àmbit de sanitat per reforçar i alleujar
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el sistema sanitari públic i a no suspendre cap mena de
servei assistencial ni sanitari implantat.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar solució, en la major brevetat
possible, a la problemàtica existent amb motiu de les llistes
d'espera que s'estan produint en l'àmbit sanitari i que
afecta tota mena d'assistència, consultes i intervencions
quirúrgiques.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a possibilitar l'assistència presencial en els
centres d'Atenció Primària, a les persones en situació de
discapacitat i dependència, per garantir un diagnòstic i
una interacció clínica adequada ateses les necessitats
especials i la dificultat de molts dels pacients/usuaris per
exposar els seus símptomes per via telemàtica.

17. El Parlament de les Illes Balears reprova l'actuació del
Govern de les Illes Balears per la seva negativa a la
constitució d'una comissió no permanent de recerca davant
la gravetat dels fets ocorreguts en relació amb els casos
d'abusos sexuals a menors tutelats per l'Administració de
les Illes Balears.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar el parc tecnològic ParcBit a
Eivissa per a l'atracció i la retenció d'empreses de
contingut tecnològic.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reforçar les inversions en mobilitat
sostenible, energies renovables, recerca, innovació,
rehabilitació d'immobles, recuperació de la biodiversitat i
economia circular, alineades amb els Objectius de
Desenvolupament Sostenible, i a presentar projectes que
puguin aprofitar fons i ajudes de la Unió Europea basats
en la col·laboració públicoprivada.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure campanyes d'atracció i retenció
de talent, amb programes d'acolliment, beneficis fiscals,
programes de compra pública innovadora, etc.

Té la paraula el Sr. Pérez-Ribas. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS i GUERRERO: 

Gràcies, president. El 2020 és un any que marcarà l’inici
d’una nova era. I ja es diu que serà l’era post COVID. I una
nova era necessita nous models: nous models sanitaris,
educatius, econòmics, de governança, d’exemplaritat...

El problema que tenim a les Illes Balears és que els socis de
govern estan molt còmodes amb el govern actual, amb el model
actual de govern, uns socis que parlen de canvi de model i que
estan molt còmodes amb un model de Govern
sobredimensionat, ineficient, que no fa més engreixar amb nous
ens i amb més càrrecs a dit, i això es demostra amb les
resolucions presentades: moltes resolucions d’autobombo,
d’intervencionisme i de nous ens per engreixar l’administració.
Un govern amb socis que han imposat decrets llei de

decreixement sense estar avalats per experts ni tan sols estar
consensuats amb el sector.

I és clar que amb aquest govern..., és clar que no és el
govern per liderar ni la nova economia ni la nova cadena de
valor de la indústria turística, ni la nova indústria residencial,
ni la nova innovació. De fet en el discurs de la Sra. Armengol
no va aparèixer cap menció de canvi, mateixes receptes per a
una nova realitat. Va ratificar els nefastos Acords de Bellver,
i així ens va. I els ho he de dir: a diferència d’altres regions
europees on poden rebre turistes, a les Illes Balears la segona
ona ens ha afectat d’una manera més important que la primera
ona, i el divendres vàrem entrar en zona d’alt risc, dissabte el
Govern va demanar l’estat d’alarma i des de diumenge tenim
toc de queda, i no ens consola el mal de muchos consuelo de
tontos, volem el millor per a Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera.

Presentem vint resolucions distribuïdes en tres eixos. 

El primer eix, el nou model de govern que pretenem des de
Ciutadans, un model de govern és eficient, més facilitador i
més transparent; proposem un pla d’ajust que suposa una
reducció d’almenys el 30% dels alts càrrecs i assessors que
constitueixen l’organigrama del Govern, així com una
reestructuració de les conselleries i la seva reducció a nou
conselleries. També demanem modificar la regulació de la
famosa indemnització de l’import dels 22.000 euros; el Govern
ha de seguir les recomanacions de l’Oficina de prevenció i
lluita contra la corrupció de modificar la regulació de la
indemnització de 22.000 euros anuals per residència temporal
a Mallorca, reformular-lo al cost efectiu de la residència
temporal per deixar de ser una quantitat alçada sense cap tipus
de justificació. També en nom de l’eficiència demanem una
auditoria operativa d’eficiència i de gestió de la CAIB i del seu
sector instrumental per detectar ineficiències, despeses
supèrflues i duplicitat, així com reorientar la despesa pública.

En nom de la transparència demanem que la Direcció
General de Recursos Hídrics millori la seva eficiència per
complir els terminis per a les concessions de permisos per
llicències d’obra i per altres tipus de tramitacions. També
volem reconèixer la tasca de tots els treballadors sanitaris i de
la salut social de les nostres illes, sociosanitaris de les nostres
illes. I finalment, com a element bàsic de la transparència, una
comissió no permanent d’investigació sobre la gravetat dels fets
en relació amb els casos d’abús sexual a menors protegits per
l’administració de les Illes Balears.

Un altre eix de les nostres resolucions són les competències
principals del Govern, salut i educació. Aquí proposam
col·laboració publicoprivada en l’àmbit de l’assistència
sanitària que ajudi a reduir llistes d’espera, i a l’atenció
personal, presencial, en centres d’Atenció Primària, sobretot
per a persones amb discapacitat i dependència. També
proposem l’infermer escolar per garantir la seguretat sanitària
als centres educatius. I augmentar les plantilles de professorat,
així com d’ATE, per garantir el suport als estudiants amb
necessitats especials, els NESE, a les escoles finançades amb
fons públics.
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Finalment el nostre tercer eix de les vint resolucions
presentades s’emmarca en el que anomenem impuls de
l’activitat econòmica. Considerem bàsiques les campanyes i
polítiques d’atracció i retenció del talent a les nostres illes, i
proposem la ràpida creació de tota la gestió necessària perquè
es pugui tirar endavant el parc tecnològic del Parc Bit a Eivissa.
També demanem inversions en mobilitat sostenible, energies
renovables, recerca, innovació, rehabilitació immobiliària,
recuperació de la biodiversitat i economia circular, d’acord
amb els objectius de desenvolupament sostenible. Presentació
de projectes que puguin aprofitar els fons i les ajudes de la
Unió Europea, basats en la col·laboració publicoprivada.
Demanam també, per impulsar l’activitat econòmica, una
reducció ambiciosa de la tributació autonòmica; per exemple,
bonificació del 100% en l’impost de turisme sostenible, l’ITS
o l’ecotaxa mal dita, dels anys 2020 i 2021, amb una campanya
que demostri que les Illes Balears són una destinació segura de
cara al 2021. També demanem plans de manteniment i
sostenibilitat del nostre teixit comercial de les ciutats i els
pobles de les nostres illes.

Com a mesures urgents d’impuls a l’activitat econòmica en
proposem dues que considerem bàsiques. La primera és que
s’afavoreixi el canvi d’ús dels edificis turístics obsolets per
canviar-los a habitatge social assequible o per a persones
vulnerables, no només a les zones madures sinó a tot el territori
de les nostres illes. També proposem i insistim que es facin
convenis de col·laboració publicoprivada per a la construcció
d’habitatges assequibles. No ens hem d’encotillar en les
mesures que ja marca el Decret 3/2020, d’impuls de l’habitatge
protegit, que no ajuden al fet que els convenis es facin en
benefici de tots.

Hem proposat diverses transaccions que ja els manifestaré
a la propera intervenció.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. 

Ara correspon la intervenció del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca per defensar les 18 propostes de resolució que són
al document RGE núm. 15571/20.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a derogar la normativa de l’anomenada Llei
Montoro per tal que no s’impedeixi que els ajuntaments
més enllà de 2021 puguin exercir la seva autonomia i dotar
del personal suficient i de recursos per donar els serveis
públics que necessiten els illencs i les illenques.

2. El Parlament de les Illes balears insta el Govern de les
Illes Balears a exigir al Govern espanyol la condonació del
deute públic balear i la suspensió del pagament dels fons
de suficiència, ja que ens penalitza i obliga a retornar part
de l’infrafinançament que ens arriba a partir de la tesi,
absurda i insostenible ara més que mai el 2020, que els
serveis estan sobrefinançats.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a obrir el diàleg efectiu per possibilitar els
traspassos de competència pendents segons l’Estatut en
matèries com la cogestió aeroportuària, aeroports i ports
d’interès general, costes i litoral, justícia i d’altres.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a l’aprovació d’una Llei balear de la ciència,
que estableixi el marc jurídic necessari per implementar
instruments reals i eficaços per fer de la I+D+i una eina
real de creixement, qualitat en l’educació i diversificació
econòmica i dotar la Institució de Recerca de les Illes
Balears (IRIB), perquè doni resposta a la necessitat de
captació del personal científic i acadèmic amb més talent.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar un acord polític a llarg termini per
un increment sostingut del pressupost a destinar a I+D+i
com a instrument per fer possible que l’I+D+i arribi a
l'1,2% sobre el PIB de les Illes Balears incidint en l’àmbit
públic i empresarial amb polítiques de formació, suports
econòmics i fiscals, amb programes específics de gènere i
tecnologia.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
espanyol a:

a) Facultar i dotar d’instruments legals per regular els
lloguers abusius.

b) Garantir que el dret a l’habitatge sigui un dret
subjectiu fonamental.

c) Possibilitar el dret preferent d’adquisició
d’habitatges en execució hipotecària, venda extrajudicial
o de grans operacions immobiliàries per incrementar el
parc públic d’habitatge.

d) Revisar la fiscalitat sobre l’habitatge, especialment
sobre les societats patrimonials, incloses les SOCIMI, per
fomentar l’habitatge assequible i dotar l’administració de
majors recursos per desenvolupar les necessàries
polítiques d’habitatge.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
espanyol a garantir per 2021 les mesures de compensació
de la insularitat d’acord amb l’Estatut i en el marc del nou
REIB de mesures fiscals, fons d'insularitat i compensació
en transport terrestre com a servei essencial.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a incorporar l’ús de la llengua catalana i a
treballar per garantir els drets lingüístics dels ciutadans en
l’àmbit de l’administració de justícia.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a modificar la llei de procediment administratiu per
tal que no vagi en contra de les evidències científiques i de
la lògica, que no sigui un impediment perquè les
comunitats amb la mateixa llengua s'hi puguin comunicar,
i a no convertir el fet que la llengua catalana pugui rebre
denominacions diferents en un obstacle legal perquè sigui
efectivament emprada, així com tampoc a no considerar un
problema que la llengua castellana es pugui anomenar
indistintament espanyol o castellà en textos jurídics.
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10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
espanyol a introduir els mecanismes necessaris per a
agilitar i millorar de forma urgent la gestió de l'Ingrés
Mínim Vital per tal de donar resposta a la situació de crisi
social i econòmica, derivada de la crisi sanitària
provocada per la COVID-19, i a atendre les situacions de
necessitat sobrevinguda per a aquelles persones i famílies
que, davant el greu i imminent risc col·lectiu d'emergència
social, hauran alterat substancialment les seves condicions
de vida.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure l’agricultura sostenible que
contribueix a diversificar el paisatge agrícola, i a afavorir
l’agricultura ecològica, la rotació de cultius, l‘ús de
varietats autòctones i dels processos ecològics com a part
de la producció d’aliments, disminuint també la quantitat
d’herbicides, fungicides i insecticides d’origen químic
aplicats en molts cultius en el marc de les polítiques
agràries del Govern de les Illes Balears.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar abans d’acabar el primer període
de sessions de 2021, una proposta de modificació de la llei
8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, per
iniciar una nova regulació de la modalitat anomenada "tot
inclòs".

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla estratègic amb ajudes per
a la modernització, la internacionalització i la
digitalització del comerç i la indústria com a sectors
estratègics per a la sortida de la crisi.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar millorant la Formació
Professional, impulsant graus que siguin demandats per les
empreses i que siguin estratègics amb l'objectiu de fer
front, des de la formació, a la diversificació de l’economia
del país i per tant a la sortida de la crisi.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a modificar les ajudes estatals en matèria de residus
del Pla d’Impuls al Medi Ambient (PIMA) incloent criteris
que atenguin el fet insular.

16. El Parlament de les Illes Balears reclama, novament,
al Govern de l'Estat la moratòria per evitar prospeccions
petrolieres i defensar les aigües de Cabrera en conflicte
amb Algèria, informant de forma permanent les institucions
de les Illes dels avenços que es vagin produint en aquest
sentit.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a disposar del finançament necessari per a la
construcció del tren de Llevant.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a retornar la propietat de la casa d’Emili Darder.

Té la paraula... Sr. Ensenyat? Sr. Ferrà?

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

President, em sent?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, ara sí, Sr. Ferrà. Té deu minuts per a la seva intervenció.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Moltes gràcies, Sr. President. Diputades i diputats, durant
el debat de la passada setmana la insularitat, el finançament,
amb les seves derivades, a les Illes Balears va ser protagonista
a quasi totes les intervencions dels distints grups parlamentaris,
i crec que una gran majoria parlamentària està d’acord que la
salut del finançament de les Illes Balears és dolenta, i això és
una constant des del principi de l’actual democràcia. Des de
MÉS per Mallorca ho venim denunciant des de fa anys.

A MÉS tenim tres línies ideològiques que s’entrellacen
formant una sola veu que defensa el que pensam; és el millor
per aquesta terra nostra i per a les persones que hi habiten, i
nosaltres des de MÉS formam part sempre de governs
progressistes, i és dins aquests que alçam la veu per reclamar
un millor finançament, conjuntament amb els socis del pacte
però també amb altres formacions que mostren una línia
coherent en aquest sentit.

Fa dos anys reclamàrem que la proposta del règim especial
proposada era millorable. La societat civil i les formacions
polítiques havien proposat i fet aportacions en aquest sentit,
però era una primera passa. Avui malauradament encara
defensam aquesta primera passa, quan n’haurien d’estar
debatent les millores. Fa dos anys advertírem que les polítiques
a desenvolupar dels acord pel canvi a futur i dins uns futuribles
acords de progrés, que al final han esdevingut en els Acords
Bellver, tendrien un sostre si no millorable amb el finançament.
La reforma del sistema de finançament atenent principis
d’ordinalitat i d’inversions per càpita en els pressupostos
generals de l’Estat, un règim especial progressiu, condonació
del deute, infrafinançament històric, etc., i no parlam d’un
model de concert econòmic com tenen altres territoris. Ni
parlam ja d’incrementar la sobirania fiscal a les nostres illes per
millorar i agilitar el sistema.

Avui seguim igual? No, crec que seguim bastant pitjor. La
pandèmia ha arrasat socialment i econòmicament les nostres
illes i estam salvant match balls, punts de partits un a un, no
ens queda altre remei, amb mesures a curt termini i alguna un
poquet a mitjà termini. Salvam punts de partit de la millor
manera que podem i creim que el Govern de les Illes Balears
actua de forma correcta i honesta, però necessitam un horitzó,
objectius a mitjà i a llarg termini i poder passar de (...) a
l’esperança. Volem llançar aquest missatge de (...) cap a la
ciutadania en un missatge d’esperança. 

Els fons europeus són una oportunitat, però també ho és que
les comunitats autònomes més afectades, com són les Illes
Balears, per l’impacte de la COVID han de millorar el seu
finançament.
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Hem dissenyat o estam dissenyant uns pressupostos que
sembla que seran expansius en la pitjor crisi de les Illes
Balears, i ho feim amb recursos propis bàsicament, fent un
esforç extraordinari incrementant l’endeutament; un
endeutament que ens situarà en un històric preocupant. Des de
MÉS per Mallorca donarem suport a aquests pressupostos, però
pensam o reflexionam si no seria millor reforçar uns
pressupostos amb un bon finançament i no amb un
endeutament.

Enguany evidentment no podrà ser, però és obligat i és un
deure moral que l’Estat giri el cap d’una vegada cap a les Illes,
ja no sols per disposar d’ajudes i mesures per fer-hi front a curt
termini sinó també a llarg termini. 

El nivell de finançament és la primera debilitat que
detectam a la nostra diagnosi, però no l’única. 

Una segona és el deficient marc competencial que s’agreuja
amb una incapacitat econòmica per poder desenvolupar les
competències estatutàries ja reconegudes. Per això, un segon
bloc de les nostres propostes de resolució van en aquest sentit,
perquè la millora d’un marc competencial és una oportunitat
que ens pot obrir nous escenaris i fer front a problemes
estructurals que patim a dia d’avui i que patim d’una manera
agreujada amb la crisi. 

I una tercera debilitat que patim és un model productiu
econòmic poc diversificat, el turisme que empara quasi el 50%
del producte interior brut de les Illes, per sobre de Canàries, un
model que ha estat colpejat per la crisi i que afecta directament
o indirectament a pràcticament tothom. I això ja sabíem que
passaria, aquesta excessiva dependència era un problema que
evidentment tots podíem preveure.

En resum, detectam tres debilitats: manca de finançament,
marc competencial deficient i un model productiu poc
diversificat. Els tres ens generen dependència i la dependència
o l’excessiva dependència, i esper que tots hi estiguem d’acord,
no és bona, senyors i senyores diputats; una dependència que
ens du a no poder disposar de recursos econòmics propis,
finançament just; d’una dependència i no disposar de
competències suficients que ens permetrien explorar nous
escenaris; i, per últim, dependència d’un model econòmic i una
activitat, el turisme, que ens debilita.

Una darrera reflexió que volem exposar és que malgrat la
pandèmia les Balears tenim una agenda política i unes línies de
feina constants i una constància que aquests anys hem treballat
i que creim que en aquest context pandèmic no hem d’oblidar. 

Per això, des de MÉS per Mallorca presentam divuit
propostes de resolució que estam convençuts que són bones per
al nostre país, per a la gent de les Illes Balears i que
contribuiran a la millora del finançament, a disposar de més
economia per fer front als problemes que patim i per seguir
endavant amb polítiques socials, ecologistes i de país. 

En primer lloc, presentam un bloc de propostes perquè
creim que és important reforçar el nostre finançament i la
nostra autonomia. Per això, proposam derogar ara, en primer
lloc, l’anomenada Llei Montoro. Com bé saben, des de MÉS

per Mallorca insistentment durant bastants d’anys, els darrers
anys, ja hem demanat o ja hem presentat iniciatives en aquest
sentit i a dia d’avui encara no s’ha produït. 

També volem fer justícia amb part del deute històric que té
Espanya amb les Illes Balears per molts d’anys
d’infrafinançament, per inversions estatutàries que mai no
arribaren i per convenis o anuncis que mai no es compliren.

Nosaltres instam, des de MÉS per Mallorca, que el
Parlament insti el Govern de les Illes Balears a exigir al Govern
espanyol la condonació del deute públic balear; un deute públic
que el nostre portaveu, Miquel Ensenyat, va calcular entre
3.000 milions i 5.000 milions en el debat de la passada
setmana. 

Quant al règim especial, nosaltres, des de MÉS per
Mallorca, proposam que també s’insti el Govern espanyol a
garantir per a 2021 mesures de compensació de la insularitat
d’acord amb l’Estatut en el marc del règim especial de mesures
fiscals, fons d’insularitat i compensació en transport terrestre
com a servei essencial. 

També ajudes a infraestructures. Nosaltres presentam dues
propostes que van en aquest sentit. A la primera, instam l’Estat
a modificar ajudes estatals en matèria de residus; com bé saben
el Govern de les Illes Balears es va oposar a aquestes ajudes
estatals de residus perquè no contemplàvem la realitat insular.
I, en segon lloc, també una inversió que creim que és important,
després dels anuncis fets la setmana passada per part de la
presidenta creim és ben hora de posar a l’agenda, de posar fil
a l’agulla, la construcció del tren de Llevant; una
infraestructura que deixaria bastant complet aquest dibuix que
tenim ferroviari per a l’illa de Mallorca.

En segon lloc, presentam un bloc competencial i de
transició cap a un canvi de model. Quant a competències, des
de MÉS per Mallorca, instam o volem instar el Govern de
l’Estat, que el Parlament insti el Govern de l’Estat, a obrir un
diàleg efectiu per possibilitar els traspassos de competències
pendents segons l’Estatut en matèries com la cogestió
aeroportuària, aeroports i ports d’interès general, costes i
litoral, justícia, entre d’altres. 

Respecte de la transició a un model diversificat, des de
MÉS per Mallorca, proposam l’aprovació de la llei balear de la
ciència i que aquesta estableixi un marc jurídic necessari per
implementar instruments reals i eficaços per fer de l’I+D+I una
eina real de creixement. 

També instam a incrementar el PIB de l’I+D+I en
compliment a un compromís perquè de forma sostinguda es
pugui arribar a l’1,2% en poc temps. 

També incidim en l’agricultura sostenible. La pagesia ha
estat un sector clau en aquesta estratègia. El sector primari
creim que és un sector que s’ha de reforçar i que pot contribuir
amb una acció directa i amb accions indirectes a aquest canvi
de model que demanam des de MÉS per Mallorca.

També demanam una regulació, finalment una regulació,
per al tot inclòs, una regulació dins un marc de l’any 2021
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perquè es pugui dur a terme i per poder contribuir a millorar el
model turístic que tenim. 

També, per últim, demanam, instam a ajudes per a la
modernització, la internacionalització i la digitalització del
comerç i la indústria de les Illes Balears. 

I complementam aquestes propostes també demanant que es
desplegui un eix formatiu a formació professional per tal de
donar cobertura d’una manera educativa a tots aquests sectors
estratègics que se’ns poden anar obrint durant aquests anys.

I, per últim, presentam un paquet de mesures de la nostra
agenda balear, concretament en protecció social, demanam que
l’ingrés mínim vital evidentment s’agiliti i es millori; en qüestió
d’habitatge, en justícia i en memòria històrica com el retorn de
la casa d’Emili Darder, de política lingüística, i de medi
ambient.

Deixin-me acabar també simplement incidint que és
important per a nosaltres, primer de tot, que la moratòria contra
les prospeccions es dugui a terme; per això presentam una
proposta de resolució que complementa una proposició no de
llei que vàrem aprovar pràcticament tots els grups de la cambra
i també que es tenguin informat el Parlament de les Illes
Balears i el Govern de les Illes sobre els avenços en el conflicte
en aigües de Cabrera amb Algèria.

Per últim, Sr. President -ja vaig acabant-, al...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Ferrà, ha d’acabar, per favor.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

... -sí-, al següent torn nosaltres analitzarem les propostes de la
resta de grups, ho farem de tots excepte de VOX que avançam
ja que votarem a tot en contra, sense importar el que proposin,
señores de VOX ya no es el qué, ets tu. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrà. 

Ara correspon la intervenció del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares per defensar les 16 propostes de resolució
contingudes al document RGE núm. 15552/20.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adaptar l'estructura de govern a les actuals
circumstàncies reduint el nombre d'assessors, direccions
generals, secretàries autonòmiques i reduint el nombre de
conselleries.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a derogar tota la normativa que ha permès
l'eliminació del castellà o espanyol de les aules com a
llengua vehicular d'ensenyament i a iniciar l'elaboració
d'una nova normativa que permeti als pares o tutors legals

triar lliurement la llengua vehicular d'ensenyament dels
seus fills o tutelats entre les dues llengües oficials, en tots
els nivells educatius, en els centres d'ensenyament no
universitari sostinguts amb fons públics; així com a
promoure les modalitats lingüístiques mallorquina,
menorquina, eivissenca i formenterenca, i les
manifestacions culturals de Balears en els centres
educatius com a aportació a la identitat cultural nacional,
a la civilització i a la història universal.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a mantenir una protecció efectiva de les
fronteres i a dotar les Cossos i Forces de Seguretat de
l'Estat desplegades a Balears dels mitjans humans i
materials necessaris per combatre la immigració il·legal.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a comprometre's amb els interessos generals,
la unitat i la permanència d'Espanya, a respectar l'ordre
constitucional i la democràcia, i a assegurar el normal
funcionament de les institucions i la vigència de l'estat de
dret, basats en la Constitució i l'Estatut d'Autonomia.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a eliminar l'Impost de Turisme Sostenible
(ITS).

