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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyors i senyores diputats, començam el plenari
d’avui, i els volia informar que ara, fa poc temps, hem tengut
coneixement que un diputat ha donat positiu per a la prova de
la COVID-19 i, per tant, anam endarrerits amb el començament
del plenari perquè, conjuntament amb la Central COVID, hem
pres una sèrie de decisions i unes altres es troben en camí.

Per tant, aquests diputats ja han començat, diguéssim, una
quarantena i a la resta de diputats ens han dit que podríem fer
la feina amb normalitat.

No tenim capacitat tècnica perquè aquests diputats es
puguin connectar per videoconferència, no tenim capacitat
tècnica. Per tant, com que hi ha tres punts de l’ordre del dia que
s’han de sotmetre a votació, entenc que els grups parlamentaris
seran capaços de trobar una solució per a aquestes votacions,
perquè no podrem fer la votació per videoconferència. Els
diputats ho poden seguir pel canal de YouTube, però això no
ens permet fer una similitud amb videoconferència.

Declaració Institucional del Parlament de les Illes
Balears per commemorar el Dia Mundial de la Diabetis.

I esperant no tenir més incidències en el dia d’avui, moltes
gràcies per la seva col·laboració i començam el plenari amb la
lectura d’una declaració institucional que tots els grups
parlamentaris han signat.

Sra. Secretària?

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

“Declaració Institucional per commemorar el dia Mundial
de la Diabetis

El proper 14 de novembre es celebra el Dia Mundial de la
Diabetis, que té com a objectiu augmentar la conscienciació
global sobre la diabetis, dirigir l’atenció pública cap a les
causes, símptomes, complicacions i tractament d’aquesta greu
afecció que es troba en augment constant a tot el món.

Aquesta commemoració va ser instaurada per la Federació
Internacional de Diabetis (FID) i l’Organització Mundial de la
Salut (OMS) l’any 1991, com a resposta a l'alarmant augment
de casos a nivell mundial. L’any 2007, les Nacions Unides va
celebrar per primera vegada aquest dia, després de l’aprovació
de la Resolució del Dia Mundial de la Diabetis, el desembre de
2006. Per això, el 14 de novembre, Dia Mundial de la Diabetis,
és ja un dia oficial de la salut en el marc de l'ONU.

Aquest dia es reuneixen milions de persones a més de 160
països per augmentar la conscienciació sobre la diabetis,
incloent els infants i les persones adultes afectades per aquesta
malaltia, els professionals sanitaris i les persones amb poder de
decisió en matèria sanitària, així com també els mitjans de
comunicació. Per la seva banda, les associacions dedicades al
combat d'aquesta malaltia organitzen nombrosos
esdeveniments, tant a nivell local, com a nivell nacional.

Aquí, a les Illes Balears, l'Associació de Persones amb
Diabetis, ADIBA, que es va fundar ara fa 40 anys, té com a
objectiu aconseguir una qualitat de vida òptima per a totes les
persones afectades per aquesta malaltia, i també per a les seves
famílies i persones cuidadores.

ADIBA celebra aquest dia mundial amb tota una sèrie
d’activitats on es potencien els hàbits de vida saludables i es
comparteixen experiències per aprendre tots plegats. Enguany
el lema és “Diabetis: el personal d’infermeria marca la
diferència”.

El logotip del Dia Mundial de la Diabetis és un cercle blau
-el símbol mundial de la diabetis- que va ser creat com a part de
la campanya de conscienciació “Unidos por la Diabetes”,
aprovat també per la ONU, l’any 2007. El significat del símbol
del cercle blau és increïblement positiu. En moltes cultures el
cercle simbolitza la vida i la salut. El color blau representa el
cel que uneix totes les nacions i és el color de la bandera de les
Nacions Unides. Per tant, aquest cercle blau simbolitza la unitat
de la comunitat internacional de la diabetis en resposta a la
pandèmia provocada per aquesta malaltia.

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

Primer. Adherir-se a la commemoració del Dia Mundial de
la Diabetis el proper 14 de novembre, i convidar a totes les
persones a participar en els actes que l'Associació de Persones
amb Diabetis de les Illes Balears (ADIBA) organitza amb
aquest motiu.

Segon. Proposar a tots els ajuntaments de les nostres illes
que el dia 14 de novembre il·luminin les seves façanes de color
blau en commemoració del dia Mundial de la Diabetis.

Tercer. Impulsar iniciatives encaminades a promocionar els
hàbits de vida saludables: l'alimentació i la pràctica d'exercici
físic per millorar la qualitat de vida dels pacients amb diabetis,
i també per frenar la primera pandèmia de la què sempre hem
sentit a parlar i que és un greu problema de salut pública:
l'obesitat.

Quart.  Fomentar que tots els pacients amb diabetis rebin
una educació diabetològica adient i tenguin accés als nous
avenços tecnològics i mèdics que garanteixin un millor control
de la seva malaltia i, per tant, de la seva salut.