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a facilitar i promocionar el turisme de
creuers.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a realitzar les reformes legals necessàries per
eliminar el fenomen ocupa i que els legítims propietaris
puguin recuperar els seus habitatges de manera immediata
i eficaç.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear un segell distintiu de qualitat
“KM-0”, controlat mitjançant auditories i verificat amb la
traçabilitat en els punts de venda final i intermedis, per
poder acreditar que el producte que es vengui sota el
denominat distintiu és d'origen balear. Aquest segell
distintiu ha d'anar acompanyat d'una campanya de
promoció en xarxes, premsa, ràdio i televisió perquè el
consumidor final aprengui a distingir en els seus punts de
compra habituals la marca “KM-0” i per consegüent
assegurar-se que el que compra està produït, processat i
comercialitzat en qualsevol de les nostres illes.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir una línia d'ajuda, a càrrec del
pressupost de 2020, per al sosteniment de l'activitat
econòmica dels treballadors per compte propi afectats per
les restriccions a la seva activitat econòmica en ocasió de
la COVID-19, que siguin arrendataris del local de negoci
o establiment en el qual desenvolupin la seva activitat
econòmica a Balears, així com una línia d'ajuda específica
per a aquells treballadors per compte propi que
desenvolupen la seva activitat econòmica en alguna de les
compreses en els codis CNAE 5630 Establiment de begudes
i CNAE 9329 Altres activitats recreatives i d'entreteniment.
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10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, en col·laboració amb els diferents consells
insulars i ajuntaments, a elaborar un cens d'entitats que
gestionen bancs d'aliments, menjadors socials i locals
d'auxili social, a fi de determinar el nombre de famílies que
necessiten aquesta ajuda vital i implantar, com més aviat
millor, un pla de col·laboració amb els bancs d'aliments i
locals d'auxili social a les Illes, mitjançant la reassignació,
si és necessari, de partides econòmiques a compte dels
pressuposts de la comunitat.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar una iniciativa de reforma de
l'article 70 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de
reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears,
eliminant com a competència pròpia dels consells insulars
la tutela, l'acolliment i l'adopció de menors, així com la
modificació de la resta de normativa que sigui aplicable,
a fi que aquesta competència sigui assumida pel Govern de
les Illes Balears.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reconèixer les empreses familiarment
responsables que apliquin mesures de conciliació i suport
a les famílies, mitjançant l'establiment d'ajudes directes o
beneficis fiscals a les empreses que estableixin adaptacions
de la durada i la distribució de la jornada per motius de
conciliació familiar dels seus treballadors o implementin
el teletreball per a treballadors amb fills menors de 12
anys al seu càrrec.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar una iniciativa de reforma de la
Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, amb l'eliminació
de l'apartat 48 de l'article 30 i l'apartat 4 de l'article 31,
que atorguen a la comunitat autònoma competències
exclusives i competències de desenvolupament legislatiu i
execució en matèria de salut i sanitat, així com amb la
derogació i/o la modificació de tota la normativa que hi
sigui aplicable, a fi que aquestes competències siguin
assumides pel Govern de l'Estat.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar compliment a l'article 13 de la Llei
8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies i a establir
i promoure mesures tributàries de protecció a les famílies
en el corresponent àmbit competencial, en coordinació
amb les polítiques sectorials de promoció de la família tot
integrant-les en el conjunt de les polítiques públiques.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir beneficis fiscals específics per a les
famílies nombroses i monoparentals, a través de
deduccions en el tram autonòmic de l'Impost sobre la
Renda de les Persones Físiques.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir noves deduccions autonòmiques en
els impostos sobre transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats i sobre successions i donacions, que
beneficiïn especialment les famílies definides com a

prioritàries a l'article 5 de la Llei 8/2018, de 31 de juliol,
de suport a les famílies.

Té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados,
buenos días. Tras escuchar la semana pasada a la Sra.
Armengol cualquiera diría que vive en una especie de realidad
paralela donde todo va bien, los servicios públicos funcionan
correctamente y ningún ciudadano se ha visto desatendido, pero
todos sabemos que eso es falso, ni la economía de Baleares va
bien, ni los servicios públicos están a la altura, ni los
ciudadanos están obteniendo respuesta a sus demandas
sanitarias, económicas ni sociales y si los servicios no van bien
es porque quienes los dirigen no lo pueden hacer peor. 

Ustedes se encuentran inmersos en una pandemia sanitaria
y un hundimiento de la economía nunca visto en los últimos
ochenta años desde la postguerra y siguen sin reaccionar.
Ustedes no pueden enviar a los médicos y sanitarios a trabajar
sin la protección adecuada. 

Ustedes no pueden desatender a las personas que se
encuentran viviendo en residencias de ancianos ni clasificarlos
por colores antes incluso de que hayan contraído enfermedad
alguna para quitarse de encima a buena parte de ellos, como
hicieron con su cribado semáforo.

Ustedes no pueden abrir las fronteras de forma
absolutamente irresponsable sin ningún tipo de control serio y
fiable para las personas que vinieron de fuera de las islas
durante este verano, después de habernos tenido a todos
confinados en nuestras casas durante tres meses y provocado la
ruina de miles de pequeños empresarios de estas islas.

Ustedes no pueden tener entre manos el mayor escándalo de
explotación sexual de niñas y niños menores tutelados por las
instituciones públicas de Baleares y mirar para otro lado.

Ustedes no pueden equivocarse una y otra vez llevando al
caos a esta comunidad autónoma y que aquí no pase nada. 

Lo peor de todo es que yo creo que ustedes son conscientes
de ello y que no les queda más remedio que disimular porque
no les importa lo más mínimo lo que les suceda a los demás
mientras ustedes permanezcan sentados en sus sillas, porque de
lo contrario, si tuviesen un mínimo de decencia, ya habrían
dimitido o habrían dejado paso a un gobierno de emergencia
formado por técnicos y expertos que de verdad supiesen
manejar esta situación que a ustedes les viene grande.

Y no me excederé en el triste papel que han protagonizado
aquí algunas personas que forman parte del Gobierno balear
cuando han venido a dar explicaciones sobre su gestión en
todos estos temas y en otros muchos que no tengo tiempo de
enumerar, porque mi tiempo aquí es limitado, pero es que
llevan ustedes tan solo quince meses de legislatura y los
escándalos de su nefasta gestión ya no caben ni en discurso de
diez minutos.
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Solo hay que repasar comparecencias que constan en el
Diario de Sesiones de esta cámara como las de la consejera
Santiago echando balones fuera con los menores del IMAS
prostituidos; del defensor del Menor diciendo que se conocía
que existía un mapa de pisos donde todo eso ocurría; de la
consejera de Salud diciendo que la COVID no es más que una
gripe, que el problema lo tendrían en África o que los sanitarios
se contagiaban por ser poco cuidadosos; o recientemente de la
directora de Salud Pública cuyas explicaciones se parecían más
a un programa de Barrio Sésamo que a una comparecencia
parlamentaria. ¡En manos de quienes estamos!

Nosotros no miramos para otro lado, ni disimulamos, ni le
vamos a decir a la gente que aplauda en el balcón mientras los
médicos están decidiendo quién vive o quién muere en función
de a quién le colocan el último respirador que quede
disponible.

Por eso motivo traemos unas propuestas de resolución que
son absolutamente necesarias para intentar salvar lo que queda
de este barco a la deriva, para empezar, abran de una vez los
ojos y rehagan el presupuesto público para dar respuesta a las
necesidades vitales de los ciudadanos, que no consisten en que
los letreros estén en catalán, ni en que la universidad dé un
cursillo de la mal llamada memoria histórica, ni en contentar a
los enchufados del tripartito pagándoles una nómina a costa de
tener un gobierno autonómico absolutamente
sobredimensionado, ni en organizar “chochocharlas”, ni en
editar cómics y guías pseudofeministas en multicolor...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... ni en mantener una flamante oficina anticorrupción que no
hace absolutamente nada de provecho. 

Las necesidades de la gente se atienden destinando el dinero
necesario para ello y no para otras cosas mediante más
endeudamiento si hace falta, pero no sin antes haber reducido
al máximo el gasto superfluo e innecesario.

De ahí que nosotros exijamos que se reduzca el número de
secretarías autonómicas, de consejerías, asesores, direcciones
generales porque es una irresponsabilidad endeudar aun más a
todos los ciudadanos de estas islas que verán cómo los
impuestos que pagan se destinarán a devolver esta deuda
durante generaciones mientras ustedes sostienen esta
megaestructura sin sentido.

Ni siquiera han tenido la decencia de plantearse eliminar un
impuesto como el del turismo sostenible, cuando nuestra
economía basada en el turismo está agonizante.

Nosotros pedimos la eliminación inmediata de ese impuesto
y de cualquier otra medida política que suponga una traba a la
competitividad de estas islas en el mercado turístico; como su
absurdo empeño en acabar con los cruceros, de ahí nuestra
exigencia de que procedan de inmediato a facilitar y
promocionar de nuevo el turismo de cruceros, algo que nunca
debieron dejar de hacer.

Les pedimos también que esta comunidad autónoma deje de
asfixiar a nuestros empresarios y que se destinen las ayudas

necesarias para salvar el tejido empresarial empezando por
establecer líneas de ayuda al alquiler a los autónomos que han
sido obligados a cerrar sus negocios durante meses por
imperativo legal mientras han tenido que hacer frente al pago
de los alquileres de sus lugares de trabajo, entre otras muchas
cargas que este gobierno ha ignorado por completo.

También las familias están siendo abandonadas. No han
querido reconocer a las empresas familiarmente responsables
mediante beneficios fiscales o ayudas directas que son las
formas realmente efectivas de incentivar la conciliación en las
empresas. 

Nosotros también traemos una propuesta de resolución en
ese sentido, así como el establecimiento de un marco fiscal que
verdaderamente proteja a las familias y no que las asfixie como
ocurre hasta ahora, especialmente a las familias numerosas y
monoparentales, así como a aquellas familias definidas como
prioritarias en la Ley autonómica de apoyo a las familias, ley
que ustedes se niegan a desarrollar de forma efectiva.

Este alivio fiscal es extremadamente necesario en un
momento como éste en que las colas del hambre se han
multiplicado exponencialmente hasta el punto de desbordar los
servicios que prestan multitud de entidades civiles a quienes
proponemos que se ayude mediante un plan de colaboración y
en la elaboración de censos reales de las personas que necesiten
ayuda vital básica para poder alimentarse.

Durante esta pandemia hemos experimentado una
restricción de derechos fundamentales como nunca antes
habíamos vivido, pero por desgracia algunos aquí ya estamos
acostumbrados a los abusos de derecho de los gobernantes
especialmente cuando permiten que se vulneren impunemente
los derechos lingüísticos de nuestros hijos.

También en ese sentido hemos presentado una propuesta
para que en esta comunidad autónoma se pueda de una vez por
todas estudiar en cualquiera de las dos lenguas oficiales a
elección de los padres.

Otros asuntos desatendidos como el problema de la
ocupación ilegal de viviendas, la inmigración ilegal,
descontrolada con la falta de medios humanos y necesarios para
combatirla, la deslealtad institucional hacia los pilares
fundamentales de nuestra nación como la unidad de España y
el respeto a nuestra democracia y al orden constitucional son
otras de las propuestas de resolución que hemos presentado en
este parlamento para tratar de enmendar todo este despropósito,
pero sin ninguna duda el mayor despropósito que hemos
conocido desde que ocupamos nuestros escaños, los diputados
del Grupo Parlamentario VOX, ha sido su afán por
desentenderse de la pesadilla en la que están inmersos decenas
de niños que deberían ser protegidos por las instituciones
públicas y en lugar de ello llevan años siendo sometidos a
mafias de prostitución sin que las autoridades que deben
protegerles hayan sido capaces de evitarlo.

Por eso proponemos la recuperación por parte del Gobierno
autonómico de las competencias de tutela, acogimiento y
adopción de menores, ahora en manos de los consejos insulares
y no en cambio la competencia de protección de menores, dado
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que el Gobierno balear nunca ha dejado de tenerla asignada,
pese a su empeño por negarse a reconocer su responsabilidad
en todo este escándalo.

Y si algo hemos podido comprobar todos durante el
transcurso de estos meses es la incapacidad de nuestro sistema
de salud para responder eficazmente ante una situación de
alarma sanitaria. El espectáculo dantesco en los hospitales, con
médicos y sanitarios fabricándose ellos mismos material de
protección y batas con bolsas de basura, mientras la consejería
colgaba carteles en esos mismos hospitales diciendo que el uso
de las mascarillas no era necesario. El abandono de cientos de
ancianos en residencias; la desatención de la gente confinada en
sus casas con síntomas gravísimos, esperando días y días a
obtener un diagnóstico o acceder a un test PCR para saber si
eran un riesgo o no para el resto de sus familiares. La
incapacidad para controlar la pandemia, aun teniendo a toda la
población confinada en sus domicilios durante tres meses. La
falta de información que han demostrado tener los responsables
públicos de esta comunidad autónoma, que nos decían que esto
era más o menos que una gripe. 

Son motivos más que suficientes para entender que todo
esto les viene grande, que la gestión de la salud es algo muy
delicado y que deben ser los gobiernos estatales quienes deben
llevar las riendas, porque son esos gobiernos quienes tienen una
capacidad superior de actuación en todos los ámbitos, y por ese
motivo solicitamos que se inicien la reformas legales necesarias
para la devolución de las competencias en materia de salud al
Gobierno del Estado.

Muchas gracias.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. 

Intervenció del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears per defensar les 16 propostes de resolució de
l’escrit RGE núm. 15556/20.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar adequadament el servei d'atenció
primària, les UBS i els PAC amb els mitjans humans i
tècnics que siguin necessaris per proporcionar al ciutadà
una primera atenció sanitària de qualitat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar adequadament i suficientment els
centres educatius de les Illes Balears amb mitjans tècnics
i humans necessaris per a tots els alumnes, però sobretot
perquè els alumnes amb necessitats educatives especials
comptin amb els mestres de suport i de pedagogia
terapèutica i es compleixi amb les mesures de qualitat,
independentment de l'escenari en què es dugui a terme
l'activitat escolar.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i els consells insulars a treballar de forma
coordinada per a la millora de la qualitat i el funcionament

dels centres de dia, assistencials i residències, a dotar-los
d'equips de protecció i professionals formats i capacitats
per al tractament dels seus usuaris contagiats de
COVID-19.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a modificar el sistema de finançament de les
comunitats autònomes perquè tengui la flexibilitat
necessària perquè les comunitats més afectades
econòmicament per la crisi de la COVID-19 no hagin de
fer aportacions, com els 450 milions d'euros que
corresponen a Balears en aquests moments, tot avançant
cap al principi d'ordinalitat.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a aprovar un règim econòmic especial per a Balears
que realment compensi la insularitat a través de mesures
fiscals, reducció de costs de la mobilitat, simplificació de
la tramitació de les ajudes, augment de les mercaderies i de
la quantitat subvencionable.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a demanar les reunions i a presentar els
estudis i informes necessaris per avançar en el traspàs de
competències de l'Estat cap al Govern balear, com justícia,
costes i litoral, ports d'interès general i instal·lacions
nàutiques, i cogestió aeroportuària, traspassos que podrien
redundar en polítiques més efectives per sortir de la crisi
de la COVID-19.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar els canvis normatius per avançar
de forma permanent en la modernització dels establiments
turístics i de millora de zones turístiques.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar els canvis normatius perquè hi
hagi més opcions perquè els establiments turístics obsolets
i de baixa qualitat es puguin canviar d'ús i puguin passar,
per exemple, a ser habitatges de protecció pública, tot
suavitzant les condicions i exigències actualment en vigor.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a posar
fi a l'embós administratiu que existeix a la Direcció
General de Recursos Hídrics, tot adoptant mesures com
modificacions jurídiques, perquè hi hagi manco
procediments subjectes a informe o autorització de
recursos hídrics, i dotant la Direcció General del personal
tècnic necessari perquè la resolució es dicti en uns terminis
raonables.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar el pla de xoc extraordinari de
suport al petit i mitjà comerç que, més enllà del comerç on
line i d'ajudes, posi l'accent a atreure més persones i
clients als centres i nuclis urbans, tot abaratint el cost de
l'aparcament, realitzant una campanya de Nadal més
atractiva i que dinamitzi de forma més rellevant carrers i
places.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adoptar mesures que garanteixin al mercat
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que aquesta terra és una destinació segura, com poden ser
els corredors aeris segurs, la realització de proves
massives de PCR, més control i seguiment, fins i tot als
establiments turístics i/o habitatges turístics.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a habilitar un nou pla d'ajudes a fons perdut
per a autònoms al qual puguin tenir accés tots els
treballadors autònoms que no hagin estat beneficiats per
la primera convocatòria.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a avançar en un nou model que impulsi la
diversificació econòmica. Aquest ha de prioritzar
l’especialització i la modernització del sector turístic,
apostar per l’agricultura i la indústria i comprometre un
mínim d’un 1,5 del PIB a la innovació i la investigació;
diversificació que passa en gran part per comptar per part
de l'estat d'un règim especial de Balears que compensi la
insularitat.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar els canvis normatius perquè la
declaració responsable per realitzar obres sigui
permanent, tant per obres majors de reforma com per
obres d'ampliació i per a qualsevol ús urbanístic.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar les accions adients per millorar
l’actual connectivitat aèria, s’han d’impulsar les
connexions existents amb fórmules de col·laboració
publicoprivada, sense descartar la creació d’una
companyia aèria pròpia, que en una primera etapa serviria
per millorar les freqüències entre illes; adaptant-los a les
necessitats dels residents implantant tarifes ajustades a
l’economia dels residents i facilitant-ne els serveis com
canvis de vol sense penalitzacions, equipatge de franc, etc.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adoptar mesures extraordinàries de tot tipus
per garantir una dotació policial a les Illes Balears
adequada i que garanteixi la seguretat de les persones i
dels béns.

Té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, abans de
res, tot i que tot està relacionat, aquestes propostes de
resolució, amb l’actualitat i també amb la política que es fa en
aquesta comunitat autònoma, els he de dir que avui ens hem
aixecat amb una sensació agredolça. Per una banda, una
sensació positiva, perquè ha variat en menys de 24 hores el
criteri de toc de queda de les 11 a les 12 del vespre; s’ha
recollit per part d’aquest executiu la petició que va fer, entre
d’altres, aquest grup parlamentari, aquest partit, El Pi, ahir al
matí. De totes maneres volem aprofitar per fer una petició, que
és que es facin mesures més quirúrgiques, més enllà; Menorca
i Formentera hem de recordar que no són Mallorca i Eivissa, i
Palma no té res a veure, per exemple, amb Lloret de Vistalegre.
Pensam que s’han de fer encara mesures que siguin més

acurades, més quirúrgiques, com dic, i que vagin acotades, a
illes, a ciutats o pobles, i a zones, si m’apuren.

Dit això, per altra banda, aquesta sensació agredolça, i aquí
ve la part agra: estam molt decebuts -contents per ells però
decebuts per nosaltres- perquè avui hem sabut que Canàries
reformarà per via d’urgència la seva legislació per garantir, a
través del dret d’admissió, que els turistes que rep estan lliures
de COVID-19. En qüestió de dies, sense test negatiu, cap
viatger no serà admès a un hotel, apartament o habitatge de
vacances. Record que si aquesta comunitat autònoma té el 75%
de descompte de resident no és perquè nosaltres lideràssim, que
no lideram absolutament res, sinó perquè vàrem anar a remolc
de Canàries.

Nosaltres, vull recordar, El Pi, vàrem proposar, i aquí ja els
present aquest document que és tan sols un annex a les
cinquanta propostes que va fer a aquest govern El Pi Proposta
per les Illes per possibilitar la temporada turística a la nostra
comunitat autònoma en relació amb la COVID-19, que
aprofitàvem el fet de la insularitat per controlar l’entrada dels
viatgers i turistes; vàrem demanar cribratge inicial a l’entrada
de ports i aeroports, que s’hauria de repetir cada tres dies
aproximadament; plantejàvem agilitar el procés amb la
instal·lació de màquines de tests ràpids en aquelles portes
d’entrada i sortida, a les quals record que no tenim res a dir
perquè no tenim cap possibilitat i perquè no governam
absolutament res en aquestes portes, i també a altres bandes
com són els establiments turístics. Tot això per oferir una plena
seguretat als visitants i fer atractiva la nostra comunitat.

En aquell moment se’ns va dir que això era impossible, que
era impossible, com quan demanàvem mascaretes per a tots;
simplement era impossible perquè no n’hi havia. Tests no eren
necessaris perquè si no havien d’estar aïllats tres dies, perquè
cada tres dies en podíem fer..., no era necessari, era impossible,
era poc útil. Ara ho fa Canàries. Vull saber quin cantet farà el
Govern de les Illes Balears. Ara crec, molt ens temem, i ja ens
ve encara que sigui a remolc, que sí serà possible.

Dit això plantejaré algunes de les propostes de resolució, un
total de setze que pertoquen a aquest grup parlamentari, que
tots vostès tenen i que ja hem presentat per activa i per passiva.
Les que tenen a veure amb salut, educació i serveis socials
parlen de dotar adequadament el servei d’Atenció Primària, les
unitats bàsiques de salut i els PAC amb els mitjans humans i
tècnics que siguin necessaris; parlen de dotar els centres
educatius de les Illes amb mitjans tècnics i humans necessaris
per a tots els alumnes, però, atenció, i sobretot perquè els
alumnes amb necessitats educatives especials comptin amb els
mestres de suport que els pertoquen per llei, i també la
pedagogia terapèutica que els toca. A més a més, en afers
socials, la millora de la qualitat i el funcionament de centres de
dia, assistencials i residències; avui una de les preguntes que
hem formulat aquest grup parlamentari tenia a veure també amb
la dependència i amb la persona que es mor cada vuit hores i
mitja a la nostra comunitat a llistes d’espera per qüestions de
dependència.

Instam, pel que fa al finançament, a modificar el sistema a
les comunitats autònomes, perquè tenguin la flexibilitat
necessària perquè les comunitats més afectades econòmicament

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 54 / 27 d'octubre de 2020 3043

per la crisi de la COVID-19 no hagin de fer aportacions, com
els 450 milions d’euros que corresponen a Balears en aquests
moments en concepte de solidaritat, tot avançant cap al principi
d’ordinalitat. Volem dir en aquest sentit que el Grup MÉS per
Menorca, o el partit MÉS per Menorca, als representants aquí,
nosaltres acceptarem aquesta transacció, i feim una transacció
a la seva transacció, que també vostès ens l’accepten, que diu
així..., a banda, o quan acaba, el tema dels 450 milions;
nosaltres pensam que això és important que es contemplàs en
aquesta proposta de resolució, que sortís el concepte COVID
també era important; vostès consideren que és important que
digui que les institucions illenques han de recaptar el gruix dels
imposts pagats per la ciutadania de les Illes per poder comptar
així amb els recursos econòmics necessaris per al manteniment
de la seva activitat i serveis. Per tant si vostès accepten aquesta
transacció a la transacció crec que ens queda un punt rodó, i per
tant esperem que qui ha de prendre nota, que és l’Estat, ho faci,
i com més aviat millor.

He de dir al PSOE que no acceptarem cap de les propostes
o d’aquestes transaccions que ens plantegen, un total de cinc,
i en posaré un exemple; allà on nosaltres deim: “El Parlament
de les Illes insta el Govern de l’Estat a aprovar un règim
econòmic especial per a Balears”, vostès ens diuen: “El
Parlament insta el Govern de l’Estat a tramitar i aprovar la part
fiscal del règim especial”. Tot allò que vostès ens plantegen en
aquestes transaccions, tot i que tal vegada faria més possible la
política que poden fer tant vostès com a Madrid, és cert que fan
un descafeïnat absolut de les nostres propostes, i El Pi Proposta
per les Illes té molt clar allò que vol per a la ciutadania, tant si
vostès ens hi voten a favor com si ens hi voten en contra.

He de dir també que pel que fa a l’autogovern nosaltres
pensam que hem d’avançar en el traspàs de competències de
l’Estat cap a les Illes en justícia, en costes, en litoral, en ports
d’interès general i instal·lacions nàutiques, en cogestió
aeroportuària, traspassos que podrien redundar en polítiques
també més efectives per sortir de la crisi de la COVID-19. El
tema de ports i aeroports ja ve justificat prou al meu primer
minut d’intervenció.

He de dir a Podemos que en el punt número 7 li acceptarem
la transacció que ens planteja, aquesta que diu que el Parlament
insta el Govern a impulsar els canvis normatius per avançar de
forma permanent en la modernització dels establiments turístics
i de millora de zones turístiques; vostès afegeixen que no hi
hagi augment de places, ens va bé, i per tant així la deixarem.

També parlam de turisme i habitatge, que els establiments
turístics obsolets i de baixa qualitat puguin canviar d’ús i
puguin passar, per exemple, a ser habitatges de protecció
pública. També, en el punt número 9, de posar fi a l’embús
administratiu que existeix a la Direcció General de Recursos
Hídrics, i he de dir a MÉS per Mallorca que no acceptarem la
seva transacció, perquè els he de recordar que som al mes de
novembre, pràcticament, i encara no han posat els tècnics que
vàrem pactar en els pressupostos de 2019; per tant no
l’acceptarem.

Pel que fa a comerç ja ha explicat prou la nostra política el
nostre company Josep Melià, el diputat Josep Melià, d’El Pi,
però en qualsevol cas recordaré i resumiré que volem aprovar

el pla de xoc extraordinari de suport al petit i mitjà comerç que
posi l’accent a atreure més persones i clients als centres i nuclis
urbans; no ens basta la política que ens anuncien, pensam que
han d’anar més enllà, han d’incentivar els compradors que
vagin als comerços, i hem d’abaratir costos d’aparcament,
realitzar campanyes de Nadal i tot allò imaginatiu que pugui fer
que això passi.

Pel que fa PCR a destinacions, també ho he justificat a la
meva primera intervenció, però no oblidam ni el Pla d’ajudes
a fons perdut per a autònoms, no oblidam que el Parlament
insta el Govern a avançar en un nou model que impulsi la
diversificació econòmica, que prioritzi l’especialització i la
modernització del sector turístic, que aposti per l’agricultura,
per la indústria i que comprometi un mínim, perquè ja és
qüestió de comprometre un 1,5 de Producte Interior Brut a la
innovació i la investigació, diversificació que passa en gran
part per comptar per part de l’Estat, amb un règim especial que
compensi la insularitat.

Dir als companys de Ciutadans, que acceptarem aquesta
transacció que vostès proposen que suprimeixi “avançar en un
nou model” i ho deixarem així, “avançar en un impuls a la
diversificació econòmica”. Ens va bé, en qualsevol cas també
la veritat és que som realistes i tenim dubtes que això arribi en
un curt termini. Esperem que ens equivoquem.

I, ja per acabar, parlar d’una companyia aèria. A mi em fa
mal quan veig aquesta companyia canària que diu “por 32
euros viaja a Tenerife”. A mi em fa mal, pensam que s’ha
d’avançar cap aquí. Tal vegada no és el moment, no, però ens
ho hem de plantejar seriosament. Nosaltres no descartam i aquí
va la proposta del punt número 15, la creació d’una companyia
aèria pròpia, que en una primera etapa serviria per millorar les
freqüències entre illes, adaptant-les a les necessitats dels
residents, implantant tarifes ajustades a l’economia dels
residents i facilitar-ne els serveis com a canvis de vol sense
penalització, equipatge de franc, entre altres coses. Ens sembla
un impossible, però d’altres ja ho tenen. Sempre ens sembla un
impossible fins que uns altres ho fan i nosaltres després anam
a remolc. Així és que una proposta que també feim i com
sempre, en positiu perquè pensam que a tots nosaltres ens
agradaria viatjar a un preu més barat.

I, ja per acabar, instam també el Govern de les Illes a
adoptar mesures extraordinàries de tot tipus, per garantir una
dotació policial a les Illes Balears adequada i que garanteixi la
seguretat de les persones i dels nostres béns.

Aquestes són les propostes d’El Pi Proposta per les Illes,
propostes de resolució en aquest debat de política general de
l’any 2020. Comprenem que és un any excepcional,
comprenem que vivim una situació dramàtica i que tots,
estarem d’acord, que volem el millor per a aquesta comunitat
autònoma. I aquest és el nostre cas. Després la nostra companya
Maria Antònia Sureda ja posicionarà el nostre grup envers les
diferents propostes que han fet la resta de grups.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. 

Ara correspon a la intervenció del Grup Parlamentari Mixt
per defensar les 10 propostes de resolució contingudes en el
document RGE núm. 15576/20, presentades pel Grup Mixt,
MÉS per Menorca.

1. El Parlament de les Illes Balears insta la presidenta del
Govern a crear un comissionat per a la modernització
administrativa amb la responsabilitat d’impulsar un salt
endavant significatiu en la millora de l’eficiència i
l’agilitat de l’administració autonòmica i de la resta
d’administracions públiques de les Illes Balears. Aquest
comissionat ha de tenir el rang, la dependència jeràrquica
i els mitjans adequats per poder incidir en les diferents
conselleries del Govern, sense que la seva creació pugui
implicar l’increment global d’alts càrrecs i personal
eventual del Govern.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la presidenta del
Govern a crear un comissionat per a la reconstrucció
econòmica amb la responsabilitat de promoure els
consorcis i els projectes adequats per rebre finançament
del fons de recuperació de la Unió Europea i de vetllar per
la correcta execució dels projectes. Aquest comissionat ha
de tenir el rang, la dependència jeràrquica i els mitjans
adequats per poder incidir en les diferents conselleries del
Govern, sense que la seva creació pugui implicar
l’increment global d’alts càrrecs i personal eventual del
Govern.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aglutinar totes les competències i
organismes vinculats al foment de la innovació en una
mateixa conselleria, per tal de dotar aquestes polítiques de
més coherència i de major capacitat de transformació.

4. El Parlament de les Illes Balears insta la presidenta del
Govern a remodelar, si escau, la composició del Govern
per tal de fer possible la creació dels comissionats de
modernització administrativa i de reconstrucció
econòmica, així com l’agrupació de competències en
matèria d’innovació, sense incrementar el cost global en
retribucions d’alts càrrecs i personal eventual.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a resoldre de forma immediata les ajudes de
l’any 2018 per a la conservació i la rehabilitació
d’habitatges i per a la millora de la seguretat i
l’accessibilitat d’habitatges.

6. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a
estudiar la demanda potencial i les possibilitats d’inserció
laboral en el sector de les energies renovables a cadascuna
de les illes de l’arxipèlag amb vistes a implantar-hi el cicle
formatiu de grau superior d’Energies Renovables.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a materialitzar el compromís de fomentar la
instal·lació d’energies renovables per a la producció

elèctrica a la comunitat autònoma de les Illes Balears,
recollit a l’article 7.1. del Reial decret llei 4/2019, de 22 de
febrer, del règim especial de les Illes Balears.

8. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes
Balears a obrir una investigació independent i objectiva
sobre les incidències en la matrícula telemàtica per al curs
2020-21 en diversos ensenyaments de formació
professional, a fer-ne públics els resultats -amb l’objectiu
de conèixer-ne les causes i evitar-les en el futur- i a
garantir als possibles afectats una plaça en els estudis
sol·licitats, en cas que dels resultats de la investigació
resulti que han estat perjudicats per una causa imputable
al funcionament de l’administració.

9. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes
Balears a estudiar individualment els casos de fillets o
joves amb necessitats educatives especials, amb risc
d’exclusió social o qualsevol altra circumstància de
vulnerabilitat per tal de garantir-los, si escau, i no obstant
l’escenari de semipresencialitat, l’assistència diària als
centres educatius.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar i tenir enllestits durant el primer
trimestre de 2021 els informes tècnics, jurídics i econòmics
necessaris perquè la Comissió Tècnica Interinsular pugui
avaluar les condicions per transferir o delegar la gestió
dels recursos hídrics al Consell Insular de Menorca i, si
escau, a la resta de consells que vulguin assumir aquestes
competències.

Té la paraula el Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Com recordaran, la setmana
passada vam centrar gran part de la nostra intervenció en aquest
debat, en la necessitat de modernització de l’administració.
Evidentment la necessitat de modernització de l’administració
és una demanda clàssica per part de tots els grups i una
aspiració de tots els governs, sempre ha estat així. Però
nosaltres vam voler fer un crit d’atenció i dir que ara era més
important que mai, ara esdevenia absolutament crític resoldre
moltes de les ineficiències de la nostra administració. 

Li vaig posar dos exemples i els ho tornaré repetir aquí
ràpidament. D’una banda el tramvia a la platja de Palma. El
tramvia de la platja de Palma s’hauria d’haver executat amb uns
fons estatutaris, amb un conveni que es va signar l’any 2007.
Han passat 13 anys, aquests diners es van haver de tornar,
aquests diners es van haver de tornar amb interessos i ara
volem aprofitar els fons europeus per tornar fer aquest mateix
projecte. 

El mateix podria dir del projecte de S’Enclusa a Ferreries
o de l’acabament del port de Ciutadella, encara queden 14
milions per executar, que es van haver de tornar amb els seus
interessos, doblers que hem estat incapaços d’executar i que
s’han hagut de tornar. Això forma part de la idiosincràsia
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administrativa balear i això no pot tornar passar i no pot tornar
passar per una sèrie de motius. Primer, perquè en aquests
moments és més important que mai la reestructuració
econòmica i la recuperació econòmica de les Illes Balears. En
segon lloc, per aconseguir-ho és fonamental aprofitar els fons
europeus. I, en tercer lloc, si no millorem la capacitat
d’execució que aquesta comunitat autònoma té d’aquests fons
que li vénen de fora, perdrem aquesta oportunitat. Per tant,
estem en la situació més crítica que mai i per tant, més que mai
no podem tornar repetir el que és aquest tòpic de la política
balear, que haver de retornar doblers que ens vénen de fora i
que no s’executen.

Per tant, nosaltres proposàvem la creació de dos
comissionats, amb rang de conselleria, dèiem comissionats i no
conselleries perquè entenem que han de tenir una incidència
transversal sobre tota la resta de conselleries i per això creiem
que havia de dependre de la Presidència: un sobre
modernització de l’administració i l’altre de reconstrucció
econòmica responsable de l’execució d’aquests fons europeus.

Per tant, nosaltres no feim una proposta, com per exemple
ha fet algun altre grup, una reducció dels càrrecs, “reducció del
30% dels càrrecs”, la qual cosa em sembla, amb tota la bona
intenció, una frivolitat. O sigui, nosaltres el que feim és una
proposta concreta de reorientació de les prioritats. No volem
aprimar l’estructura del Govern, no volem fer demagògia.
Entenem perfectament que per fer política calen alts càrrecs i
cal personal eventual. Però el que demanem al Govern és que
vegi que en aquest moment de la història, s’ha de fer aquesta
reorientació d’una forma molt categòrica, perquè si no,
continuarem estant en la situació en la que estem de mediocritat
en la gestió dels fons públics. 

Nosaltres hem dedicat a aquesta problemàtica les primeres
quatre propostes de resolució i sense oblidar el tema que vam
posar com a botó de mostra, de com l’estructura del Govern no
obeeix les problemàtiques que se’ns presenten ara a les Illes
Balears, que és la dispersió en quatre conselleries de les
competències en innovació i recerca. Demanem al Govern ...,
per favor, aquesta és una de les potes fonamentals del pla de
recuperació, per tant, creiem que haurien d’estar sota un mateix
lideratge, sota una unitat de comandament, que hauria de ser
doncs alguna conselleria, per tal que en aquest tema tan crucial
per al futur de les Illes Balears, siguem capaços de donar uns
bons resultats.

Després fem tota una altra sèrie de propostes de resolució,
tot i que són poques respecte de les dels altres portaveus,
tampoc no les explicaré una per una perquè vostès ja les tenen,
però posaré èmfasi en la demanda que d’una vegada per totes
es faci una investigació seriosa, objectiva sobre el que ha passat
amb la matrícula de Formació Professional a Menorca. És a dir,
amb aquest tema el Govern ha actuat amb una total opacitat. No
s’han donat explicacions sobre el que ha passat i la víctima
d’això són uns ciutadans que s’han vist vulnerat en els seus
drets, especialment d’igualtat respecte dels altres. El conseller
em diu que no amb el cap, però jo encara no he vist enlloc cap
explicació satisfactòria de què ha passat amb això. I sense
avançar ni fer prejudicis, em sembla molt preocupant que
l’administració no doni una explicació sobre això, ja que se’n
vanaglorien tant de la transparència, apliquem-la fins al final.

Després també en matèria educativa, demanem a la
conselleria que estudiï individualment aquests casos de fillets
o joves amb necessitats educatives especials, amb risc
d’exclusió social o altres circumstàncies de vulnerabilitat que
les situacions de la semipresencialitat els deixen en una situació
molt preocupant de desavantatge. Entenem que no es pot donar
una solució global, perquè evidentment una solució global
tendria un cost immens que probablement no podem assumir,
però com a mínim que es pugui donar aquesta atenció
individual a cadascun d’aquests casos.

I això és tot. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. 

I ara correspon defensar les 6 propostes de resolució
contingudes en el document RGE núm. 15579/20, presentades
per Gent per Formentera, del Grup Parlamentari Mixt.

1. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a
continuar treballant, d'acord amb el Consell Insular de
Formentera, per establir acords i protocols de forma
urgent tant en l'àmbit nacional com internacional per a la
pròxima temporada turística que tingui en compte les
particularitats de Formentera i que propiciïn corredors
segurs per als visitants, aconseguint una illa segura tant
per als visitants com per als residents.

2. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears, atesos
els sobrecostos de gestió de residus ocasionats per la triple
insularitat de Formentera, a implementar, durant l’any
2021, la prova pilot del sistema de dipòsit, devolució i
retorn de residus d’envasos a l’illa de Formentera, previst
a la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls
contaminats de les Illes Balears, de la mà del Consell
Insular de Formentera, desenvolupant el projecte de la
Direcció General de Residus i amb l'adaptació existent per
al Consell Insular de Formentera.

3. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a
reorganitzar i incrementar el servei d’atenció primària de
forma presencial al Centre de Salut de Formentera,
respectant els circuits separats de pacient respiratori i no
respiratori, així com per a les consultes de pediatria.

4. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a
desenvolupar, juntament amb el Consell Insular de
Formentera, l'acord del plenari aprovat per unanimitat per
a la creació i la dotació de recursos a l’Agència de
l’habitatge de Formentera, atès que existeix la dotació
pressupostària.

5. El Parlament insta al Govern de les Illes Balears que un
dels vuit nous centres de formació professional de
referència anunciats per la presidenta en la sessió del
debat de política general del 20 d’octubre de 2020, sigui
un centre de formació professional de l’àmbit agroramader
i forestal i ubicat a l’illa de Formentera.
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6. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a
defensar davant la Unió Europea els vuit projectes
presentats per part del Consell Insular de Formentera
susceptibles de ser finançats mitjançant els Fons Europeus
per a la recuperació i la resiliència.

Té la paraula la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Bona tarda a tothom novament. Bé, les
6 propostes que nosaltres hem presentat, en realitat són bastants
senzilles i bastant també en la línia de la intervenció que vàrem
fer la setmana passada en el transcurs del Debat sobre l’estat de
la comunitat i crec que també bastant relacionades amb la
situació de pandèmia que vivim en aquests moments i que ens
obliga lògicament a prioritzar unes accions enfront unes altres,
que segurament hauríem prioritzat si ens trobéssim en una altra
situació.

En qualsevol cas en primer lloc, (...) està orientada a
demanar al Govern que conjuntament amb els consells insulars,
lògicament faci una feina..., sabem que està iniciada però
demanar que es continuï aquesta feina que s’ha de fer amb tots
els mediadors, tant a nivell estatal, com també a nivell
internacional, per fer que la temporada turística que vendrà a
partir del mes d’abril i maig, es pugui fer amb les millors
condicions sanitàries possibles, sobretot que ens permeti ser el
més competitius possible en un escenari que ja sabem
positivament que serà ben difícil poder garantir una seguretat
sanitària absoluta. I per això, bé, la redacció crec que ho detalla
clarament, pensam que s’han d’establir acords i protocols de
manera urgent i, com he dit, d’àmbit nacional i internacional,
per arribar en les millors condicions a la temporada propera i
que hi hagi la menor destrucció de llocs de feina possible.

El segon punt és un punt que té a veure amb el
desenvolupament de la Llei 8/2019, de residus, que, feliçment,
vàrem aprovar en aquest parlament fa, aproximadament, any i
mig, i que permet, llegint el seu article 28 i subsegüents, que
tenen a veure amb la responsabilitat ampliada del productor,
que tenen a veure amb l’elaboració d’un pla pilot a cadascuna
de les illes per implementar el sistema de dipòsit i retorn
d’envasos. Ja hi ha moltes experiències arreu que han demostrat
clarament que és el sistema més eficient per recuperar el màxim
nombre d’envasos i portar-los novament a la seva cadena de
recuperació i de reciclatge i, per tant, tornar-los a la cadena de
valor i, per tant, tancar el cercle. Crec que és una de les
innovacions d’aquesta llei i, per tant, demanam que aquest
sistema de dipòsit i retorn, aquest primer pla pilot que
s’executarà per part del Govern de les Illes Balears, es porti a
terme a Formentera, atès que, segurament, reuneix les
condicions més òptimes en aquest moment per dur-se a terme,
pel fet, sobretot pel fet de tractar-se d’un indret petit, i que, a
més, ja compte amb una experiència prèvia de fer estudis
respecte d’això aplicats a la nostra illa, i també perquè comença
a existir una demanda social que creiem que ho motiva i, a més,
ha de ser atesa i ho impulsi.

El tercer punt té a veure amb la recuperació de l’Atenció
Primària en les millors condicions possibles i sobretot en les
condicions anteriors a la declaració de l’estat d’alarma el passat

mes de març. Com ja vàrem dir a la nostra intervenció, és
difícil d’entendre que a hores d’ara sigui tan difícil per a la
ciutadania poder accedir a una cita presencial i sobretot els
temps d’espera que es donen a la gent per poder obtenir
aquestes cites, i per tot això consideram que no podem donar
l’esquena a aquesta situació i que, per tant, el Govern ha de fer
un esforç addicional i, a més, un esforç important perquè els
nivells d’Atenció Primària tornin com a mínim a ser iguals que
teníem abans de la pandèmia.

El quart punt té a veure amb un acord de plenari que es va
aprovar per part del Consell Insular de Formentera fa poques
setmanes, també en el debat sobre l’estat de l’illa, i que hem
volgut recollir aquí perquè consideram que és molt important,
que novament fa referència a les necessitats d’habitatge de la
nostra illa i que té per objecte que el Govern, conjuntament
amb el Consell Insular de Formentera, faci una feina per crear
l’Agència de l’Habitatge de Formentera, que, a més ha
d’aglutinar evidentment tots aquells serveis que són propis de
l’IBAVI i els serveis ampliats que li va atorgar la Llei
d’habitatge que vàrem aprovar també fa uns anys en el
Parlament, entesos com allò que es descriu en el serveis
d’acompanyament de l’habitatge. I, a més a més, perquè
existeix una dotació pressupostària de l’any 2020, entenem que
aquesta és una qüestió que s’ha de portar amb caràcter prioritari
i que no pot demorar-se més.

El punt cinquè té a veure..., és una proposta nova, és una
proposta que no hem portat mai a aquest parlament, però
pensam que és molt important, i té a veure amb l’estratègia de
formació professional de la nostra illa i, en general, de les Illes
Balears. Quan la presidenta, a la seva intervenció del dimarts
passat, va anunciar que amb fons europeus es finançaria la
construcció o, millor dit, la posada en funcionament de 8 nous
centres de referència de formació professional, entenem que la
nostra illa actualment és l’única que no compta amb cap centre
d’aquest tipus; disposam dels espais per fer possible aquest
projecte i volem que la nostra illa aculli un dels 8 centres de
formació professional que la presidenta va anunciar i que està
previst que es financiïn amb fons europeus, i, en concret,
demanam que es dediqui als estudis relacionats amb el sector
primari, especialment agricultura, ramaderia, sirvicultura i
forestal, i aglutinar, lògicament, formació professional laboral,
és a dir, ocupacional, i la formació professional que s’ofereix
per part del servei de la Conselleria d’Educació.

I ja en darrer terme, també demanam al Govern que defensi
davant la Unió Europea els 8 projectes presentats per part del
Consell Insular de Formentera fa pocs dies, o fa alguna
setmana, i que entenem que tots ells, bàsicament, són
susceptibles de ser finançats amb fons europeus tenen igual
importància i, per això i tenint en compte que són rellevants per
a la nostra illa, demanam al Govern que els defensi per igual i
que els inclogui per igual dins les seves negociacions per fer
possible el desenvolupament d’aquests projectes, per un valor
de 19 milions d’euros.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. 
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Ara correspon la intervenció del Grup Parlamentari
Socialista per defensar les 48 propostes de resolució,
contingudes en el document RGE núm. 15578/20.

1. El Parlament de les Illes Balears constata el valor de les
polítiques i els serveis públics com a garant de l’equitat i
l’únic instrument que pot fer possible una sortida social i
sense exclusions de la crisi econòmica causada per la
pandèmia, sempre a partir del diàleg i el consens tal com
s’expressa en el Pacte de Reactivació.

2. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
de sumar els esforços de totes les institucions, les forces
polítiques, els agents socials i econòmics i de tota la
societat civil, per tal de controlar la pandèmia, protegir la
salut de tots i totes i així poder recuperar l’economia
d’aquestes illes.

3. El Parlament de les Illes Balears reconeix la capacitat
i l’esforç dels professionals dels serveis essencials públics
i privats que, amb la seva entrega, fan possible dia rere dia
la superació d’aquesta crisi sanitària i que juntament amb
la responsabilitat col·lectiva dels ciutadans de les Illes
Balears ens permetran doblegar la corba i, per tant, sortir
d’aquesta crisi social i econòmica.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir actius i amb una dotació suficient
de professionals sanitaris i equipaments, els centres
específics de rastreig per tal de que compleixin amb les
funcions bàsiques de rastreig, estudi dels contactes i
garantia de les condicions d’aïllament; i així afavorir la
descongestió dels centres d’atenció primària i permetre, de
manera progressiva i segons l’evolució de la pandèmia, el
seu retorn a una activitat més normalitzada.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a seguir avançant cap a la igualtat real entre
dones i homes, prioritzant les polítiques de conciliació de
la vida familiar i laboral, fent feina cap a la visibilització
del treball no remunerat i garantint la coeducació com a
eina per a l’eradicació de la violència masclista. La
igualtat de gènere ha de ser l’eix vertebrador de totes les
polítiques que articuli el Govern.

6. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la
decisió presa per part del Govern de les Illes Balears
d'iniciar el curs acadèmic en caràcter presencial, agraint
i valorant la feina feta per part de tota la comunitat
educativa, equips directius, professorat, famílies i alumnat
per organitzar i aconseguir, amb els seu comportament i la
seva dedicació, un retorn a les aules amb la màxima
seguretat i presencialitat possible, i fent de les aules un
entorn segur.

7. El Parlament de les Illes Balears reconeix la inversió
pressupostària de caràcter extraordinari realitzada pel
Govern de les Illes Balears als centres educatius públics i
concertats per facilitar una major seguretat, una major
presencialitat i una major equitat amb la contractació de
més professorat, reducció de ràtios, més equipament de
seguretat, la digitalització de les aules i una major

protecció i cobertura de les beques de menjador per
arribar a un major nombre d’alumnes.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, els consells insulars i els ajuntaments a
coordinar i ampliar la xarxa de cobertura social així com
la seva capacitat de resposta ràpida i d’informació,
comptant amb el tercer sector i tots el agents implicats, per
tal d’arribar a totes aquelles persones i famílies que, per
causes sobrevingudes, necessitin el suport de les polítiques
socials públiques com a garantia única que cap ciutadà
quedi enrere.