Cinquè: Garantir que la diabetis no sigui un motiu de
discriminació ni d'exclusió laboral o social a les nostre illes.”

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Secretària. En funció de
l’article 204 deman a veure si es pot aprovar per assentiment,
hi estan tots els portaveus d’acord? Veig que sí.

(Aplaudiments)

Idò, queda aprovada aquesta declaració institucional per
commemorar el Dia Mundial de la Diabetis.
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Començam el primer punt de l’ordre del dia que vostès
saben que correspon al debat de les preguntes amb sol·licitud
de resposta davant el Ple.

I.4) Pregunta RGE núm. 15941/20, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a retallades en les
retribucions dels treballadors de l’administració de la
CAIB.

I.9) Pregunta RGE núm. 15938/20, presentada pel
diputat Sr. José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a promocions de l’IBAVI a Menorca. 

En primer lloc, si cap portaveu no hi està en contra, vull
manifestar que la pregunta número 4, la RGE núm. 15941/20,
que havia de formular el Sr. Lafuente, i dirigida a la consellera
d’Administracions Públiques i Modernització, i la pregunta
número 9, que havia de formular el Sr. Camps, la RGE núm.
15938/20, dirigida al conseller de Mobilitat i Habitatge, queden
ajornades per al plenari d’avui.

I.1) Pregunta RGE núm. 15940/20, presentada pel
diputat Sr. Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a avanç de la construcció de la
depuradora d’Eivissa.

Així, començam amb la primera pregunta, RGE núm.
15940/20, relativa a avanç de la construcció de la depuradora
d’Eivissa, que formula el diputat Sr. Mariano Juan i Guasch,
del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Juan.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors consellers,
diputats, diputades, bon dia. Sr. Conseller, com sap, a Eivissa
tenim començada una nova depuradora des de l’any 2017 i que
en l’actualitat es troben les obres aturades perquè s’ha
modificat el projecte de canalitzacions i falten les
expropiacions dels terrenys. Com sap, també, aquesta
depuradora és la principal instal·lació abocant a la mar més de
5,5 milions de tones d’aigua mal depurada, amb les
conseqüències mediambiental que això du i, a part de les males
olors i la mala imatge que donam a Eivissa.

Sabem que el Ministeri de Transició Ecològica és qui fa
aquests treballs i han adjudicat aquestes expropiacions a (...)
Això ho sabem, però no sabem el ritme que duen.

Per tant, la pregunta que li fem és: quines gestions fa el
Govern balear davant del Ministeri de Transició Ecològica per
avançar en aquesta construcció de la depuradora?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juan. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient i Territori.

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

Sí, moltes gràcies, Sr. President, molt bon dia a tothom. Sr.
Juan, el que li puc assegurar és que la persistència de la
Conselleria de Medi Ambient i Territori davant el ministeri
quant a aquesta depuradora ha estat incessant i, de fet, la seva
pregunta em permet comentar-li que a la darrera reunió que
tenguérem amb el ministeri, la setmana passada, ens va
anunciar que TRAGSA, com bé vostè comentava, ja ha
començat el treball de camp per poder dur a terme les
expropiacions pertinents i per tant així, de cara a l’any que ve,
poder començar les obres. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUAN I GUASCH:

Gràcies, Sr. Conseller. Miri, vostè és tan conscient com jo
que la posada en marxa d’aquesta depuradora és molt urgent i
que porta tres anys treballant-s’hi, porta tres anys que va
començar i que en aquests moments, com hem dit aquí, està
aturada, i que, a més, de la necessitat, pel que ja he comentat
abans, per la gravetat d’aqueixa depuradora, a més, serveix
perquè un projecte que s’ha de dur endavant amb fons de
cohesió, que vostès haurien de negociar amb la Secretaria
d’Estat de Turisme, perquè es puguin reparar els canals d’Es
Prat de Ses Monges, això també afecta, precisament, el retard
d’aqueixa depuradora.

D’una altra banda, ha de saber que les inversions, i aquest
és el motiu de la pregunta, les inversions que venen de l’Estat,
territorialitzades, no posen ni un cèntim en aqueixa depuradora.
Simplement, dedica un 1,7% d’aquest pressupost que hi ha de
totes aqueixes inversions, cosa que a Balears s’hauria
d’augmentar un 50% per tenir el que ens correspon per trobar-
nos equilibrats amb la resta d’Espanya.

Per cert, una curiositat, d’aquests milions que venen aquí 80
milions van precisament per a ampliació de l’aeroport, cosa que
no sé què deu pensar el seu partit, que sap que vostès hi votaran
en contra.

Miri, Sr. Conseller, governar implica no simplement cobrar
a final de mes i fer reunions molt interessants, amb un gin-tònic
davant, sinó que també es necessita implicar-se i prendre
decisions i sobretot, en aquest cas concret, exigir a les
institucions implicades competencialment perquè finalitzin amb
urgència aqueixa instal·l...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Juan, el seu temps ha finalitzat.