9. El Parlament de les Illes Balears insta les
administracions públiques a treballar de manera conjunta
amb els agents socials, econòmics i amb la iniciativa
privada en projectes innovadors que permetin una
recuperació econòmica més ràpida, una major
diversificació econòmica per tal de consolidar un nou
model econòmic, laboral i social més sostenible i més
equitatiu.

10. El Parlament de les Illes Balears constata l’enorme
transcendència que han tingut i tenen per a la vida i la
dignitat de les treballadores i els treballadors de les Illes
Balears, per a les nostres empreses i la nostra economia,
la implantació efectiva dels ERTO, de les ajudes a
autònoms i a empreses i encoratja el Govern d’Espanya a
mantenir-les actives mentre perduri la crisis social i
econòmica causada per la pandèmia de la COVID-19.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a mantenir el suport al teixit productiu facilitant
l'accés al finançament de pimes i emprenedors a través del
refinançament de l'Estat, mitjançant avals de l'ICO que
permeti renovar-los amb carències superiors a les actuals
que permeti tornar a l'activitat normal amb la major
celeritat possible.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a valorar les especials circumstàncies de
caràcter territorial i econòmic de les nostres illes a l’hora
d’assignar la distribució de fons europeus, ja que és una de
les comunitats autònomes que més està patint els efectes
econòmics derivats de la pandèmia, així com a que les
comunitats autònomes, consells insulars i ajuntaments
participin en la planificació, gestió i execució d’aquests
fons.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar, d’acord amb el Govern
d’Espanya, i sempre i quan la situació de salut pública ho
permeti, l’obertura de corredors aeris segurs amb les
principals destinacions emissores de turisme cap a les Illes
Balears, sempre d’acord amb les recomanacions
científiques i els protocols i condicions que estableixin les
autoritats sanitàries nacionals i internacionals en tot
moment.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a seguir implantant polítiques en el marc dels
17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de les
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Nacions Unides destinats a ajudar a resoldre els problemes
socials, econòmics i ambientals dels propers any, en el
marc de la lluita contra el canvi climàtic, prenent accions
i polítiques per combatre els seus efectes ambientals,
socials i econòmics, apostant per l’economia de circular i
donant un impuls a l’economia blava, l’activitat científica
innovadora al servei del medi ambient en el marc de
l’economia verda.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb les polítiques de preservació
i conservació de l'entorn natural, del territori i del paisatge
de les Illes Balears, com a elements fonamentals de la
qualitat de vida de la ciutadania.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprofundir en les polítiques contra la
violència masclista, inclosa la tracta i l’explotació sexual,
cap a les dones i a les nines.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, consells insulars i ajuntaments a reforçar les
estratègies d'atenció als ciutadans més vulnerables de les
zones a les que s’hagin d’implantar accions comunitàries
(mesures especials i reforçades de caràcter temporal i
eficàcia geogràfica limitada) per tal de contenir la
transmissió de la COVID-19.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb el pla de construcció
d'habitatge públic protegit que edificarà 473 habitatges
enguany, i que arribarà al 2021 a 729, tenint present que
sols es podrà resoldre el problema de l'habitatge amb un
parc que pugui condicionar el mercat.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a iniciar les negociacions per un nou Sistema de
finançament autonòmic que, entre d’altres mesures,
prevegi i garanteixi el principi d’ordinalitat, l’autonomia
financera i la condonació del deute generat per
l’infrafinançament històric de la nostra comunitat
autònoma.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a tramitar i aprovar la part fiscal del Règim
Especial de les Illes Balears per complir amb el compromís
assolit amb la comunitat autònoma de les Illes Balears,
l’any 2019, relatiu a la compensació i el reconeixement del
nostre fet insular.

21. El Parlament de les Illes Balears comparteix l’acord
pres pel Govern de les Illes Balears en referència al suport
del sector cultural, a les entitats i empreses que es
dediquen a qualsevol de les manifestacions culturals,
declarant l’activitat de be essencial per a la societat i el
desenvolupament de la personalitat individual i col·lectiva
de la ciutadania de les Illes Balears. Així com donar suport
al sector cultural i els sectors implicats en l’àmbit de la
creació, fomentant la cultura segura per tal de promoure
la participació en aquests esdeveniments.

22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a seguir impulsant polítiques actives que
permetin una major cobertura social davant les situacions
d'atur derivades de la crisi generada per la COVID-19
millorant l'ocupabilitat de totes i tots els treballadors i a
seguir treballant per aconseguir que els i les treballadores
tinguin una millor i major formació, millors competències
i uns entorns laborals més segurs.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a avançar en la configuració d'un nou marc
d'actuació on l'avaluació s'integri des del primer moment
en el disseny de les polítiques públiques, per tal
d'optimitzar l'ús dels recursos públics i consolidar
l'orientació a resultats.

24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure davant el Ministeri de Foment,
AENA i ENAIRE l’establiment de totes les mesures
necessàries per tal de mantenir en tot moment les òptimes
condicions de prevenció sanitària en les seves
instal·lacions aeroportuàries de les Illes Balears,
destinades a garantir la seguretat i la salut dels usuaris de
les mateixes així com dels treballadors i les treballadores
propis i de totes les empreses que hi operen.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar garantint en tot moment, a través
de Ports de les Illes Balears, les millors condicions de
seguretat i salut en les instal·lacions portuàries que en
depenen, tot afavorint el manteniment de les activitats
econòmiques i comercials que s’hi desenvolupen i
preservant en qualsevol cas la primària funció social que
els ports han de complir.

26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar davant el Ministeri de Foment,
AENA i ENAIRE, l’adopció de totes les mesures
econòmiques i administratives que siguin necessàries per
poder procedir a la recuperació de manera gradual de les
rutes i freqüències aèries perdudes durant l’Estat d’Alarma
i la crisi econòmica i social provocada per la pandèmia de
la COVID-19, tant entre els aeroports de les Illes Balears
com amb les principals ciutats peninsulars espanyoles,
compassant l’oferta a les necessitats de la demanda i
d’acord amb la progressiva recuperació de l’activitat
econòmica i social, sense perjudici d’haver de respectar els
legítimes interessos comercials de les companyies aèries
operadores de les mateixes i el manteniment dels seus llocs
de treball.

27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar projectes als fons europeus de
recuperació amb l’objectiu de reduir les bretxes de
desigualtat de gènere i aconseguir una major cohesió
social.

28. El Parlament de les illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar suport i impulsar la R+D+I,
reforçant les estructures i els grups d’investigació que
permeten la captació, incorporació i consolidació del
coneixement i talent.
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29. El Parlament de les Illes Balears manifesta la
necessitat de continuar lluitant contra la precarització
laboral que pateixen els treballadors i les treballadores de
les Illes Balears i molt en particular els joves, i insta el
Govern de les Illes Balears a dur a terme una vigilància
especial sobre les condicions de les ofertes laborals, així
mateix insta el Govern de les Illes Balears a desenvolupar
un Pla de xoc del Talent i l'Ocupació Juvenil que contengui
mesures dirigides a l'impuls de la contractació dels joves
en unes condicions laborals dignes.

30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar la modernització dels sectors
estratègics i productius de les Illes per avançar cap a la
digitalització universal fomentant la cobertura de la
demanda d’especialistes en tecnologies per a la
transformació digital, com a element clau per la
productivitat econòmica, tenint en compte l’encletxa de
gènere d’aquest sector.

31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir els protocols per adaptar l’atenció
sanitària de forma adequada a totes les patologies no
COVID-19 i que assegurin el diagnòstic, l’atenció i la
seguretat dels pacients.

32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adequar els recursos del Pla estratègic de
Salut Mental, per tal d’adaptar-lo a l’augment de les
patologies derivades dels efectes secundaris de la
COVID-19.

33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a coordinar conjuntament amb els consells
insulars i els ajuntament una estratègia de prevenció i
atenció a la solitud no desitjada, que abordi de manera
integral aquest fenomen, amb la participació del Tercer
Sector Social.

34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a col·laborar amb les administracions
competents per tal d’afavorir la plena inserció de les
persones nouvingudes i a reforçar les polítiques
d’integració i d’acollida de les persones refugiades.

35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar, sempre d’acord amb els consells
insulars, un programa de turisme entre Illes (de manera
preferent en les temporades turístiques baixa i mitja) per
tal de potenciar l'oferta gastronòmica, esportiva i cultural
pròpia, mitjançant la col·laboració de tots els sectors
implicats i destinat a estimular i mantenir l’activitat de les
empreses locals de comercialització turística, el comerç, la
restauració i l’hoteleria i afavorir, així, la pervivència de
les mateixes i l’estabilitat del major nombre de llocs de
feina possible.

36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, conjuntament amb els consells insulars, a
promocionar els Sectors Estratègics Turístics amb
campanyes especifiques dirigides tant a residents, com a

turisme nacional i a turisme internacional, sempre i quan
les condicions sanitàries ho permetin.

37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar suport amb ajuntaments i consells
mesures per ampliar l'espai dedicat als vianants i a altres
sistemes de mobilitat no motoritzada als centres urbans,
tenint en compte la necessitat de garantir les distàncies de
seguretat com a prevenció de la COVID, i com a mesura
per a apostar per ciutats més amables, menys contaminants
i més adaptades a les necessitats i dimensions humanes.

38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a ampliar i reforçar l’oferta de Formació
Professional a cadascuna de les Illes com a instrument de
millora personal i professional i com eina de diversificació
i creixement econòmic de la nostra comunitat.

39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar una llei de drets de les persones
majors que reguli i garanteixi un sistema integral d’atenció
i protecció de les mateixes, amb col·laboració i
participació de totes les administracions públiques de les
Illes Balears, i dels mateixos sectors socials implicats, tot
garantint un canvi de model basat en el respecte del dret a
decidir de com volen ser ateses, i que reforci l’atenció
comunitària i domiciliària amb actuacions planificades,
coordinades i globals.

40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i als consells insulars a reforçar la revisió i
actualització continuada dels protocols dirigits a la
detecció i intervenció dels casos de maltractament infantil,
abús infantil i explotació sexual comercial d’infants i
adolescents.

41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, d'acord amb el sector esportiu, a posar en
marxa un pla de comunicació i promoció de l’exercici físic
com a un hàbit de vida saludable així com de la pràctica
esportiva com una via per a la formació en valors, la
inclusió social, contra la violència i la discriminació.

42. El Parlament de les Illes Balears reconeix la necessitat
d’aprofundir en projectes innovadors que, mitjançant
ajudes externes de caràcter estatal i europeu, permetin
avançar en la diversificació econòmica i productiva que
facin front als canvis generats per l’amenaça del canvi
climàtic i les conseqüències que per a les Illes Balears pot
tenir.

43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears impulsar els centres comercials a cel obert als
diferents municipis de les Illes Balears, per afavorir la
sostenibilitat del petit comerç local.

44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a apostar i incentivar la innovació, el disseny,
el talent i per tant, la qualitat, així com donar visibilitat a
les empreses als mercats nacionals i internacionals dels
productes industrials fabricats a les Illes Balears.

 



3050 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 54 / 27 d'octubre de 2020 

45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar la transició energètica i la
descarbonització tot promovent i consolidar iniciatives en
favor de la reducció de la dependència energètica de fonts
tradicionals i a favor de les fonts d’energies netes i
renovables, tals com l’impuls a l’autoconsum d’empreses,
institucions i famílies i amb el tancament de centrals
tèrmiques d’elevat efecte nociu sobre el medi ambient.

46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar promovent la pesca sostenible en
les nostres aigües i a continuar treballant en favor del
manteniment d’un sector pesquer rendible, sostenible,
estable i garantir-ne el relleu generacional.

47. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
de seguir reclamant al Ministeri una diferenciació per a les
Illes Balears a la nova PAC, que tingui en compte el sobre
cost que suposa la insularitat i el compensi, i tenir en
compte altres criteris per a les ajudes com la sostenibilitat
en la producció.

48. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar, amb línies d’ajuda tant
autonòmiques com estatals i europees, amb campanyes de
promoció, la producció ecològica a les Illes Balears, la
venda directa i la incorporació dels més joves al sector
primari per assegurar el futur.

En primer lloc, té la paraula la Sra. Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Moltes gràcies, president, diputats, diputades. Avui
presentam les propostes concretes derivades del debat de
política general de la setmana passada, les 48 propostes del
nostre grup polític reflecteixen la voluntat de solucionar els
problemes dels ciutadans i de les ciutadanes i d'afrontar la
incertesa i els riscs que se'ns presenten.

Explicaré en primer lloc les propostes que afecten el model
ambiental i econòmic a mig i a llarg termini.

Ara veiem que el camí que vam escollir fa cinc anys no es
troba tan enfora de les necessitats actuals i que les polítiques
aplicades la passada legislatura han estat el suport del paraigües
de la protecció de les persones, famílies, treballadors i
empreses. Què hauríem fet i com hauríem afrontat aquesta crisi
sanitària amb uns serveis en coma que ens van deixar el Partit
Popular a l'any 2015?

Per açò, constatam el valor de la funció pública, la voluntat
de modernitzar-la, com a garant de l'equitat i com a únic
instrument que pot fer possible una sortida d'aquesta crisi,
sense exclusions socials. Només podem vèncer amb l'acord
polític i social, abandonar l'arcaisme i les estratègies estèrils del
desgast de l'adversari polític i agafar la senda del consens, tal
com s'ha expressat en el Pacte de reactivació.

La lluita contra una pandèmia i les seves conseqüències no
es troben al programa de cap govern, han canviat les prioritats,
vivim una situació excepcional que ens du a reorientar alguns

objectius, però sempre incorporant de manera transversal
polítiques d'igualtat, per açò demanam que s'impulsin aquestes
polítiques, les de conciliació, les de coeducació i l'eina per
eradicar la violència masclista. L'escenari actual ens situa
davant de necessitats superposades, realitats connectades
interdependents i no podem deixar de banda cap de les seves
dimensions. Per açò instam a seguir implantant els objectius de
desenvolupament sostenible, destinats a resoldre problemes
socials, econòmics i ambientals, en el marc de la lluita contra
el canvi climàtic.

Apostam per l'economia circular, per l'economia blava i
verda, per l'activitat científica i innovadora i per preservar
l'entorn natural, el nostre territori i el nostre paisatge com a
elements fonamentals per a un futur sostenible i la qualitat de
vida dels nostres ciutadans.

Un dels reptes importants a mig i a llarg termini són les
ciutats, espais d'intercanvi i convivència, s'han d'analitzar i
transformar des d'una òptica que tengui en compte la inclusió,
trobam un equilibri just en la configuració dels espais i resoldre
els problemes de l'habitatge, seguint construint habitatge públic
protegit; els nuclis urbans s'han de reconfigurar i s'han
d'ampliar els espais dedicats a vianants i als modes de mobilitat
no motoritzada, la pandèmia ens obliga a incorporar una nova
mirada sobre les necessitats d'espais de qualitat en l'àmbit de
l'habitatge i també dels espais públics, com són els de trobades
i també d'activitat econòmica, com no, a través del comerç
local, dels centres comercials a cel obert, que també (...)
diferents municipis.

Si una evidència ens ha deixat la pandèmia és el valor que
tenen els sectors essencials locals, la producció local, ecològica
i la venda directa. Volem fomentar la incorporació dels més
joves al sector agrari, ramader i pesquer, intensificar la
demanda i que se'ns compensi el sobrecost de la insularitat.

Però, com que les coses no canvien un dia per l'altre, hem
de tenir en compte que la nostra base econòmica actual és el
turisme. Per aquest motiu, ens hem de preparar per a l'obertura
de corredors aeris segurs amb els principals destins emissors
nacionals i internacionals segons les prescripcions científiques
i els protocols establerts, incorporant mesures de control i
prevenció sanitària en els ports i aeroports i recuperar de
manera gradual les rutes i les freqüències.

La pandèmia ha demostrat també la importància de la
cultura, ha estat un dels sectors més afectats per aquesta crisi,
per tant demanam que continuem donant suport per fomentar
una cultura segura.

A mig i a llarg termini és necessari, però, diversificar
l'economia, hem d'impulsar la digitalització, la reconversió
energètica en el marc de les línies marcades per Europa;
demanam impulsar aquesta digitalització universal dels sectors
estratègics i productius de les Illes i impulsar la reducció de
l'escletxa de gènere del sector tecnològic com a nínxol
d'ocupació futur.

Seguir impulsant la recerca i la investigació i donar
visibilitat exterior als productes industrials fabricats a les Illes.
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I per acabar, una petició que ja no és nova, però que hem de
seguir lluitant amb força, som una comunitat amb una
estructura econòmica que pateix més que les altres, per tant
demanam un nou sistema de finançament, així com la part fiscal
del règim especial.

Aquestes són per part nostra les propostes encaminades a un
futur que trobi unes illes més ben preparades per aconseguir els
objectius d'igualtat i prosperitat.

Esperam tenir el suport dels diferents grups perquè les crisis
són oportunitats per al canvi, però aquest canvi ha de ser un
avanç, no un retrocés.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Carbonero. Per part del Grup Socialista, té la
paraula la Sra. Gamundí, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies, president, senyores diputades, senyors diputats. Em
pertoca a mi la defensa de les propostes de resolució
relacionades amb el desplegament del nostre estat del benestar.
Nosaltres volem fer èmfasi en les polítiques públiques i serveis
públics com a garanties bàsiques per poder sortir de la crisi de
manera justa i en la qual tothom tengui cabuda. Aquest impuls
necessari es complementa amb el pacte de reactivació
econòmica i social, on la suma de totes les institucions, les
forces polítiques, els agents socials i econòmics esdevenen
elements claus per poder sumar esforços i aconseguir l'equilibri
entre el binomi que es produeix entre salut i economia, units
amb un mateix objectiu: controlar la pandèmia, protegir la salut
de tots i totes i recuperar l'economia de les nostres illes.

El Grup Parlamentari Socialista, a través de les seves
proposes de resolució relacionades amb salut, volem fer un
reconeixement a tots els professionals que s'han deixat la pell
i que encara continuen fent feina per tenir cura i acompanyar
totes les persones i famílies que han patit o pateixen la malaltia.

L'Atenció Primària ha fet una feina important de contenció,
per això consideram que és molt necessari permetre la
descongestió dels centres i el retorn a l'activitat normalitzada,
perquè des del Partit Socialista no ens oblidam de la resta de
patologies no-COVID-19, per això proposam establir protocols
per adaptar l'atenció sanitària de forma adequada per tal
d'assegurar el diagnòstic, l'atenció i la seguretat de tots els
pacients, així com planificar estratègies d'atenció als ciutadans
més vulnerables de les zones a les quals s'hagin d'implantar
accions comunitàries per tal de contenir la transmissió de la
COVID-19.

En aquests dies les patologies mentals derivades de les
repercussions de la crisi de la COVID-19 han augmentat, per

això demanam adaptar a la realitat actual els recursos del Pla
estratègic de salut mental.

Les nostres  propostes de resolució en matèria educativa
volen reivindicar l'esforç que ha fet tota la comunitat educativa,
equips directius, professorat, famílies i alumnat per fer de els
aules un entorn segur. Del mateix mode que reconèixer la
inversió pressupostària extraordinària en l'augment del
professorat, la baixada de ràtios, la despesa en neteja i
protecció, així com mesures per mantenir l'equitat entre
l'alumnat sigui amb les beques menjador o amb el Pla de
digitalització contra l'escletxa salarial.

Passant a les propostes de resolució relacionades amb
serveis socials, demanam a totes les institucions una major
capacitat de resposta que sigui ràpida i també d'informació, per
tal d'arribar a totes aquelles persones i famílies que, per causes
sobrevingudes, s'hagin vist en la necessitat d'accedir als serveis
socials per primera vegada. Les persones majors són, sens
dubte, les persones que s'han vist més afectades per aquesta
maleïda malaltia, per això demanam que el Govern impulsi una
llei de drets i garanties de les persones majors amb un marc
normatiu que contempli una transició definitiva cap al model
centrat en la persona, en l'atenció comunitària i domiciliària i
que respecti la seva decisió respecte de com volen ser ateses.

Com abordam la solitud és un tema que ens preocupa des de
sempre i els efectes de la pandèmia accentuen aquesta situació.
Per tant, consideram que hem d'avançar i anar de la coordinació
a la confecció d'una estratègia conjunta per combatre la solitud
no desitjada, especialment per aquest col·lectiu.

Per altra banda, nosaltres no utilitzarem l'emigració com a
una arma llancívola de confrontació entre la ciutadania,
demanam just el contrari, afavorir la plena inserció i reforçar
les polítiques d'integració i acollida de les persones refugiades.

I per últim, les propostes de resolució relacionades amb el
treball i el canvi de model productiu i diversificació a la nostra
economia. Sabem que la nostra economia, basada en la
indústria turística, és la que s'ha vist més afectada per les
conseqüències econòmiques d'aquesta pandèmia, i també sabem
que hem de fer feina per variar aquest monocultiu turístic, però
no es podrà fer ni de forma sobtada ni tampoc oblidant els
treballadors i treballadores afectats, emprenedors, autònoms
petits i mitjans, empresaris. Per aquest motiu, a diferència
d'altres crisis, s'ha apostat per la mesura dels ERTO i les ajudes
als treballadors, autònoms i empresaris, mesures que permeten
viure de manera digna les persones i famílies. Per això
encoratjam el Govern d'Espanya a mantenir aquesta xarxa de
protecció activa, més necessària que mai, mentre perduri
l'actual crisi.

La innovació en projectes de recuperació laboral i social,
econòmics, conjuntament amb polítiques d'ocupació i una
major formació esdevindrà un eix transversal que ens ajudarà
a generar una major diversificació econòmica. També la lluita
contra la precarització laboral, especialment en els joves, per
això volem que es dugui a terme un pla de xoc per incentivar i
atreure el talent i també millorar l'ocupació juvenil.
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Per tal d'estimular l'activitat de les empreses locals, de
comercialització turística i l'estabilitat d'un major nombre de
llocs de feina possible, des del Partit Socialista volem impulsar
un programa turístic entre illes, per potenciar l'oferta
gastronòmica, esportiva i cultural pròpia per a la temporada
baixa i mitja.

En resum, les nostres propostes de resolució van en la línia
del que sempre hem defensat, rescatar les persones amb una
resposta conjunta per part de totes les administracions i des del
diàleg social.

I acab amb unes paraules que la presidenta va dir a l'inici
del seu discurs: avancem junts cap a un horitzó de tothom,
perquè aquest patrimoni sens dubte serà el millor llegat que
podrem deixar a les futures generacions.

Per tot això, demanam el vostre suport.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Gamundí. Abans de començar el torn de
fixació de posicions dels diferents grups parlamentaris, els
agrairia especialment que, com que hi ha trenta i busques
possibles transaccions, a fi i efecte de poder-ho aclarir, que els
portaveus que surtin al faristol puguin deixar de manera clara
aquestes transaccions, si són acceptades o no i identificar el
número de resolució del grup parlamentari al qual es refereix.
I evidentment, hauríem de tenir coneixement literal de la
transacció que sigui després sotmesa a votació.

(Remor de veus)

Començam, en primer lloc, pel representant del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, de part del meu grup
parlamentari volem donar suport al sector de l'oci infantil que
avui es manifesta a les portes del Parlament esperant una reunió
amb la consellera de Salut, o que qualcú d'aquest govern els
doni una solució i els permeti de continuar amb la seva feina.

(Alguns aplaudiments)

El Grup Parlamentari Popular hem analitzat les 156
propostes de resolució dels diferents grups amb la voluntat de
donar suport a totes aquelles que van en la línia de fer feina per
als interessos de Balears, algunes coincidents amb les nostres,
com són les referides al reconeixement d'un govern
sobredimensionat, amb una estructura costosa de càrrecs
públics i assessors, amb una administració que necessita un
impuls governatiu que rep.

La política de col·locació dels darrers cinc anys només ha
dut una despesa afegida de 15 milions d'euros de sobrecost i
una mala imatge davant la ciutadania, sobretot en moments com
ara, de crisi econòmica.

El que no compartim és la demanda de crear comissionats
proposada per MÉS per Menorca ja que, amb una reducció
d’un 30% de conselleries i el nomenament de persones
realment capacitades, permetria reactivar l’administració sense
haver d’establir noves figures. I evitaria situacions
inacceptables, com les incidències amb la matrícula telemàtica
de Formació Professional, retard en la gestió de recursos
hídrics o retard en atorgament d’ajudes per rehabilitar
habitatges, la famosa “emergència habitacional progressista”,
que va donar tants de titulars, però que encara no ha permès fer
habitatges dignes. Hi donarem suport, bàsicament, perquè
aquestes les varen presentar el Grup Popular en el Consell de
Menorca i es veu que ara ja li han agradat, al Sr. Castells. 

Donarem suport general a les propostes dirigides a millorar
la gestió sanitària, a lluitar contra la mancança de recursos de
salut, a revertir els retalls de la Sra. Gómez als centres
d’atenció primària, i a agrair la feina dels professionals. 

Igualment, en matèria educativa, on pràcticament tots els
grups parlamentaris hem coincidit en assenyalar mancances. I
dic que tots els grups hem coincidit perquè resulta un poc
xocant que un dels grups més reivindicatius sigui el d’Unidas
Podemos, amb iniciatives que constaten el dèficit de
professionals dels centres de salut, l’incompliment de promeses
de destinar un 5% del PIB a educació, el retard en la
construcció d’escoles o eliminació de barracons, pressupost
insuficient en serveis socials, incompliment de Llei de
dependència, etc. 

La veritat, senyors de Podemos, és que la sinceritat els
honora!, i tendran el nostre suport en aquestes iniciatives, però
no deixa de ser irònic que reconeguin el fracàs de serveis
públics tan bàsics com la salut, l’atenció als majors o
l’educació, ja que les seves propostes arriben cinc anys després
de polítiques progressistes fetes per governs governats per
vostès, que a més, ara, vicepresideixen gràcies al Sr. Yllanes.
Li deuen posar un suspens, al Sr. Yllanes. Fins i tot en matèria
agrària, envien una reclamació a la Sra. De la Concha exigint
contundència amb la nova PAC, esperem que tant ella com el
Sr. Yllanes es reactivin una mica si les propostes “podemites”
surten endavant. 

I en una cosa tendrà fins i tot raó el Sr. Sánchez. Vostès que
varen arribar a impulsar polítiques comunistes, arribarà que
acabaran dient com han d’aplicar la socialdemocràcia els
socialistes, en el final, hauran tornat tots “podemites”
socialdemòcrates!, no?, més que els propis socialistes; es veu
amb aquestes propostes. 

També donam suport a les propostes de reprovació de la
gestió del Govern en l’escàndol d’abús sexual de nines
tutelades, que es va destapar fa un any i del que encara esperam
una comissió d’investigació que esclareixi la responsabilitat
política. Algunes propostes, com les de Ciutadans, són clares
en aquesta línia, benvinguts a les reprovacions, Sr. Pérez-Ribas.
D’altres, com la iniciativa d’Unidas Podemos i Partit Socialista,
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es limiten a repetir el mantra de la igualtat, la lluita contra les
violències masclistes, la necessitat d’aprofundir en la millora de
protocols de detecció d’abusos infantils, que ens sembla molt
bé tot això, no sé si m’explic, Sra. Carbonero, però reflecteixen
una manca absoluta de valentia per reconèixer el greu problema
que s’ha destapat enguany en la gestió de serveis socials, i la
necessitat d’arribar al fons dels abusos i violacions de nines,
com denuncien els experts. Tot i això, donarem suport a la seva
proposta però donin suport a la petició d’una comissió
d’investigació i no siguin còmplices del silenci de MÉS per
Mallorca, que no ha dedicat ni una sola proposta al que ha estat
el pitjor escàndol dels darrers anys per tal de protegir la seva
consellera Santiago. Els nacionalistes, que defensaven
polítiques d’atenció als vulnerables, ara callen amb les nines
tutelades. 

Respecte d’algunes iniciatives, els comentaré les
transaccions que oferim encara que n’hi ha algunes que sabem
que no han estat acceptades. 

A la proposta número 10 d’Unidas Podemos li proposam la
possibilitat de completar el sistema educatiu concertant places
disponibles a centres d’educació infantil, i els diré el perquè.
Disposen de prop de 400 places disponibles, que es podrien
emprar per aconseguir el que tothom desitja: places per a tots
i gratuïtat de tots a totes les etapes. Això és el que diuen vostès.
No seria necessari invertir tant en escoletes públiques i, a més,
donarien feina a moltes treballadores del sector que han quedat
en ERTO, altres s’han acomiadat o autònoms que han tancat el
seu centre perquè les famílies no poden pagar les despeses.
Seria una passa més cap a les polítiques liberals, defugint del
seu intervencionisme, però ajudarien les  treballadores, les
famílies, les dones, que és el que vostès prediquen. 

Respecte de la proposta que afecta la Llei Montoro, la
número 1 de MÉS per Mallorca, li podríem donar suport si
acceptassin substituir la idea de derogar la normativa per
flexibilitzar-la. Hem dit, en moltes ocasions, que la Llei
Montoro té aspectes positius que s’han d’aprofitar, ha servit
perquè els ajuntaments poguessin estalviar durant aquests anys
de bonança, ha permès controlar la despesa..., i és veritat que
s’ha adaptar a la situació actual d’ampliar plantilles de personal
i policia local, però també és veritat que no tot és inservible,
siguin més flexibles, valorin la nostra proposta... I, la veritat, ja
ens hagués agradat, per part de MÉS per Mallorca, que
haguessin estat més contundents per defensar altres col·lectius
vulnerables com ho fa per atacar el pobre Sr. Montoro, que ens
ha permès tenir pressuposts estatals durant un parell d’anys. 

(Alguns aplaudiments)

Hacemos una transacción, señores diputados de VOX, a
sus propuestas, en concreto a la número 2 referente al uso de
las lenguas. Deberían darse cuenta, Sra. Ribas, que tan
radical son los que buscan la inmersión en catalán como los
que quieren la inmersión en castellano, en una comunidad
donde nuestra riqueza es tener dos lenguas cooficiales, el
bilingüismo, poderlas usar indistintamente, que están en
posición de igualdad y que las podremos querer y utilizar, si
las conocemos. 

Pero no porque lo diga el Partido Popular, porque lo dice
la Constitución Española, porque lo han confirmado las
sentencias del Tribunal Constitucional, la 31/2010, referente
al Estatuto de Cataluña, del año 2013, en relación a la Ley de
función pública que hizo el Partido Popular para eliminar el
requisito de catalán en la Administración, pero prestar un
servicio bilingüe a todos los ciudadanos. Queremos que se nos
aplique la Constitución, en las aulas. Que las lenguas sean
iguales, que todos las aprecien, y para ello se deben conocer.
Y no será posible si ustedes pretenden que cada uno aprenda
la que quiera durante todas las etapas educativas porque el
resultado sería permitir la inmersión que cada familia quiera.
En vez de luchar contra la inmersión, lo que hacen ustedes es
darle cobertura. 

Tampoco es de recibo que se ataque la inmersión con
populismo, cargándose toda la normativa balear. Que en eso
son ustedes como los nacionalistas de MÉS con el Sr. Montoro.
Se parecen en muchas cosas: los dos son extremos y los
extremos siempre tienen cosas en común.

En definitiva, les proponemos una redacción
transaccionada en la línea del bilingüismo que defendemos,
del aprendizaje equilibrado, de la protección de nuestras
modalidades insulares y de la introducción de una lengua
extranjera en las aulas de forma progresiva.

También quería aprovechar para reiterar lo que ya dijo
nuestro presidente nacional en el Congreso la semana pasada,
que trabajan ustedes siempre buscando el protagonismo, el
titular fácil aunque sea a costa de fomentar la fractura. Lo
hacen a nivel nacional y lo están haciendo aquí con las
propuestas en el Parlamento balear. Intentan desmontar
consensos, como el de la Ley de normalización lingüística,
cuestionan el estado de las autonomías, las competencias que
ejerce nuestra comunidad en salud o la gestión insular
recogida en el Estatuto de Autonomía. Y, en vez de buscar
solución, debilitan el sistema. En ese camino, no encontrarán
nuestro apoyo, Sr. Campos.

De les propostes de Ciutadans i d’El Pi, estam d’acord en
general amb la majoria, moltes són còpies de les nostres, també
és normal, però li voldria fer una consideració a la Sra. Pons en
relació amb la petició de tenir una companyia aèria pròpia. Sra.
Pons, ho he hagut de llegir dues vegades, de veritat creu que
estam en condicions de fletar avions marca Balears?, creu que
les arques públiques estan per a això? Perquè fa un any, varen
fer carreteres a la mallorquina i ara volen fer avions a la balear!
Pensen, vostès, que aquestes són les prioritats socials,
educatives, laborals, turístiques, fletar avions a Mallorca? 

(Petit aldarull )

Nosaltres pensam que s’han de cercar solucions de
col·laboració i d’impuls a les companyies que ja hi ha i donar
feina als treballadors que ja hi ha, que no són dolentes pel fet
que no siguin mallorquines, Sra. Pons. 

Respecte de les propostes del Partit Socialista, veim que no
han tengut gaire problemes, Sra. Carbonero, en trobar 48
propostes que, bàsicament, insten fer més feina al gabinet
Armengol! Comencen amb la fórmula de seguir treballant,
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continuar avançant -que usen normalment- però a mesura que
avancen les propostes són un poc més contundents: ampliar la
xarxa de cobertura social per donar una solució a les persones
necessitades, normal!, vist el fracàs de gestió de l’ingrés mínim
vital; o consolidar un nou model econòmic amb iniciativa
privada, normal!, han de prestar més atenció als agents socials
i als empresaris; impulsar corredors segurs aeris, després que
Canàries ens hagi tret els colors, està bé reconèixer que s’ha de
fer una mica més de feina; iniciar negociacions d’un nou
sistema de finançament... 

Iniciar les negociacions? Iniciar les negociacions? Em dirà
que no han fet res fins ara? Tot el que deia la Sra. Armengol
del sistema de finançament fins ara era mentida? Com tantes de
mentides que diu darrerament! O la Sra. Cladera? Instar
aprovar la part fiscal del REB? Instar? És de mentida, que
havien fet feina fins ara o que havia d’estar aprovat fa un any?
Instar donar suport a impulsar l’R+D+I? I els anuncis de la llei
de la ciència, que ve fent el Sr. Barceló, la Sra. Busquets, el Sr.
March...?, fa cinc anys que anuncien una llei de la ciència i
seguim amb el finançament a la cua d’inversió a Espanya. 

També estam d’acord, per exemple, a instar el Govern a
donar atenció sanitària adequada a totes les patologies no
COVID, basta recordar les denúncies de malalts de tumors,
retards d’intervencions quirúrgiques o, per exemple, el
problema amb els cribratges de càncer de mama. 

La veritat és que són tantes i tantes reclamacions que fan
vostès, el Grup Socialista, el seu govern, que no acabam
d’entendre com després voten en contra de les nostres PNL de
forma sistemàtica perquè moltes van en aquesta línia i
reconeixen aquestes mancances.

Els oferim, com saben, una transacció a la proposta número
45, d’impulsar la transició energètica de descarbonització,
perquè el Sr. Negueruela no es preocupi únicament de tancar i
inspeccionar empreses sinó també de donar sortida als seus
treballadors, ens referim a les centrals tèrmiques, com és el cas
d’Es Murterar, on hi ha molts de llocs de feina en perill.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Riera, hauria d’acabar.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, vaig acabant. Veuran, senyors diputats socialistes, Sra.
Carbonero, que no els deim que no a cap de les seves
propostes, totes a favor i alguna abstenció; però haurien de fer
un pensament a veure què han fet aquests cinc anys governant,
fent titulars de polítiques perquè no quedi ningú enrere i avui
constaten necessitats i reivindicacions a quasi totes les àrees del
seu govern. A una empresa privada acomiadarien els seus
consellers. 

Finalment, per tancar la meva intervenció, dir-los que
respecte de les transaccions que se’ns han fet no n’acceptarem
cap. 

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Ara correspon el torn al Grup
Parlamentari Unidas Podemos amb una primera intervenció de
la Sra. Sans. 

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Comentaré molt ràpidament el
posicionament de vot de totes aquelles propostes que podríem
dir que no tenen a veure amb els pilars bàsics de l’estat de
benestar. 

Vull comentar que donarem suport a les propostes de
resolució presentades pels Grups Parlamentaris Socialista i
MÉS per Mallorca. Bàsicament són propostes que compartim
el seu contingut i són propostes que, per una part, donen
resposta a les necessitats derivades de la pandèmia de la
COVID-19 i, per una altra part, segueixen el camí marcat a
l’inici de la legislatura amb els Acords de Bellver. 

Pel que fa a les propostes del Partit Popular comentaré les
que votarem a favor i acabarem molt abans. Sí que votarem a
favor del punt 13 perquè consideram que per aconseguir que
s’inclogui un règim especial agrari dintre de la PAC és una
tasca que s’està duent a terme i que va en línia dels Acords de
Bellver; i la veritat, és un tema de justícia per al sector agrari.
I, sincerament, després de tots els governs de diferents colors
que no han estat capaços d’aconseguir-ho, esperam que prest
sigui una realitat.

Pel que fa a la proposta 36, en relació amb el descompte de
residents, hi votarem a favor, però volem deixar clar que
l’única forma real de garantir que les aerolínies no pugin el cost
del bitllet és establint una tarifa plana. 

També votarem a favor de la 40 ja que és un compromís
complir amb les mesures aprovades en els plans de reactivació,
ja siguin els d’Eivissa com al pla autonòmic que no varen voler
signar quedant al marge de tot. 

Voldria comentar per sobre que moltes de les propostes són
una clara competició amb l’extrema dreta d’aquesta cambra,
però vull comentar el punt 8, que hi votarem en contra.
Principalment ens demanen que recuperarem un marc legal
aprovat pel Partit Popular per tal de donar resposta a la crisi
que patim, però la realitat és que si aquestes mesures eren tan
bones, com és que repeteixen per segona vegada consecutiva
com a partit a l’oposició? Tots hem de fer autocrítica davant
d’aquesta crisi, que és evident que hi ha accions que es podrien
fer millor, però reflexionin també vostès, senyors del Partit
Popular, què els ha dut a estar dues legislatures a l’oposició
abans de donar segons quin tipus de lliçons.

Pel que fa a Ciutadans votarem a favor del punt 3 pel que fa
a seguir les recomanacions de l’Oficina anticorrupció, perquè
això és exactament el que vaig defensar a la comissió tot i els
ulls en blanc de la diputada de Ciutadans mentre parlava. Estam
a favor del seu contingut i, a més, proposam també que es
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rebaixi la quantia així com que fins i tot les dietes dels diputats
d’aquesta cambra també s’hagin de justificar.

Votarem a favor del punt 10 que parla de confeccionar una
campanya de destinació segura. I, mirin, tot i que ja s’està
treballant en aquest aspecte, em pareix interessant explicar que
és necessari que el turisme que es fomenti després de la
pandèmia sigui un turisme de qualitat i respectuós amb les
nostres illes; de cap de les maneres no podem fomentar un
turisme de tot inclòs i de masses que l’únic que ens generaria
és precarietat laboral, i, sincerament, la precarietat ens sobra.
Siguem intel·ligents i fomentem un canvi de turisme que ens
beneficiï a tots i no a uns pocs i que a sobre fan malbé la nostra
terra.

Votarem a favor també del punt 12, de promoure plans de
manteniment i sostenibilitat del teixit comercial; sens dubte cal
posar molts esforços a aconseguir mantenir la petita i mitjana
empresa de les nostres illes. 

També votarem a favor de les propostes 18, 19 i 20, que
van encaminades a la diversificació del model econòmic. 

Pel que fa a les propostes de VOX jo els deman, els
interessa la sanitat?, el benestar de les persones?, l’educació en
el seu sentit ampli i no només de la seva única referència al
català? És evident que no, ni el medi ambient ni la mobilitat
d’aquestes illes. Res de res. Les seves propostes, que per cert
les votarem totes en contra, es redueixen principalment als
monotemes que duen repetint una i una altra vegada:
“xiringuitos”, dictadura del pancatalanismo,¡cuidado! Las
pateras y los "okupas", ¡viva España!, destrucción de las
autonomías ... Generen tantes falses alarmes que no tenen
temps de veure tot allò que el Govern ja ha posat en marxa o
que està fent i presenten propostes com si fossin una novetat. 

Pel que fa a El Pi votarem a favor de les propostes 6 i 4,
que demanen la modificació del sistema de finançament a les
comunitats, la transferència de la competència de l’Estat cap al
Govern, i li fem una transacció al punt 7, que la Sra. Pons ja
ens ha dit que acceptaria. També votarem a favor del punt 10
sobre comerç. 

Seguint amb les propostes de MÉS per Menorca votarem a
favor de les cinc sobre ajudes de rehabilitació d’habitatge, de
la 6 sobre estudiar la demanda i inserció laboral en el sector de
les energies renovables, de la 7 i la 10.

I, finalment, a les propostes de Gent per Formentera
votarem a favor de l’1, la 2, la 5, la 6, aquesta darrera sobre
defensar davant Europa, juntament amb la resta de projectes
que presentin les Illes, les propostes que emanen del Consell de
Formentera.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sans. Una segona intervenció per part de la
Sra. Cristina Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. En el meu
torn d’intervenció fixaré el posicionament de les propostes de
resolució en matèria de benestar. 

La COVID-19 ha posat de manifest la necessitat de
consolidar un sistema de benestar a la nostra comunitat
autònoma. L’educació pública de qualitat, els serveis socials i
la sanitat pública són els pilars i el major instrument que tenim
per ser una societat més justa, igualitària i equitativa.

Necessitam polítiques socials fermes. És imperatiu sumar
esforços a totes les institucions, forces polítiques, agents socials
i de tota la societat civil per tal de sortir d’aquesta crisi social
i econòmica sense deixar ningú enrere.

El sistema educatiu públic i gratuït en totes les seves etapes
garanteix a la ciutadania el dret a una educació de qualitat en
condicions d’igualtat. Els infants, adolescents i joves a la nostra
comunitat han iniciat el curs escolar. En aquest context de
pandèmia la nostra tasca legislativa és establir mesures per tal
de garantir un curs acadèmic presencial amb aules segures
equipant els centres educatius de suficients recursos per aplicar
les mesures de seguretat i reforçant-los de docents, en especial
per als alumnes amb necessitats especials educatives, així com
ampliar i garantir la cobertura de beques menjador per als
alumnes més vulnerables.

El Partit Popular insisteix en la seva proposta número 16 en
un sistema de recàrrec de targetes menjador. Ja li hem dit
diverses vegades que el seu sistema de beques de menjador no
convenç, només cal mirar les comunitats autònomes on
governen que li lleven les ajudes de menjador als usuaris que
reben algunes prestacions o els aliments amb menjars poc
saludables. Han estat molts els debats on ha quedat clar que la
cobertura d’alimentació als alumnes més vulnerables està
garantida a les Illes Balears, tant en període lectiu com en no
lectiu. 

Votarem a favor de totes les propostes que garanteixen i
protegeixen l’educació pública. A la resta de propostes les
votarem en contra, com la número 24 del Partit Popular, que
empra la llengua com a política de confrontació per treure rèdit
polític, o la número 20, també hi votarem en contra, la buidada
de finançament en l’educació quan vàreu governar va ser una
autèntica irresponsabilitat. Ara a l’oposició voleu fer bandera
de propostes que vosaltres retalleu quan governeu; no és
creïble.

Les bretxes de desigualtat de gènere, la violència masclista,
el maltractament infantil, la tracta i l’explotació sexual, són
factors que fan tenir una societat desigual, abocant
principalment dones i nines a risc d’exclusió social. Votarem a
favor de les propostes que van encaminades a reduir la
desigualtat de gènere entre homes i dones, com també les que
reforcen la protecció dels drets dels infants i adolescents.

Per altra banda, tots els estudis indiquen que un dels factors
de pobresa a Balears és l’accés a un habitatge digne per l’alt
cost tant de lloguer com de compra. Votarem a favor de totes
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les propostes que van encaminades a oferir solucions a un
habitatge digne per a la ciutadania de Balears.

La sanitat pública és un dret a l’accés de tota la població a
les prestacions sanitàries de qualitat segons la seva necessitat,
sense barreres econòmiques. Varen ser una irresponsabilitat
aquelles polítiques de deteriorament, retallades i privatització
de la sanitat que es varen fer en el passat recent. Votarem a
favor de totes aquelles propostes que proporcionen al ciutadà
una atenció sanitària pública de qualitat, assegurant el
diagnòstic, l’atenció adequada i la seguretat dels pacients,
dotant adequadament de professionals sanitaris i equipaments
el servei d’Atenció Primària.

Les propostes que no van en aquesta línia les votarem en
contra, com la número 5 del partit Ciutadans; creiem que no
són les infermeres..., perdó, creiem que són les infermeres i els
infermers dels centres de salut els que garanteixen la seguretat
i el correcte diagnòstic a l’infant i a la població, no una nova
figura d’infermeres o infermers escolars.

Votarem a favor de totes les propostes de resolució que
garanteixin un sistema integral d’atenció i protecció que reforci
l’atenció comunitària i domiciliària a les persones amb
dependència. Es fa palès reforçar la qualitat i el funcionament
dels centres de dia, les residències i l’atenció assistencial,
reforçant la iniciativa pública com a garantia de la protecció als
ciutadans. 

Tots els membres d’aquesta cambra tenim l’obligació
legislativa de vetllar i donar resposta a la situació de crisi social
i econòmica dels ciutadans de les Illes Balears; tenim
l’obligació de consolidar el sistema de benestar a la nostra
comunitat autònoma. En aquest sentit el Grup Parlamentari
Unidas Podem votarem a favor de les propostes de resolució
del Partit Popular números 29, 30 i 33; la número 28 i la 34 les
votarem a favor si accepten la transacció que es proposarà més
endavant.

De les propostes del partit Ciutadans, votarem a favor la
número 4, la 13, la 15 i la 16, i acceptem la transacció que ens
fan a la nostra proposta número 12.

De les presentades per MÉS per Mallorca votarem a favor
la número 6 i la número 8.

El Grup Parlamentari VOX vol construir un marc polític on
mani la falta d’empatia i la desconfiança, utilitza la política de
la confrontació, i com que no volem formar part del seu món
sense drets, votarem en contra de totes les seves propostes de
resolució.

De les propostes del partit El Pi Proposta per les Illes,
votarem a favor de les números 1, 2 i 3.

Del Grup Mixt votarem a favor les propostes números 5 i 9
de MÉS per Menorca, i la número 3 de Gent per Formentera.

Per últim votarem a favor de les propostes del Grup
Socialista en l’àmbit social, sanitari i educatiu. 

A la resta de propostes de resolució votarem en contra, i no
acceptarem les transaccions del Partit Popular a la proposta
número 10, i la de MÉS per Menorca a la proposta número 16.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. 

Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr.
Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Des de l’esperit propositiu amb què el Grup Parlamentari
Ciutadans ha presentat aquestes resolucions, votarem també a
favor de totes les resolucions de tots els grups parlamentaris
que siguin amb aquesta mateixa actitud, propositives, i per
generar impuls a l’activitat econòmica i riquesa a les nostres
illes. Aniré citant, grup parlamentari per grup parlamentari,
principalment les que votem en contra, perquè majoritàriament
votarem a favor de la major part de les resolucions.

Al Grup Parlamentari VOX he d’indicar-li que votarem en
contra de les resolucions que fan referència a modificar les
competències o a tornar competències, en aquest cas de salut,
a l’Estat; considerem que en una situació com la que tenim ara
no estem per jugar a traspassar competències, i això també ho
diré també d’altres resolucions d’altres grups parlamentaris. I
en el tema de l’elecció de la llengua he de dir-li que nosaltres
estem d’acord que s’esculli la llengua al primer ensenyament,
però no en tots els nivells educatius, perquè això generaria
segregacions lingüístiques entre els alumnes i estaríem, com ja
ha dit la portaveu del Grup Parlamentari Popular, creant una
doble immersió lingüística.

Al Grup Parlamentari El Pi he d’insistir en el tema de les
competències; no és moment de tocar competències amb la crisi
que tenim, sí per ventura alguna en concret, però com que
vostès han fet una llista de set o vuit no podem votar a favor
d’aquesta resolució, com tampoc no podem votar a favor
d’aquesta resolució que parla de crear una companyia aèria
pròpia. Com a partit liberal considerem que el que hem de fer
és aprofitar i impulsar les empreses que ja tenim; de fet a
Balears de moment, fins que la competència europea digui el
que ha de dir, tenim una companyia aèria a les nostres illes,
privada, i que hem d’utilitzar i aprofitar al màxim per impulsar-
la i que sigui una empresa d’èxit.

Les d’Unides Podem, bé, són resolucions que
ideològicament no podem estar d’acord amb moltes d’elles.
Estem absolutament en contra de crear nous ens dintre de
l’administració, d’engreixar l’administració, de crear i de
mantenir, com vostès proposen, l’Institut Balear de l’Energia;
crear un banc propi... Bé, són..., evidentment ideològicament
som a l’altra banda i no hi votarem a favor. Sobre les seves
resolucions sobre la Llei d’habitatge evidentment tampoc...,
votarem en contra perquè nosaltres ja no hi vam donar suport
en el seu moment i considerem que és una llei que no soluciona
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el problema de l’accés a l’habitatge per a les classes
vulnerables, i que a més a més si no va acompanya de
construcció d’habitatge social i de col·laboració publicoprivada
amb creació d’habitatge assequible no tindrà cap utilitat, com
s’està veient; de fet vostès ho reclamen perquè no té cap utilitat
aquesta llei d’habitatge.

A MÉS per Mallorca li he d’indicar que evidentment no
estem per regular lloguers, és evident, no els votarem a favor
d’aquesta resolució. I sobre el sistema de finançament
evidentment s’ha d’estudiar un nou sistema de finançament,
s’ha de buscar un sistema de finançament just, però, bé, ara en
aquest moment no estem d’acord amb les seves... idees sobre
com ha de ser aquest sistema de finançament. El tema del deute
i tal no podem votar-lo a favor.

Sobre el PP, bé, pràcticament votarem a favor de totes les
resolucions. Sí que n’hi ha algunes que parlen de derogar per
tornar a anteriors lleis del PP que van ser útils en el seu
moment però que segurament ara, amb la que està caient, també
s’haurien de retocar; o sigui que més que derogar el que s’ha de
fer és crear noves lleis agràries, turístiques i del sòl per adaptar-
se a la situació actual que tenim post COVID.

I del PSIB, ja s’ha dit, però és vera que la major part de les
seves resolucions són d’autocomplaença. Em fa gràcia aquesta
de donar suport a la decisió presa pel Govern; ostres!, sona fins
i tot pedant; val, donarem suport a la decisió que ha pres el
Govern, però realment fer resolucions d’aquest estil no ajuda.

I, bé, sobre les resolucions..., les transaccions, hem rebut
tres sol·licituds de transacció, una del Grup Parlamentari MÉS
i dues del Grup Parlamentari PSIB. He de dir que acceptem la
del Grup Parlamentari MÉS, que fa referència a la nostra
resolució número 11. Llegeixo el redactat com queda, “el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir prenent mesures per tal de resoldre els
expedients que gestiona la Direcció General de Recursos
Hídrics, amb la major agilitat possible, en el cas que les preses
fins ara no donin resultats”. Després li faré arribar el text.

Hi havia dues propostes també del PSIB, una no l’hem
acceptada, la primera i la segona també feien referència a
aquest punt i hem decidir agafar la de MÉS. Però la del PSIB
també demana aquest sentit i si no hi hagués hagut la de MÉS,
l’haguéssim acceptada.

Nosaltres hem presentat 7 transaccions, n’hem presentat
dues a les iniciatives de VOX. En el punt número 3 afegir
“incorporar també a les màfies que trafiquen amb persones”. A
la número 10 també afegir “amb l’objectiu de garantir la gestió
eficaç i la igualtat d’oportunitats”. Aquí han de dir si ens l’han
acceptada o no, perquè ja ho hem parlat també.

(Remor de veus)

D’acord.

També hem presentat una transacció al Grup Parlamentari
El Pi. Hem demanat que s’eliminés el text que diu “un nou
model que impulsi”, perquè considerem que és ambigu,
necessitem aclarir cap on hem d’anar, però les ambigüitats de

vegades poden ser perilloses i a la diversificació econòmica,
que en això sí que estem d’acord, evidentment hi votarem a
favor.

A Unides Podem, hem presentat també una transacció sobre
el punt 12, perquè nosaltres volem que quedi clar que aquesta
resolució va en virtut del que estableix la Llei 2/2018, de 13
d’abril, de memòria i reconeixements democràtics de les Illes
Balears.

Al Grup Parlamentari PSIB, li hem demanat tres
transaccions, la primera en el punt 1 per eliminar on es deia
“les polítiques i serveis públics d’equitat únic instrument”, els
serveis públics, quan considerem que per fer una bona sortida
social sense exclusions, que ha causat la pandèmia per a molta
gent de les nostres illes, també s’ha d’incorporar el tercer sector
i els sectors privats.

I també demanem una altra transacció en el punt 16, és
possible que hagi estat un error, però es parlava d’explotació
sexual cap a les dones i les nines. Aquí també volem incorporar
“nins i nines”.

I finalment a la resolució número 18, demanem que, està
molt bé que el PSIB faci una resolució indicant el nombre
d’habitatges que està construint i que edificarà -que bé, potser
sí, potser no, ja ho veurem, duen molts anys dient que
edificaran i fins ara no estan acabant immobles-, nosaltres aquí
volíem incorporar també s’aprofités per incorporar convenis de
col·laboració públicoprivada per a habitatge social i assequible.
Considerem que per a la política d’habitatge social de les
nostres illes, si no comptem amb la col·laboració
públicoprivada no arribarem mai ni tan sols a condicionar el
mercat com finalitza aquesta resolució i molt menys a donar
resposta a les 8.000 famílies que estan en llista d’espera
d’habitatge social.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc voldria donar-li a
vostè, a la Mesa i a l’equip tècnic l’enhorabona per haver pogut
fer aquest seguiment, és un ple molt especial i haver-nos
facilitat la tasca als diputats, especialment al meu grup
parlamentari, que tots estam confinats i haver pogut fer el
seguiment a distància. Així i tot és bastant complicat seguir el
nivell de transaccions que s’estan duent a terme durant el
plenari entre els grups i per això escurçaré molt la meva
intervenció, perquè necessit el temps per poder aclarir el sentit
de vot de nombroses esmenes que ens estan arribant ara.

Dir des de MÉS per Mallorca que presentam dues
transaccions, que ens han acceptat, una és..., en principi ens
l’acceptaran. La primera a la proposició número 10 del PSIB,
a la qual simplement proposam canviar una paraula, que és
“encoratjar” per “demanar”, que en principi s’acceptarà. I la
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segona l’ha citada el Sr. Marc Pérez-Ribas, que la fèiem a
Ciutadans, on instam a un canvi del text a la proposta de
resolució, que quedarà: “el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears a seguir prenent mesures per tal
de resoldre els expedients que gestiona la Direcció General de
Recursos Hídrics, amb la major agilitat possible en cas que les
preses fins ara no donin resultats”. 

Només volia comentar un aspecte en aquesta, perquè hi ha
hagut diferents grups parlamentaris que han presentat propostes
de resolució en aquest sentit, en el sentit de recursos hídrics,
nosaltres entenem que era important transaccionar i hem ofert
propostes de transacció, tant a El Pi com al Partit Popular i ho
entenem així perquè creim que la Direcció General de Recursos
Hídrics, Conselleria de Medi Ambient i Territori, ha fet un
esforç durant aquest any, especialment amb la incorporació de
tres persones més a la direcció general, dues incorporades fa un
temps i una tercera ahir a Consell de Govern es va aprovar la
plaça d’aquesta tercera persona, per tant, són tres persones, que
reforçaran aquesta àrea que evidentment cal reforçar.

Respecte de totes les propostes que s’han presentat per part
dels distints grups, ja dic, no tenim temps ara de valorar-les,
simplement nosaltres tenim posicionaments a favor, en contra
i alguna abstenció pràcticament a tots els grups, com ja he
comentat, valoram molt les propostes que ha presentat MÉS per
Menorca, Gent per Formentera, PSIB i Unides Podem, també
propostes interessants que ha presentat El Pi i a les quals
donarem suport, també Ciutadans i també el Partit Popular.

I res més. Gràcies Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrà. 

Ara correspon al Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares.
Té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Sra. Riera, la libertad de elección de
lengua es incompatible con la inmersión obligatoria, que es lo
que nosotros denunciamos. En Baleares se sufre la inmersión
obligatoria en catalán gracias a la normativa que ustedes
aprobaron. Ustedes son los culpables de que hoy en día no se
pueda escolarizar a un niño en español y de que el mallorquín,
menorquín e ibicenco hayan sido sustituídos por el catalán
estándard.

Porque son ustedes los que con mayoría absoluta aprobaron
la Ley de normalización lingüística y el Decreto de mínimos en
el 97. No ha sido la izquierda, sino ustedes quienes aprobaron
la normativa, y usted lo sabe porque ha sido consejera de
Educación, permitiendo este atropello. Las sentencias del
Supremo y del Constitucional permiten la libre elección de
lengua en todas las etapas educativas. Y ustedes, siguiendo el
mal ejemplo de su líder Casado, son capaces de tachar de
extremistas a quienes quieren dar a los padres la libertad de
elegir.

Sra. Riera, desconozco si va a seguir usted la linea del Sr.
Casado de alinearse con el consenso progre, pero por sus
palabras en esta tribuna...

(Remor de veus)

... parece se que sí. Si es así, le recomiendo que recapacite, a no
ser que prefieran seguir perdiendo afiliados para engrosar las
listas de los de nuestra formación, como está ocurriendo desde
el pasado jueves.

(Remor de veus)

Nosotros seguiremos ejerciendo la verdadera oposición al
gobierno socialcomunista separatista que es el que...

(Remor de veus)

... tiene secuestrada a la nación por las noches y el que la traído
la muerte y la ruina a nuestro país.

La diferencia entre nuestras propuestas y las de los partidos
que sustentan al Gobierno es que nosotros...

(Remor de veus)

... venimos defendiendo lo mismo desde que formamos parte de
este parlamento y actuamos de conformidad a nuestras
convicciones al contrario que ellos, al contrario que ustedes,
señores de la bancada de la izquierda, que hacen lo contrario de
lo que predican.

Sus propuestas tienen cero credibilidad, son una tomadura
de pelo, charlatanería barata que no se cree nadie después de
cómo están tratando a los médicos, a los sanitarios, a
autónomos, a las familias y sociedad en general y por ese
motivo votaremos en contra de todas ellas.

Para analizar algunas propuestas del PSOE, podemos ver
que constatan la necesidad de sumar esfuerzos, será entre
ustedes, nosotros les hemos presentado más de cien medidas
necesarias para superar la crisis y no han atendido a ninguna.

Reconocen la capacidad y el esfuerzo de los profesionales
de los servicios públicos, ¿cómo?, ¿congelándoles el sueldo?,
¿restringiendo sus derechos con movilidades forzosas como
han hecho por decreto? “Mantener una votación suficiente de
sanitarios”, dicen ustedes que exigen al Govern, pero si no
hacen nada para atraer a las islas a los profesionales que
necesitamos. ¿Por qué no son coherentes?, ¿por qué no
proponen la equiparación del plus de insularidad con Canarias
a los sanitarios y a los médicos?, ¿por qué no eliminan las
barreras lingüísticas y dejan de exigir a los médicos un
certificado de catalán para poder trabajar?

Priorizan -dicen- las políticas de conciliación, eso es lo que
le exigen al Govern, priorizar las políticas de conciliación, pero
si no han hecho nada, y tienen la cara dura de decir que hay que
seguir avanzando en políticas de conciliación, ¿dónde están las
ayudas y los beneficios fiscales a las familias reconocidas como
prioritarias en la Ley de apoyo a las familias que ustedes
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aprobaron en la pasada legislatura? Ustedes mismos aprobaron
esa ley.

Apoyan el inicio del curso escolar agradeciendo el trabajo
a toda la comunidad educativa, pero eso no es lo que tenía que
hacer el Gobierno. El Gobierno no debía responsabilizar del
éxito o fracaso a los docentes y padres, sino asegurar la
aplicación de protocolos y dotar de medios de protección
suficientes a docentes y a alumnos, no todas las familias pueden
proporcionar dos mascarillas diarias a cada uno de sus hijos, y
ustedes lo saben y no hacen nada.

Además realizan ustedes una mención especial a las becas
de comedor que dicen que han tenido una mayor cobertura
cuando son conscientes de que a estas alturas de curso ni
siquiera se ha resuelto la baremación de quienes las han
solicitado.

Propuestas de resolución vagas que no comprometen a nada
en relación a las entidades del tercer sector, de los autónomos,
de empresas, a los que el Gobierno ha dejado literalmente
abandonados tras haber prohibido que trabajasen, palabras
vacías para todos ellos y ni una sola propuesta concreta para
ayudarles de verdad. 

Hablan ustedes hasta de establecer corredores aéreos
seguros y, ¿cómo lo harán?, ¿repartiendo una encuesta entre los
turistas como han hecho hasta ahora? No lo concretan ustedes
en su propuesta. Les recuerdo lo que nos decía la Organización
Mundial de la Salud en el mes de abril: “tests, tests y más
tests”, ustedes hicieron caso omiso.

Hablan de que hay que profundizar en políticas contra la
trata y la explotación sexual y ¿por qué no empiezan por
profundizar en la explotación sexual de los niños y niñas
prostituidos cuando debían estar protegidos por las
instituciones públicas?

Les recuerdo que han votado en este mismo parlamento en
contra de crear una comisión de investigación para esclarecer
los hechos, podría ser una buena forma de empezar a
profundizar en ello, ¿no creen?, en vez de venir aquí con
palabrería que no se creen ni ustedes mismos.

Vuelven a traer la edificación de vivienda pública, pero ¿a
quién se creen que engañan?, sus políticas en materia de
vivienda pública son del todo insuficientes, rozan el ridículo,
no han hecho nada aparte de un par de fotos colocando una
primera piedra. 

Continuar con el plan -dicen-, pero si no han empezado y no
contentos con endeudar cada vez más a esta comunidad
autónoma y con despifarrar los recursos públicos en sus fiestas
ideológicas, proponen ahora una condonación de la deuda con
el Gobierno del Estado, pero, ¿en qué quedamos? Esto lo piden
todos, no solo el PSOE, lo piden los tres que están apoyando al
Gobierno, pero ¿no decían ustedes que Madrid nos roba?, ¿no
gobiernan con los que se llaman soberanistas?, curiosa forma
de defender una autonomía política mientras que imploran un
rescate económico.

También están ustedes muy preocupados por el medio
ambiente, la economía sostenible, preocupadísimos por el
cambio climático, pero todos vemos cómo cada año las
depuradoras del Gobierno balear inundan las playas de aguas
fecales incumpliendo toda la normativa europea aplicable y, lo
que es peor, siendo los máximos responsables de la
contaminación de nuestras aguas y de la destrucción de la
posidonia oceánica. El Gobierno balear, el mismo que multa si
a alguien se le ocurre rozar posidonia con su ancla, inunda
luego millones de metros cúbicos de nuestro mar destrozando
las praderas de posidonia, y así todo.

Mención aparte merece la propuesta de Podemos que nos
habla de víctimas de represión durante la transición. Si se
refieren ustedes a las víctimas de la ETA empiecen por romper
sus pactos para gobernar en el Estado y en esta misma
comunidad autónoma con los herederos de la ETA y con sus
amigos de MÉS.

Y a las palabras que nos ha dedicado el Sr. Ferrà, del
partido separatista MÉS, que nos indica que votará no a todas
nuestras propuestas sólo por venir de nuestro grupo, le
recuerdo que cada uno es libre de elegir la forma de ser
sectario, pero no se preocupen que el cordón sanitario ya se lo
pondrán a ustedes los votantes. 

Nuestro no a todas las propuestas de los grupos que
sustentan el Gobierno están fundamentadas en su falta de
credibilidad, en su inconcreción, en su falta de oportunidad en
un momento donde todos los esfuerzos del Gobierno deberían
dedicarse a contener la pandemia e impulsar la economía.

Aceptaremos las propuestas de transacción que nos ha
presentado Ciudadanos a nuestra propuesta número 3 y la
número 10 que consisten en añadir una frase in fine en cada una
de ellas, añadiendo “a las mafias que trafican con personas” en
nuestra propuesta 3 referente a la inmigración ilegal; y
añadiendo “el objetivo de garantizar una gestión eficaz y en
igualdad de oportunidades” en nuestra propuesta número 10
sobre bancos de alimentos y comedores sociales.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, bé, en total
tenim 198 propostes de resolució, i inicialment votarem no a 6,
ens abstindrem a 37 i sí a 155, la qual cosa suposa gairebé el
80% de les iniciatives.

En aquest cas em centraré en els vots negatius i abstencions
per explicar-los ja que no tenim temps per parlar de tot. Vull
dir que en moltes de les abstencions hi podem estar d’acord en
una part, però també podem pensar que o bé són incompletes
o bé s’excedeixen.
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De les 48 propostes de resolució del Grup Parlamentari
Socialista ens abstindrem a cinc punts: els 7, 15, 18, 21 i 34. És
cert -i li ho reconec- que s’ha invertit en els centres educatius
de les nostres illes, però la inversió pressupostària no basta per
millorar tots els aspectes que en el punt es marquen. Falta molt
per millorar i poder adaptar-nos a la situació de la COVID-19.

Quan parlam de medi ambient veim mancances i
deixadeses, hi ha molta feina per fer en la conservació dels
entorns naturals, torrents bruts, parcs abandonats, plans sense
elaborar, projectes sense executar, entre d’altres.

Per altra banda, fa cinc anys..., i coincidim amb la necessitat
d’incrementar l’habitatge públic de la nostra comunitat, però la
realitat és que no s’ha incrementat i veim que costa que sigui
així. A més, el Govern no està interessat a executar i ampliar
altres mesures, com són l’habitatge a preu taxat o facilitar el
canvi d’ús d’hotels obsolets per passar-ho a habitatge social i
així augmentar aquest habitatge.

Respecte del sector cultural, aquest està descontent, no
troba que tengui el suport necessari per part del Govern en les
seves iniciatives.

I per acabar, estam d’acord a acollir i integrar la gent que
ho necessita, els nouvinguts, però també estam d’acord que hi
ha d’haver un control.

Parlam ara de les 42 propostes del Grup Parlamentari
Popular, una la votarem en contra, la 35, perquè si bé és cert
que hi ha una manca de professionals de la salut i hem de
facilitar l’accés d’aquests als hospitals i centres de salut, no ho
hem de fer sense el català, sense que aquest sigui un mèrit, sinó
facilitant cursos i terminis... la seva capacitació.

D’aquest grup parlamentari ens abstindrem a nou punts: 1,
5, 8, 9, 12, 24, 31, 38 i 42. 

Podem reafirmar la Constitució i l’Estat, però com a tal hem
de reafirmar el compliment d’aquests, i per tant els articles que
el conformen siguin aplicats i executats.

En matèria de residus, hi hem de fer feina i donar solucions
i aplicar tots els plans, però també ho hem de fer no només a
Eivissa sinó a les quatre illes.

Les mesures de suport als sectors econòmics són
necessàries, i sortir d’aquesta crisi sanitària i econòmica, però
pensam que això ho hem de fer tots, tots hem de fer les
aportacions per trobar les màximes i millors solucions. Venim
d’una molt pobra implicació dels governs en investigació i
recerca, però no d’ara; ara així mateix puc dir que ha pujat una
mica. És una demanda que afecta legislatures anteriors, i és
molt necessari per poder diversificar i trobar altres sectors
productius no aturar-nos i apostar pel desenvolupament i la
investigació.

En tema de llengua, sí bilingüisme, sí trilingüisme o sí
multilingüisme, ja que és importantíssim conèixer el màxim de
llengües possibles i facilitar el seu aprenentatge. Ara bé, des
d’Educació ja es treballa perquè al final de l’educació
obligatòria hi hagi un domini, un coneixement de les dues

llengües oficials i una estrangera. Però sempre, sempre, hem de
defensar la nostra llengua pròpia per molts de motius, però jo
ara n’hi diré dos: per ser minoritària i ser minoritzada.

Tots hem de fer feina pel millor règim fiscal especial de les
nostres illes, ens ho mereixem, i fer les aportacions possibles,
com també als pressuposts de la nostra comunitat, però per això
cada grup prioritzarà les accions i actuacions a fer i a defensar. 

De les vint-i-dues propostes del Grup Parlamentari Unidas
Podemos ens abstendrem a sis: 2, 4, 6, 11, 17 i 19. 

Creiem en la promoció i creim en l’impuls de l’R+D+I,
però la “destercialització” hem d’innovar en els diferents
sectors econòmics, en tots. 

Es parla de la reforma de la LECO per adaptar-nos a la
normativa estatal i europea; el que és prioritari és, com diu
l’objecte de la llei, protegir, conservar, restaurar, millorar,
preservar, mantenir i promocionar aquests espais naturals de
rellevància ambiental de les Illes Balears, que en molts de casos
estan abandonats i sense plans fets o que no s’apliquen.

Pel que fa a la creació d’una llei autonòmica d’àrees de
promoció econòmica s’hi pot fer feina, però ara el que necessita
el sector és ajuda, és més inversió.

No em vull repetir, com dic, en altres punts que ja he
comentat de diferents grups parlamentaris.

Pel que fa al Grup Parlamentari Ciutadans, de les vint
propostes una la votarem en contra, la 5, d’incorporar la figura
d’un infermer als nostres centre educatius; primer no tenim els
professionals necessaris als nostres centres de salut i hospitals,
que tenen bona coordinació amb les escoles, sinó que no només
això, pensam que la prioritat a les escoles no és aquesta, sinó
més especialistes, més professorat, mitjans informàtics, etc.,
etc. Ens abstendrem a les 1, 2, 6 i 7 d’aquest grup parlamentari;
pensam que a priori no és necessària una auditoria per poder
reordenar la despesa. I sí, s’hauria de reduir, reordenar i
reestructurar l’organigrama del Govern, però no direm quin tant
per cent, el Govern ha de ser coherent amb la situació per fer-
ho. Respecte de l’ITS inicialment des del nostre grup
parlamentari demanàrem que no es doblàs perquè encara no
estava consolidat i no era el moment, i demanàrem que durant
el 2020 no es pagàs, però no sabem què passarà en els propers
anys i per tant no consideram que s’hagi d’eliminar per al 2021.
I per acabar amb aquest grup parlamentari, no veim viable una
reducció ambiciosa de la fiscalitat.

A MÉS per Mallorca, de les devuit propostes ens
abstendrem a les 4, 6, 11 i 12. Com dic pensam que per invertir
en I+D+I no és prioritària una llei, i convid el Govern a
invertir-hi de manera més exponencial, ja que encara ara som
a la cua de l’Estat i d’Europa. Defensam l’agricultura i l’ajuda
que necessita, però no només als que fan agricultura ecològica
sinó a tots els agricultors i ramaders. I del tot inclòs, quin temps
fa que en parlam? Des d’El Pi creim que s’ha de regularitzar el
tot inclòs, s’ha de fer per la demanda i per la qualitat d’aquest
servei, però, a part, consideram que s’han de fer més canvis a
la Llei turística, no només aquest.
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De les setze propostes del Grup Parlamentari VOX, quatre
les votarem en contra i tres ens hi abstendrem. Votarem que no
a les 2, 5, 11 i 13. A la llengua no hi entraré perquè, com he
comentat en una altra iniciativa, amb vostès no estam d’acord
i sé que no ens hi posarem. I també, com ja he dit, consideram
que no s’ha d’eliminar l’ITS. Creim també que els consells
insulars com a govern insular coneixen la realitat de cada illa
i els donam suport, a part d’ells, que donen suport als
ajuntaments. Les competències han de ser transferides i ben
dotades, això és el que necessitam, no que tornin al Govern
central, que moltes vegades les que tenen no les compleixen
així com toca, com per exemple justícia. Ens abstendrem a les
3, 4 i 14, dotar cossos i forces de seguretat per poder executar
i fer efectives totes les competències que tenen assignades, i
donar compliment a totes les lleis del Govern, no només a
algunes segons les voluntats partidistes d’uns o altres. 

A MÉS per Menorca ens abstendrem a tres de les seves
propostes, 1, 2 i 4, on es parla de la creació de comissionats i
no ho tenim clar: és crear més ens per donar solucions a
temàtiques que ja des de les conselleries pensam que s’haurien
d’arreglar.

I per acabar, el Grup Mixt, Gent per Formentera, de les sis
propostes ens abstendrem a les 2, 4 i 5. Les necessitats de
residus, habitatge i educació que en elles especifica per a
Formentera pensam que han de ser per a totes les illes.

Ja per acabar, respecte de les transaccions que ens han
presentat, ja ho ha dit la portaveu, la Sra. Pons, però perquè
quedi constància, ens han fet una transacció al punt 4 des de
MÉS per Menorca; nosaltres al mateix temps els hem fet una
transacció que passaré al lletrat i que sí que acceptam. També
des del Grup Parlamentari Unidas Podemos ens han fet una
transacció al punt 7, on afegeixen que en cap cas no sigui un
increment del còmput total de les places turístiques de la zona
turística, que també l’acceptam. I per acabar, en el punt 13 ens
han fet una transacció des de Ciutadans on es lleva “...en un
nou model que impulsi...”, que també l’acceptam.

I per acabar pareix que ha preocupat que posàssim damunt
la taula poder crear una companyia aèria pròpia. Des del nostre
grup parlamentari el que posa en aquest punt número 15 és
realitzar les accions adients per millorar l’actual connectivitat
aèria, i si en aquestes s’ha de fer un estudi per poder
implementar una companyia pròpia crec que es podria fer.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Ara correspon al Grup Parlamentari
Mixt, amb una primera intervenció de la Sra. Font per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom. De totes les
propostes que han presentat els diferents grups parlamentaris hi
ha unes quantes coincidències, que es resumeixen en traspàs de
competències: gestió d’aeroports, ports, justícia i d’altres;
agilitació en la direcció de recursos hídrics; establir corredors

segurs; augment d’efectius de la Policia Local; reforç de petit
comerç; i finançament autonòmic.

Avançam que compartim en gran mesura aquestes
propostes, si bé algunes amb matisos. La intenció del nostre vot
s’ha basat a fer abstenció en aquelles propostes que si bé
podem compartir veim de difícil compliment o aquelles que
denoten certa autocomplaença. També hem fet abstenció en
aquelles propostes que són reiteratives, i hem optat per votar a
favor d’aquelles que tenien millor redacció sota el nostre punt
de vista.

Amb la intenció d’arribar a acords hem preparat un seguit
de transaccions, el text de les quals ja tenen. Spoiler: no hem
triomfat, ja els ho dic. 

Al Grup Socialista li proposam tres transaccions a les
propostes 11, 15 i 19. A l’onzena suggerim canviar “mantenir
el suport” per “incrementar el suport a pimes i emprenedors”;
coincidim en la necessitat d’ajudar en tot el que necessiten
aquests sectors, però davant d’aquesta segona onada pensam
que no ens basta mantenir el suport, sinó que cal augmentar-lo. 

A la quinzena pensam que cal reforçar les polítiques de
preservació i conservació de l’entorn natural i per arrodonir
aquesta preservació, instam a derogar l’article 7.5 de la Llei
2/2020, de 15 d’octubre, sí, el famós 10%. MÉS per Menorca
té clar que ara més que mai necessitam polítiques
mediambientals valentes.

A la dinovena proposam anar més enllà en una reivindicació
compartida per tot l’arc parlamentari, com és la necessitat
imperiosa de millorar el finançament autonòmic i exigir el
concert econòmic, després d’anys i anys de reivindicacions que
no ens han dut a cap banda, convé canviar l’estratègia. Cal
elevar l’exigència de les nostres necessitats i fer sentir la nostra
veu al Congrés dels Diputats, aquells que en teniu, que es noti. 

Al Grup Popular els proposam una transacció al sisè punt,
perquè si bé és cert que el nostre grup també vol que la Llei de
Reserva de la Biosfera disposi d’un finançament extraordinari,
no ens agrada que el Parlament hagi de constatar un retard en
la redacció d’una llei que depèn i ha de sortir del Consell de
Menorca. En dita transacció demanam el suport d’aquesta
cambra al text que aprovi el Consell de Menorca i el
compromís d’un bon finançament. Cal però ser honestes i és
ben cert que aquesta llei hauria d’estar feta ja, tenint en compte
que som Reserva de la Biosfera des de l’any 1993 i que des del
2000 se’n parla, d’aquesta llei. D’aquest redactat en són
responsables tots els partits i açò que ja hi havia dos texts fets
anteriorment, però no van arribar enlloc. Però bé, estam
d’enhorabona i és que com a es diu, la tercera és la bona i
aquesta serà la legislatura en què finalment disposarem d’un
marc jurídic, que ja s’està elaborant i ho serà gràcies que la
Conselleria de Medi Ambient està liderada per MÉS per
Menorca.

Al Grup Unides Podem els proposam una transacció al punt
16, que coincideix amb la quarta d’El Pi. Ambdues ens rallen
de millorar el finançament autonòmic i com hem proposat al
Grup Socialista, instam exigir el concert econòmic. Amb El Pi,
tal i com ja ha dit la Sra. Pons, hem arribat a una entesa i hem
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acordat una transacció que sumava els desideràtums d’ambdós
grups. Gràcies.

Ens ha cridat l’atenció la proposta dissetena d’Unides
Podem, en la qual proposen un ens públic de crèdit de les Illes
Balears, que em sona en certa manera a la proposta que vam
presentar fa unes setmanes al Fons Capital Risc i que no va
rebre el seu suport. 

Sens dubte les propostes que hem debatut avui han girat al
voltant de la pandèmia i en totes hi ha coincidència en què les
nostres illes estan infrafinançades. I en l’actual situació és
evident que necessitam un millor finançament, o directament
potser millor dir un finançament que sigui realment just. Hem
de dir que trobam a faltar més coratge i determinació, ho he dit
abans, quants anys fa que ho reclamam? Quina resposta hem
obtingut? 

Per acabar, i com deia el Sr. Einstein, “una bogeria és fer la
mateixa cosa una i una altra vegada, esperant obtenir resultats
diferents”. Si cerques resultats diferents, no facis sempre el
mateix.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula en primer lloc el Sr. Marí per un temps de cinc minuts.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors diputats.
El posicionament del Grup Socialista sobre les propostes de
resolució presentades és clar i coherent respecte de les
necessitats actuals de la ciutadania. Evidentment una lluita
contra la pandèmia, la reactivació econòmica, el desplegament
d’un escut social en favor dels més vulnerables, el manteniment
del teixit econòmic i dels llocs de feina, per tal de no augmentar
l’escletxa social i a llarg termini enfocar un canvi de model i
una diversificació, que ens faci menys vulnerables, més
sostenibles i tengui un major valor afegit.

Respecte de les propostes del Grup VOX, lamentablement
no donarem suport a cap de les seves propostes. I dic
lamentablement perquè, ara més que mai, pens que el consens
és necessari. Però clar, perquè hi hagi consens la primera
condició que hi ha d’haver-hi són propostes constructives, i jo
francament pens que això a vostès els costa una mica. Jo crec
que la setmana passada en el Congrés tothom va veure com
vostès van quedar absolutament sols i constructiu, el que es diu
constructius, constructius els tres dies de plenari, tampoc pens
que varen ser.

I en aquesta línia seva d’una constructivitat totalment
inexistent, ens han presentat vostès les seves prioritats en un
moment tan delicat com l’actual, que són els “okupes”, el Rei
i la Constitució, la unitat d’Espanya, la immigració, la
centralitat de l’Estat. I això, perdonin que els ho digui, però
això no són propostes constructives, això és una competició
que tenen vostès entre els grups de la dreta per veure qui treu
la bandera més grossa dins el discurs de la dreta i de la

ultradreta. I, com dic, una “okupació” que a nivell nacional i
autonòmic té una incidència gairebé inexistent, però que a
vostès els serveix per competir amb el Partit Popular, per treure
el discurs de la por, el discurs de la por que és al que vostès
s’aferren quan no tenen cap altre més recurs que fer servir. Els
serveix per a això i ja de passada per ajudar els bancs i els
grans tenidors, perquè vostès el que fan és omplir-se la boca
contínuament d’autònoms i famílies, però després quan pugen
en aquesta tribuna, l’únic que fan és defensar els bancs i els
fons voltor, com ja hem vist altres vegades.

Com dic, el seu discurs de la por i el seu discurs del rebuig
al pluralisme, el rebuig a la coexistència entre gent diferent,
perquè clar, perquè hi hagi aquest consens que jo deia, una
segona condició després de les propostes constructives, és que
hi hagi un reconeixement de les diferències i, clar, reconèixer
la pluralitat. Per exemple, a Balears tenim una llengua pròpia,
que és el català, amb la varietat parlada de cada illa, i jo pens
francament que a vostès això els molesta, els molesta,
simplement els molesta.

Els socialistes creim en l’estat de les autonomies, pensam
que d’aquesta manera és com millor es poden gestionar els
serveis públics fonamentals, com l’educació, com la sanitat,
amb un millor finançament?, evidentment que sí, això és el que
hem de treballar, però sempre reconeixent els trets diferencials
de cada autonomia. 

I en un àmbit molt diferent a tot allò que he comentat,
volem destacar el to constructiu del Grup Parlamentari El Pi,
perquè ja hem vist una preocupació i una consciència social i
de reactivació econòmica, que creim que sí que és al que avui
en dia hem de donar suport. Votarem a favor de 6 de les seves
16 propostes, això és un 40%, que podria haver estat un 70 si
accepten les transaccions presentades. No creim en la
permanència de la declaració responsable, però sí que creim en
la modernització del turisme, en la diversificació del model
dins el turisme i paral·lelament en tot el model econòmic. A la
seva proposta número 4, nosaltres votaríem a favor lògicament
de la transacció presentada, o fins i tot del redactat original,
però podem acceptar si accepten vostès l’esmena de MÉS per
Menorca.

Com deia, volem un estat de les autonomies i per això
pensam que és com millor es pot gestionar els actius més
valuosos i més preuats, com són el litoral, com són els ports i
com és la cogestió aeroportuària. I, per tant, votarem a favor de
la resolució número 6.

Amb MÉS per Mallorca, estam d’acord evidentment en
crear una llei balear de la ciència, amb la compensació de la
insularitat i amb la regulació del tot inclòs. M’agradaria veure
també els partits de dreta si són tan valents quan s’omplen la
boca parlant de petits autònoms i petits comerciants, que
tenguin el mateix compromís en favor de regular el tot inclòs
que tant de mal també els fa.

Amb Gent per Formentera estarem també d’acord
principalment, gràcies al seu contingut social i ambiental.
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I en conclusió aquestes propostes de resolució ens ha
permès veure qui vol ser constructiu i qui vol simplement treure
a passejar la bandera.

Anunciam que acceptam les transaccions presentades
número 1 de Ciutadans i número 16 de Ciutadans. També sobre
la proposta número 10 nostra, que ens ha presentat MÉS per
Mallorca i que ens ha presentat el Partit Popular sobre la nostra
proposta número 45. Tot això tal i com ara farem arribar al
lletrat de la mesa.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí. Ara una segona intervenció per
part del Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

 Gràcies, president. La diversificació econòmica...

(Se sent el timbre de crida per a votació)

... una energia neta i assequible i (..) de la cerca i el
desenvolupament són camins cap al futur. La protecció i la
seguretat del treball i les empreses així com la preservació
ambiental de la creació del coneixement i de la cultura són el
present i són també l’embasta d’un futur millor. 

Amigues i amics d’Unides Podem ens sumam a les seves
iniciatives, junts les farem possibles. En companyia ben segur
de MÉS per Menorca, votarem a favor de les seves propostes
5, 6, 7, 9 i 10. Les administracions, totes, s’hauran d’esmolar
per fer front al repte que exigeix Europa per al gran salt
econòmic, social i tecnològic que ens espera just tombem la
pandèmia. El com, però, és prerrogativa del Govern, de cada
govern. Compartim la seva preocupació, però la concreció de
les seves propostes ens sembla una mica excessiva.

Europa és la gran palanca que ens ha de permetre canviar
per bé cadascuna de les illes, amb equitat entre territoris i
també, i sobretot, entre persones. Compartim les seves
preocupacions per la innovació, la formació, l’educació, per
l’aigua i per l’energia, així com compartim bona part 5, 6, 7, 9
i 10 de les seves solucions. Seguirem junts -esper- fent camí. 

Un camí en què ens trobarem prou vegades totes les
evidents diferències amb Ciutadans. Les seves propostes, les de
Ciutadans, tenen moltes la voluntat de construir. Votarem sí a
tretze, al 65% de les seves propostes: 1, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 18, 19 i 20. Entenem, però, que la fiscalitat ha de ser
contrapesada amb l’equitat, no podem afeblir els valors d’allò
que és públic, són els garants de la justícia social, de la
prosperitat i de la seguretat per a tothom.

Moltes propostes de Ciutadans podrien servir de mirall a
aquests partits que viuen a l’intempèrie de l’interès general, en
el Finisterre polític, perquè percep a moltes la voluntat d’acord
que han demostrat amb escreix totes les institucions i la gran

majoria d’entitats i partits extramurs del pacte on queda una
vegada més i ha quedat una vegada més el PP. No cerquen de
vèncer la pandèmia sinó l’adversari. Tot i així els votarem 9
propostes a favor: 7, 13, 19, 29, 30, 33, 36, 37 i 40, i acceptam
la transacció que ens ha fet a la proposta número 45 nostra. Els
hem ofert cinc transaccions, no n’han acceptada cap,
prefereixen quedar-se al ras. Són o tot o res.

Ara, açò sí, són els campions de la salut i dels seus
professionals, però varen cremar tres consellers de Salut en
quatre anys tot tancant serveis i acomiadant metges i
infermeres.

Ara són els master and commander de l’educació i dels
mestres i professors quan van...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... socarrar tres consellers d’Educació en quatre anys per deixar
a la cua, per deixar-nos, Sra. Riera, per deixar-nos a la cua de
l’educació.

I ara volen que el Govern faci habitatges per a tots, per a
tothom, sense distingir de rendes, quan el portaveu Company
no en va fer ni un. 

Moltes, les majories de les seves propostes, són propostes
trampa amb l’objectiu d’obligar-nos a dir no. Només cerquen
el no amb les seves propostes. Per açò barregen la construcció
d’habitatges de protecció oficial amb la supressió de l’impost
de successions o de transmissions patrimonials o la mancança
de policies locals amb l’ocupació de cases. Per açò, mesclen el
merescut reconeixement als professionals sanitaris amb un fals
imaginari menyspreu cap a ells per part del Govern. Per açò
contaminen la millora de l’aprenentatge de llengües estrangeres
amb la fal·làcia d’un bilingüisme local que va més enllà de
l’Estatut. Per açò confonen el paper d’una persona o rei amb la
institució que representa, la monarquia, i enalteixen la
Constitució perquè consagra la integritat del territori, mentre
s’obliden de tots els capítols que protegeixen la integritat i la
dignitat de les persones.

Cerquen el no, no han sentit la veu d’Europa. No especulin
més, senyores i senyors del PP, no insisteixin, les lleis del
promotor Company no tornaran, són l’evidència forense d’un
model econòmic i territorial superat, caducat. 

La societat civil de les Illes Balears, totes les institucions i
la gran majoria de partits hem pres el camí de l’acord manats
per la brúixola d’Europa. Volem caminar junts cap al nord de
la sostenibilitat ambiental i de la diversificació econòmica, de
la digitalització de la societat i de la modernització dels serveis
públics. 

Per açò avui sis dels vuit grups han fet propostes
constructives, cadascun a partir de la seva pròpia particularitat.
Són el bagatge necessari per construir el camí, des de la suma
de voluntats, des del diàleg. La intransigència, senyors i
senyores del PP, la intransigència sempre acaba en impotència.

Gràcies, president.
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(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats i diputades que segueixen el plenari per
videoconferència començam la votació, però necessitam
veure’ls. Senyores diputats, senyores diputades, començam la
votació, els pregaria silenci perquè hem de fer moltes votacions
amb els presencials i amb els que ens segueixen per
videoconferència. 

Començam votant les propostes de resolució del Partit
Popular. En primer lloc, votam la proposta número 3. Votam.

Resultat de la votació: 28 vots sí presencials; 23 no
presencials i cap abstenció; i s’han produït 5 vots negatius per
videoconferència. Per tant, es produeix un empat a 28. Per tant,
hem de tornar a fer la votació. Passam a votar, votam.

El resultat d’aquesta segona votació són presencials: 28 sí;
24 no; cap abstenció. I 5 vots en contra per videconferència.
Per tant, el resultat de la votació: 28 sí, 29 no i cap abstenció.

Ara passam a votar la proposta número 17 del Partit
Popular. 

(Remor de veus)

Senyors diputats i senyores diputades, jo els pregaria un poc
de silenci perquè és un poc complicat i pregaria als diputats que
estan per videoconferència que quan diguem “votam”, aixequin
la cartolina per poder comptar-los.

Tornam a repetir la votació del punt número 17 del Partit
Popular. Votam.

Presencials: 26 sí, 24 no, 2 abstencions; per
videoconferència: 5 vots negatius. Per tant, 26 vots a favor, 29
en contra i 2 abstencions.

Passam a votar la proposta número 5 del Partit Popular.
Votam.

Resultat de la votació. Presencials: 25 sí, 24 no, 3
abstencions; videoconferència: 5 vots negatius. Per tant, 25
vots a favor, 29 en contra, 3 abstencions.

Passam a votar la proposta número 28 del Partit Popular.
Votam.

Resultat de la votació: 27 sí, presencials, 23 no i 2
abstencions; i 5 vots no per videoconferència. El resultat global
és 27 sí, 28 no, 2 abstencions.

Passam a votar la proposta número 1 del Partit Popular.
Votam.

Resultat de la votació: presencials, 23 sí, 26 no, 3
abstencions; videoconferència: 5 no. Resultat de la votació: 23
sí, 31 no, 3 abstencions.

Passam a votar la proposta número 12 del Partit Popular.
Votam.

Resultat de la votació: presencials, 23 sí, 26 no, 3
abstencions; videoconferència: 5 vots negatius. Per tant,
resultat: 23 sí, 31 no i 3 abstencions.

Ara passam a votar les propostes 13, 29 i 26. Votam...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible) 

... 13, 29 i 36.

(Remor de veus)

Resultat de la votació: presencials, 47 sí, 1 no i cap
abstenció; per videoconferència: 5 vots negatius... positius,
perdó..., són 52 vots afirmatius, 1 en contra i cap abstenció.

Passam a votar la proposta número 33. Votam.

Resultat de la votació: presencials, 52 sí, cap no, cap
abstenció; per videoconferència: 5 vots afirmatius. Resultat de
la votació: 57 vots sí, cap no, cap abstenció.

Ara passam a votar la proposta número 30. Votam.

Votació presencial: 52 sí, cap no, cap abstenció; per
videoconferència: 5 vots afirmatius. Resultat d’aquesta votació:
57 vots afirmatius, cap en contra, cap abstenció.

Ara passam a votar la proposta número 40. 

Resultat presencial: 49 sí, cap no, 3 abstencions; per
videoconferència: 5 vots afirmatius. Resultat de la votació: 54
vots a favor, cap en contra i 3 abstencions.

Ara passam a votar la proposta número 19. 

Votació presencial: 44 sí, 8 no, cap abstenció; per
videoconferència: 2 vots positius i 3 negatius. Resultat de la
votació: 46 vots a favor, 11 en contra i cap abstenció.

Ara passam a votar la número 34. 

Votació presencial: 26 sí, 24 no, 2 abstencions; votació per
videoconferència: 5 vots negatius. Resultat de la votació: 26 sí,
29 no, 2 abstencions.

Ara passam a votar la proposta número 6. Votam.

Votació presencial: 28 sí, 24 no, cap abstenció; votació per
videoconferència: 5 no. Resultat de la votació: 28 sí, 29 no, cap
abstenció.

Ara passam a votar les propostes de resolució números 20,
22, 25, 27 i 37 del Partit Popular.

LA SRA. CANO I JUAN:

Demanaria votació separada de la 37, per favor.
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EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Idò passam a votar les números 20, 22, 25 i 27.
Votam.

Votació presencial: 28 sí, 24 no, cap abstenció; votació per
videoconferència: 5 vots negatius. Resultat de la votació: 28 sí,
29 no, cap abstenció.

Ara passam a votar la número 37. Votam.

Resultat de la votació presencial: 52 vots afirmatius, cap
negatiu i cap abstenció; per videoconferència: 5 vots positius.
Resultat de la votació: 57 vots a favor, cap en contra i cap
abstenció.

Ara passam a votar les propostes números 18, 21, 23 i 32.
Votam.

Resultat de la votació presencial: 28 sí, 24 no, cap
abstenció; per videoconferència: 5 vots negatius. Resultat de la
votació: 28 sí, 29 no, cap abstenció.

Ara passam a votar les propostes de resolució números 14,
15, 16 i 26. Votam.

Resultat de la votació presencial: 26 sí, 26 no, cap
abstenció; per videoconferència: 5 vots negatius. Resultat de la
votació: 26 sí, 31 no, cap abstenció.

Ara passam a votar les propostes números 11, 39 i 41.
Votam.

Resultat de la votació presencial: 25 sí, 26 no, cap
abstenció; per videoconferència: 5 vots negatius. Resultat de la
votació: 25 sí, 31 no, cap abstenció.

Ara passam a votar les propostes números 4 i 10. Votam.

Resultat de la votació presencial: 26 vots a favor, 24 en
contra i 2 abstencions; per videoconferència: 5 vots negatius.
Resultat de la votació: 26 sí, 29 no i 2 abstencions.

Ara passam a votar la proposta número 35.

Resultat de la votació presencial: 23 vots sí, 28 no, cap
abstenció; per videoconferència: 5 vots negatius. Resultat de la
votació: 23 sí, 33 no, cap abstenció.

Ara passam a votar les propostes números 9 i 24 del Partit
Popular. Votam.

Resultat de la votació presencial: 23 sí, 26 no, 3
abstencions; votació per videoconferència: 5 vots negatius.
Resultat de la votació: 23 sí, 31 no, 3 abstencions.

Ara passam a votar la proposta número 31. Votam.

Resultat de la votació presencial: 23 vots afirmatius, 24
negatius i 5 abstencions; per videoconferència: 5 vots negatius.
Resultat de la votació: 23 sí, 29 no, 5 abstencions.

Votació de la proposta número 2. Votam.

Resultat de la votació presencial: 23 vots afirmatius, 24
negatius, 5 abstencions; per videoconferència: 5 vots negatius.
Resultat de la votació: 23 sí, 29 no, 5 abstencions.

Ara passam a votar la número 7. Votam.

Resultat de la votació presencial: 52 sí, cap no, cap
abstenció; per videoconferència: 5 vots afirmatius. Resultat de
la votació: 57 sí, cap no, cap abstenció.

Ara passam a votar la proposta número 38. 

Resultat de la votació presencial: 20 sí, 26 no, 6
abstencions; per videoconferència: 1 vot no i 4 abstencions.
Resultat de la votació: 20 vots a favor, 27 en contra i 10
abstencions.

Votació de la número 42. Votam.

Resultat de la votació presencial: 17 sí, 26 no i 8
abstencions; per videoconferència: 5 vots negatius. Resultat de
la votació: 17 sí, 31 no, 8 abstencions.

Proposta número 8 del Partit Popular. Votam.

Resultat de la votació presencial: 15 vots sí, 26 no, 11
abstencions; per videoconferència: 5 vots negatius. Resultat de
la votació: 15 sí, 31 no i 11 abstencions.

Ara passam a votar les propostes del Grup Parlamentari
Unidas Podemos. En primer lloc votam la proposta número 10.
Votam.

Resultat de la votació: 32 vots a favor, presencial, 3 no i 13
abstencions; per videoconferència: 5 vots afirmatius. Resultat
de la votació: 37 sí, 3 no i 13 abstencions.

Ara passam a votar les núm. 1, 8, 9, 13, 14, 15, 18, 20, 21
i 22. Votam.

Resultat de la votació presencial: 49 vots sí, 3 no i cap
abstenció; per videoconferència: 5 vots afirmatius. Per tant, 54
vots sí, 3 no i cap abstenció.

Ara passam a votar la proposta número 2. Votam.

Resultat de la votació presencial: 41 sí, 3 no, 8 abstencions;
per videoconferència: 5 vots afirmatius. Resultat de la votació:
46 sí, 3 no i 8 abstencions.

Ara votam la número 16. Votam. 

Resultat de la votació presencial: 43 sí, 3 no, 5 abstencions;
per videoconferència: 5 vots afirmatius. Resultat de la votació:
48 sí, 3 no i 5 abstencions. 

Ara votam la proposta número 7. Votam. 
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Resultat de la votació presencial: 43 vots afirmatius, 4
negatius, 5 abstencions; per videoconferència: 5 vots
afirmatius. Resultat de la votació: 48 sí, 4 no i 5 abstencions. 

Ara votam la proposta número 12, amb la transacció
incorporada. Votam. 

Resultat de la votació presencial: 34 sí, 18 no, cap
abstenció: i per videoconferència: 5 vots afirmatius.  Resultat
de la votació: 39 sí, 18 no, cap abstenció.

Ara votam la número 6. Votam. 

Votació presencial: 31 sí, 18 no i 3 abstencions; i per
videoconferència: 4 vots afirmatius, cap en contra i 1 abstenció.
El resultat de la votació són: 35 vots afirmatius, 18 negatius i
4 abstencions. 

Ara votam la proposta número 3. Votam. 

Resultat de la votació presencial: 29 sí, 23 no, cap
abstenció; per videoconferència: 5 vots afirmatius. Resultat de
la votació: 34 sí, 23 no, cap abstenció. 

Ara votam les propostes número 11 i 17. Votam. 

Resultat de la votació presencial: 26 sí, 23 no, 3
abstencions; per videoconferència: 5 vots afirmatius. Resultat
de la votació: 31 sí, 23 no i 3 abstencions. 

Ara votam la proposta número 4. 

Resultat de la votació presencial: 25 sí, 19 no, 8
abstencions; resultat de la votació per videoconferència: 5 vots
afirmatius. Són: 30 vots a favor, 19 en contra i 8 abstencions. 

Ara votam la proposta número 5. Votam. 

Resultat de la votació presencial: 34 sí, 3 no, 15
abstencions; resultat per videoconferència: 4 vots afirmatius i
1 abstenció. Resultat de la votació: 38 vots a favor, 3 en contra
i 16 abstencions. 

Ara votam la proposta número 19. Votam. 

Resultat de la votació presencial: 46 vots sí, 3 no, 3
abstencions; per videoconferència: 4 vots afirmatius i 1
abstenció. Resultat de la votació: 50 vots afirmatius, 3 negatius
i 4 abstencions. 

Ara votam les propostes del Grup Parlamentari Ciudadanos. 

En primer lloc votam la número 11, amb la transacció
incorporada. Votam. 

Resultat de la votació presencial: 52 sí, cap no, cap
abstenció; per videoconferència: 5 vots afirmatius. Resultat de
la votació: 57 sí, cap no, cap abstenció. 

Ara votam les propostes de resolució número 4, 13, 15, 16,
18, 19 i 20. Votam. 

Resultat de la votació presencial: 52 vots afirmatius, cap en
contra, cap abstenció; per videoconferència: 5 vots afirmatius.
Resultat de la votació: 57 sí, cap no i cap abstenció. 

Ara votam la proposta número 12. 

Resultat de la votació presencial: 51 vots afirmatiu, cap en
contra, cap abstenció; i 5 vots afirmatius per videoconferència.
Resultat de la votació: 56 vots a favor, cap en contra, cap
abstenció. 

Ara votam la proposta número 10. 

Resultat de la votació presencial: 56, 2 no i cap abstenció;
per videoconferència: 5 vots afirmatius. Per tant el resultat de
la votació és: 55 vots afirmatius, 2 en contra i 2 abstencions. 

Ara votam la proposta número 9. Votam. 

Resultat de la votació presencial: 46 sí, 6 no, cap abstenció;
per videoconferència: 5 vots afirmatius. Resultat de la votació:
51 sí, 6 no i cap abstenció. 

Ara votam la proposta número 14. Votam. 

Resultat de la votació presencial: 44 vots sí, 8 no i cap
abstenció; per videoconferència: 5 vots afirmatius. Resultat de
la votació: 49 sí, 8 no i cap abstenció. 

Ara votam la proposta número 3. Votam. 

Resultat de la votació presencial: 19 sí, 19 no i 14
abstencions; i 5 vots negatius per videoconferència. Per tant,
resultat de la votació:19 sí, 24 no i 14 abstencions. 

Ara passam a votar la proposta número 1. Votam. 

Resultat de la votació presencial: 47 vots afirmatius, 2
negatius i 3 abstencions; per videoconferència: 5 sí. Resultat de
la votació: 52 sí, 2 no i 3 abstencions. 

Votació de la proposta de resolució número 17. Votam. 

Resultat de la votació presencial: 26 sí, 26 no, cap
abstenció; per videoconferència: 5 vots negatius. Resultat de la
votació: 26 sí, 31 no, cap abstenció. 

Ara passam a votar les propostes número 2, 6 i 7. Votam. 

Resultat de la votació presencial: 23 sí, 26 no, 3
abstencions; per videoconferència: 5 vots negatius. Resultat de
la votació: 23 sí, 31 no i 3 abstencions. 

Ara passam a votar la proposta número 8. Votam. 

Resultat de la votació presencial: 23 sí, 26 no, 3
abstencions; per videoconferència: 5 vots negatius. Resultat de
la votació: 23 sí, 31 no i 3 abstencions.

Ara passam a votar la proposta número 5. Votam. 
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Resultat de la votació presencial: 8 sí, 29 no, 15
abstencions; per videoconferència: 5 vots negatius. Resultat de
la votació: 8 sí, 34 no i 15 abstencions.

Ara passam a votar les propostes de resolució de MÉS per
Mallorca. En primer lloc, votarem la proposta primera amb la
transacció incorporada. Passam a votar. Votam. 

Resultat de la votació presencial: 45 sí, 3 no, 4 abstencions;
per videoconferència: 5 vots afirmatius. Resultat de la votació:
49 vots sí, 3 no i 4 abstencions.

Ara passam a votar la proposta número 17. Votam. 

Votació presencial: 29 sí, 18 no, 5 abstencions; per
videoconferència: 5 vots afirmatius. Resultat de la votació: 34
sí, 18 no i 5 abstencions.

Ara passam a votar les propostes número 5, 7,10,13 i 14.
Votam. 

Resultat de la votació presencial: 49 sí, 3 no, cap abstenció;
per videoconferència: 5 vots afirmatius. Resultat de la votació:
54 sí, 3 no i cap abstenció.

Ara passam a votar les propostes número 15 i número 16.
Votam. 

Resultat de la votació presencial: 44 sí, 3 no i 5 abstencions;
per videoconferència: 5 vots afirmatius. Resultat de la votació:
49 sí, 3 no i 5 abstencions.

Ara passam a votar la número 4. Votam. 

Resultat de la votació presencial: 41 sí, 3 no, 8 abstencions;
per videoconferència: 5 vots afirmatius. Resultat de la votació:
46 sí, 3 no i 8 abstencions.

EL SR. PÉREZ-RIBAS: 

Sr. President, podem repetir la votació de la 15 i la 16, per
favor?

EL SR. PRESIDENT: 

Teòricament no, però supòs que no hi ha cap problema. 

 Idò tornam a repetir-la. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS: 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

La 15 i la 16.

A veure, repetim la votació de les propostes número 15 i
número 16 de MÉS per Mallorca. Votam. 

El resultat de la votació presencial: 49 sí, 3 no i cap
abstenció; i per videoconferència: són 5 vots positius, que ens
dóna un resultat global de: 54 sí, 3 no i cap abstenció.

Idò ara passam a votar les propostes número 2, 9 i 18.
Votam. 

Resultat de la votació presencial: 29 sí, 22 no, 1 abstenció;
per videoconferència: 5 vots afirmatius. Resultat de la votació:
34 sí, 22 no i 1 abstenció.

Ara passam a votar la proposta número 6.

Resultat de la votació presencial: 27 sí, 22 no, 3
abstencions; per videoconferència: 5 vots afirmatius. Resultat
de la votació: 32 sí, 22 no, 3 abstencions.

Ara passam a votar la número 8. Votam. 

Resultat de la votació presencial: 29 sí, 18 no, 5
abstencions; per videoconferència: 5 vots afirmatius. Resultat
de la votació: 34 sí, 18 no i 5 abstencions.

Ara passam a votar la proposta número 12. Votam.

Resultat de la votació presencial: 26 sí, 18 no, 8
abstencions; per videoconferència: 5 vots afirmatius. Resultat
de la votació: 31 sí, 18 no i 8 abstencions.

Ara passam a votar la proposta número 11. Votam.

Resultat de la votació presencial: 31 sí, 3 no, 18
abstencions; per videoconferència: 5 vots afirmatius. Resultat
de la votació: 36 sí, 3 no i 18 abstencions.

Ara passam a votar la proposta número 3. Votam.

Resultat de la votació presencial: 29 sí, 3 no, 20
abstencions. Per videoconferència: 5 vots afirmatius. Resultat
de la votació: 34 vots afirmatius, 3 no i 20 abstencions.

Ara passam a votar les propostes del Grup Parlamentari
VOX. Passam a votar la proposta número 2. Votam.

Resultat de la votació presencial: 3 sí, 29 no  i 20
abstencions; per videoconferència: 5 vots negatius. Resultat de
la votació: 3 sí, 34 no i 20 abstencions.

Ara passam a votar la proposta número 10, amb la
transacció incorporada. Votam.

Resultat de la votació presencial: 26 sí, 26 no, cap
abstenció; per videoconferència: 5 vots negatius. Resultat de la
votació: 26 sí; 31 no; i cap abstenció.

Ara passam a votar la proposta número 3, amb la transacció
incorporada. Votam.

Resultat de la votació presencial: 22 sí, 27 no, 3
abstencions; per videoconferència: 5 vots negatius. Resultat de
la votació: 22 sí, 32 no i 3 abstencions.
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Ara passam a votar conjuntament les propostes números 1,
6, 7 i 12. Votam.

Resultat de la votació presencial: 26 sí, 26 no, cap
abstenció; per videoconferència: 5 vots negatius. Resultat de la
votació: 26 sí, 31 no i cap abstenció.

Ara passam a votar les propostes número 15 i 16. Votam.

Resultat de la votació presencial: 26 sí, 26 no, cap
abstenció: per videoconferència: 5 vots negatius. Resultat de la
votació: 26 sí, 31 no, cap abstenció.

Ara passam a votar la proposta número 9. Votam.

Resultat de la votació presencial: 26 sí, 26 no, cap
abstenció; per videoconferència: 5 vots negatius. Resultat de la
votació: 26 sí, 31 no i cap abstenció.

Ara passam a votar la proposta número 4. Votam.

Resultat de la votació presencial: 23 sí, 25 no, 3
abstencions; per videoconferència: 5 vots negatius. Resultat de
la votació: 23 sí, 30 no i 3 abstencions.

Ara passam a votar la proposta número 8. Votam.

Resultat de la votació presencial: 23 sí, 26 no, 3
abstencions; per videoconferència: 5 vots negatius. Resultat de
la votació: 23 sí, 31 no, 3 abstencions.

Ara passam a votar la proposta número 14. Votam.

Resultat de la votació presencial: 23 sí, 26 no, 3
abstencions; per videoconferència: 5 vots negatius. Resultat de
la votació: 23 sí, 31 no i 3 abstencions.

Ara passam a votar les propostes número 11 i 13. Votam.

Resultat de la votació presencial: 3 sí, 48 no, 1 abstenció;
per videoconferència: 5 vots negatius. Resultat de la votació: 3
sí, 53 no i 1 abstenció.

Ara passam a votar la proposta número 5. Votam.

Resultat de la votació presencial: 8 vots afirmatius, 29
negatius, 15 abstencions; per videoconferència: 5 vots negatius.
Resultat de la votació: 8 sí, 34 no i 15 abstencions.

Passam a votar les propostes de resolució del Grup
Parlamentari El Pi. En primer lloc, votam les propostes número
9 i 16. Votam.

Resultat de la votació presencial: 25 sí, 24 no, 2
abstencions; per videoconferència: 5 vots negatius. Resultat de
la votació: 25 sí, 29 no i 2 abstencions.

Ara passam a votar la proposta número 5. Votam.

Resultat de la votació presencial: 28 sí, 24 no, cap
abstenció; per videoconferència: 2 sí, 2 no i 1 abstenció.
Resultat de la votació: 30 sí, 26 no i 1 abstenció.

Votació de la proposta número 4, amb la transacció
incorporada. Votam.

Resultat de la votació presencial: 20 sí, 27 no, 5
abstencions; per videoconferència: 3 sí, 2 no. Resultat de la
votació: 23 vots afirmatius, 29 en contra i 5 abstencions.

Ara passam a votar la proposta número 15. Votam.

Resultat de la votació presencial: 5 sí, 32 no, 15
abstencions; per videoconferència: 5 vots negatius. Resultat de
la votació: 5 sí, 37 no, 15 abstencions.

Ara passam a votar la proposta número 7, amb la transacció
incorporada. Votam.

Resultat de la votació presencial: 33 sí, 19 no, cap
abstenció; per videoconferència: 3 vots afirmatius i 2 vots
negatius. Resultat de la votació: 36 sí, 21 no i cap abstenció.

Ara passam a votar conjuntament les números 1, 2 i 3.
Votam.

Resultat de la votació presencial: 52 sí, cap no, cap
abstenció: i per videoconferència: 5 vots afirmatius. Resultat de
la votació: 57 sí, cap no i cap abstenció.

Ara passam a votar la proposta número 6. Votam.

Resultat de la votació presencial: 29 sí, 8 no, 15
abstencions; per videoconferència: 5 vots afirmatius. Resultat
de la votació: 34 sí, 8 no i 15 abstencions.

Ara passam a votar la proposta número 10. Votam.

Resultat de la votació presencial: 52 vots a favor, cap en
contra, cap abstenció; per videoconferència: 2 vots afirmatius
i 3 negatius. Resultat de la votació: 54 vots a favor, 3 en contra
i cap abstenció.

Ara passam a votar la proposta número 13, amb la
transacció incorporada. Votam.

Resultat de la votació presencial: 28 sí, 24 no, cap
abstenció; per videoconferència hi ha 5 vots negatius. Resultat
de la votació: 28 sí, 29 no i cap abstenció.

Ara passam a votar la proposta número 12. Votam.

Resultat de la votació presencial: 28 sí, 24 no, cap
abstenció; per videoconferència: 5 vots negatius. Resultat de la
votació: 28 sí, 29 no, cap abstenció.

Ara passam a votar la proposta número 11. Votam.

Resultat de la votació presencial: 26 sí, 24 no, 2
abstencions; i 5 vots negatius per videoconferència. Resultat de
la votació: 26 sí, 29 no i 2 abstencions.

Ara passam a votar la proposta de resolució número 8.
Votam.
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Resultat de la votació presencial: 23 sí, 24 no, 5
abstencions; per videoconferència: 5 vots negatius. Resultat de
la votació: 23 sí, 29 no i 5 abstencions.

Ara passam a votar la proposta número 14. Votam.

Resultat de la votació presencial: 18 sí, 29 no, 5
abstencions: per videoconferència: 5 vots negatius. Resultat de
la votació: 18 sí, 34 no i 5 abstencions.

Ara passam a votar les propostes del Grup Mixt, MÉS per
Menorca.

En primer lloc, votam la número 10. Votam.

Resultat de la votació presencial: 47 sí, cap no, 5
abstencions; i per videoconferència: 5 vots afirmatius. Resultat
de la votació: 52 sí, cap no i 5 abstencions.

Ara passam a votar conjuntament les número 5, 6, 7 i 9.
Votam.

Resultat de la votació presencial: 52 sí, cap no, cap
abstenció; per videoconferència: 5 vots afirmatius. Resultat de
la votació: 57sí, cap no, cap abstenció.

Ara passam a votar la proposta número 8. Votam.

Resultat de la votació presencial: 28 sí, 24 no, cap
abstenció; per videoconferència: 5 vots negatius. Resultat de la
votació: 28 sí, 29 no i cap abstenció.

Ara passam a votar la número 3. Votam.

Resultat de la votació presencial: 11 vots sí, 24 no, 17
abstencions; i per videoconferència, 5 vots negatius. Resultat
de la votació: 11 sí, 29 no i 17 abstencions.

Ara passam a votar la proposta número 1. Votam.

Resultat de la votació presencial: 6 vots sí, 24 no, 22
abstencions; per videoconferència: 5 vots negatius. Resultat de
la votació: 6 sí, 29 no, 22 abstencions.

I ara votam la número 2 i la número 4. Votam.

Resultat de la votació presencial: 5 vots sí, 24 no, 23
abstencions; per videoconferència: 5 vots negatius. Resultat de
la votació: 5 sí, 29 no, 23 abstencions.

Ara passam a votar les propostes de Gent per Formentera,
Grup Mixt. En primer lloc, la número 1. Votam.

Resultat de la votació presencial: 37 sí, cap no, 15
abstencions; per videoconferència: 5 vots positius. Resultat de
la votació: 42 sí, cap no i 15 abstencions.

Passam a votar la proposta número 2. Votam.

Resultat de la votació presencial: 49 sí, cap no, 3
abstencions; per videoconferència: 5 vots afirmatius. Resultat
de la votació: 54 sí, cap negatiu i 3 abstencions.

Passam a votar la proposta número 3. Votam.

Resultat de la votació presencial: 52 sí, cap no, cap
abstenció; per videoconferència: 5 vots afirmatius. Resultat de
la votació: 57 sí, cap no i cap abstenció.

Passam a votar la proposta número 4. Votam.

Resultat de la votació presencial: 49 sí, cap no, 3
abstencions; per videoconferència: 2 vots afirmatius, 3
negatius. Resultat de la votació: 51 vots afirmatius, 3 en contra
i 3 abstencions.

Passam a votar la proposta número 5. Votam.

Resultat de la votació presencial: 44 sí, cap no, 8
abstencions; per videoconferència: 5 vots afirmatius. Resultat
de la votació: 49 vots a favor, cap en contra i 8 abstencions.

Passam a votar la proposta número 6. Votam.

Resultat de la votació presencial: 47 vots sí, cap no i 5
abstencions; 5 vots afirmatius per videoconferència. Resultat de
la votació: 52 sí, cap no i 5 abstencions.

Ara passam a votar les propostes del Grup Parlamentari
Socialista. En primer lloc votam la proposta número 16 amb la
transacció incorporada. Votam.

Resultat de la votació presencial: 49 sí, 3 no, cap abstenció;
i votació per videoconferència: 5 vots afirmatius. Resultat de la
votació: 54 vots a favor, 3 en contra i cap abstenció.

Ara passam a votar la proposta número 10 amb la transacció
incorporada. Votam.

Resultat de la votació presencial: 47 sí, 3 no i 2 abstencions;
i per videoconferència: 5 vots afirmatius. Resultat de la
votació: 52 sí, 3 no i 2 abstencions.

Ara passam a votar la proposta número 11. Votam.

Resultat de la votació presencial: 49 sí, 3 no, cap abstenció;
a través de videoconferència: 5 vots afirmatius. Resultat de la
votació: 54 sí, 3 no i cap abstenció.

Ara passam a votar les propostes de resolució números 2, 3,
4, 5, 8, 9, 12, 13, 17, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
35, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47 i 48. Votam.

Resultat de la votació presencial: 49 sí, 3 no, cap abstenció;
per videoconferència: 5 vots afirmatius. Resultat de la votació:
54 sí, 3 no i cap abstenció.

Ara passam a votar la proposta número 26. Votam.

Resultat de la votació presencial: 49 sí, 3 no i cap abstenció;
per videoconferència: 5 vots afirmatius. Resultat de la votació:
54 sí, 3 no i cap abstenció.

Ara passam a votar la proposta número 43. Votam.
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Resultat de la votació presencial: 49 sí, 3 no, cap abstenció;
per videoconferència: 5 vots afirmatius. Resultat de la votació:
54 sí, 3 no i cap abstenció.

Ara passam a votar la proposta número 6, juntament amb la
proposta 25. Votam.

Resultat de la votació presencial: 46 sí, 3 no, 2 abstencions;
per videoconferència: 5 vots afirmatius. Resultat de la votació:
51 sí, 3 no i 2 abstencions.

Passam a votar la proposta número 14. Votam.

Resultat de la votació presencial: 47 sí, 3 no i 2 abstencions;
per videoconferència: 5 vots afirmatius. Resultat de la votació:
52 sí, 3 no, 2 abstencions.

Passam a votar la proposta número 15. Votam.

Resultat de la votació presencial: 44 sí, 5 no i 3 abstencions;
5 vots afirmatius per videoconferència. Resultat de la votació:
49 sí, 5 no i 3 abstencions.

Ara passam a votar la proposta número 21. Votam.

Resultat de la votació presencial: 46 sí, 3 no, 3 abstencions;
per videoconferència: 5 vots afirmatius. Resultat de la votació:
51 sí, 3 no i 3 abstencions.

Ara passam a votar la proposta número 36. Votam.

Resultat de la votació presencial: 49 sí, 3 no, cap abstenció;
i per videoconferència: 2 vots afirmatius i 3 abstencions.
Resultat de la votació: 51 sí, 3 no i 3 abstencions.

Ara passam a votar la número 1 amb la transacció
incorporada. Votam.

Resultat de la votació presencial: 45 sí, 3 no, 2 abstencions;
per videoconferència: 5 vots afirmatius. Resultat de la votació:
50 vots afirmatius, 3 en contra i 2 abstencions.

Ara passam a votar la proposta número 18. Votam.

Resultat de la votació presencial: 31 sí, 3 no i 18
abstencions; i per videoconferència: 5 vots afirmatius. Resultat
de la votació: 36 sí, 3 no i 18 abstencions.

Ara passam a votar la proposta número 37. Votam.

Resultat de la votació presencial: 34 sí, 3 no, 15
abstencions; per videoconferència: 5 vots afirmatius. Resultat
de la votació: 39 sí, 3 no, 15 abstencions.

Ara passam a votar la proposta número 34. Votam.

Resultat de la votació presencial: 30 sí, 4 no, 18
abstencions; 5 vots afirmatius per videoconferència. Resultat de
la votació: 35 sí, 4 no, 18 abstencions.

Ara passam a votar la proposta número 19. Votam.

Resultat de la votació presencial: 27 sí, 3 no, 22
abstencions; votació per videoconferència: 5 vots afirmatius.
Resultat de la votació: 32 sí, 3 no i 22 abstencions.

Ara passam a votar la proposta número 45 amb la transacció
incorporada. Votam.

Resultat de la votació presencial: 49 sí, 3 no, cap 2
abstenció; per videoconferència: 5 vots afirmatius. Resultat de
la votació: 54 sí, 3 no i cap abstenció.

Ara passam a votar la proposta número 7. Votam.

Resultat de la votació presencial: 24 afirmatius, 3 negatius,
25 abstencions; i per videoconferència: 5 vots afirmatius.
Resultat de la votació: 29 sí, 3 no i 25 abstencions.

Un cop concloses les votacions, aixecam aquesta sessió, i
la reprendrem a les 16:40 hores.
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