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sr. Juan. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202015941
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202015938
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202015940
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EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
TERRITORI (Miquel Mir i Gual):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Juan, des de la Conselleria
de Medi Ambient i Territori seguirem fent feina perquè tot el
sistema de depuració i sanejament de les Illes Balears funcioni,
però, com bé vostè ha reconegut, aquesta és una depuradora
que competencialment depèn únicament i exclusivament del
ministeri.

Miri, tot i així, en diferents ocasions i en diferents reunions,
no he deixat d’exigir la celeritat d’aquesta depuradora i, a part,
aquesta és una preocupació compartida, no sols per la
Conselleria de Medi Ambient i Territori, sinó també pel mateix
Consell Insular d’Eivissa i pel mateix Ajuntament de Vila, que
les tres administracions hem fet feina conjuntament i, de fet, a
la darrera reunió amb l’Ajuntament de Vila respecte d’això,
vàrem acordar fer un front comú de pressió davant el ministeri
perquè aquesta depuradora es pugui executar.

Miri, jo, com a conseller, tenc una prioritat, que és que el
sistema del cicle de l’aigua, en general, a les Illes Balears
funcioni de la manera més eficient i més diligent possible, i
també que el Pacte per l’aigua es desenvolupi, i això vol dir
que totes les administracions competents en la matèria tenguin
també la voluntat i la prioritat d’accelerar en accions i
actuacions respecte d’això.

Jo li dic una vegada més, Sr. Juan, i li dic honestament,
benvinguda la seva preocupació per aquestes temàtiques,
benvinguda la seva sensibilitat pel sistema de depuració de les
Illes Balears, pel seu manteniment i per les seves inversions, el
que lament, però, és que aquesta preocupació només la tenen
quan són a l’oposició, no l’han tenguda quan han governat i no
la tenen ara en aquells ajuntaments on sí governen, si no, podria
recordar als seus companys de l’Ajuntament de Sant Joan de
Labritja que fa més d’un any que estam pendents des de la
conselleria de rebre informació per poder seguir tramitant la
depuradora de Portinatx i que encara no hem rebut.

(Remor de veus)

Per tant, Sr. Juan, una vegada més li agraesc el seu
compromís, però també, sobretot, li deman coherència.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 15944/20, presentada pel
diputat Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a trasllat de l’ambulatori
d’El Carme.

Segona pregunta, RGE núm. 15944/20, relativa a trasllat de
l’ambulatori d’El Carme, que formula el diputat Sr. Antonio
Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula el Sr. Fuster.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, ¿en qué
situación se encuentra el traslado del ambulatorio de El
Carmen?

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President, bon dia a tots i a totes. El trasllat de
l’ambulatori d’El Carme està previst per al dia 5 de desembre,
entraria en funcionament el dia 9 de desembre.

Com sap, és un projecte, o, si no ho sap, li ho dic, que ve de
l’any 2016, en què es va planificar. A l’any 2017 es va fer el
projecte de reforma i aquestes obres han acabat el juny
d’enguany.

Hi ha dos motius fonamentals per aquesta reforma: un és
que les instal·lacions precisaven de moltíssima... tenien avaries
freqüents, incidències freqüents i, per tant, era necessària la
seva reforma; i la segona és també de caràcter assistencial, per
donar una millor cobertura als ciutadans que vagin a consultes
a l’Hospital General, on tenim raigs ics, etc.

Moltes gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, no nos
cuadra con lo que dicen los profesionales sanitarios. Mire, el
Govern ha confirmado, como usted me ha dicho, que en
diciembre se va a trasladar la actividad sanitaria de El Carmen
a la zona antigua de quirófanos del Hospital General; se va a
trasladar a uno de los centros más eficientes de Baleares, con
más de 100.000 visitas al año, a un centro que no podrá dar
cobertura ni a la mitad. ¿Así entienden ustedes la eficiencia
sanitaria?

Se va a trasladar a un centro espacioso, amplio, que tienen
cuatro plantas y grandes salas de espera a una planta, con luz
artificial, sin ventanas y que tiene una única sala de espera.
¿Cómo van a respetar las distancias de seguridad en tiempos
COVID, Sra. Consellera?

Se va a trasladar un centro que tiene fácil acceso, con seis
paradas de buses distintas, a un centro que tiene una
accesibilidad muy complicada, sin paradas de buses próximas
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ni servicio público. Sra. Consellera, ¿han pensado en las
personas de movilidad reducida?

Ustedes van a transformar un amplio espacio asistencial en
un edificio de despachos, insisto, en tiempos COVID. ¿Sabe
usted que el traslado a un centro tan reducido supondrá, sin
ninguna duda, un aumento en las listas de espera? Que, por
cierto, ya vamos por 55.000 pacientes en las Islas Baleares en
listas de espera.

Supongo que ustedes dirán, siguiendo su política de
marketing y decorados, que inauguran un nuevo centro de
salud, un nuevo espacio sanitario, pero la realidad es que
ustedes con este traslado lo que van a hacer es una auténtica
chapuza.

Sra. Consellera, ¿quién es el responsable de este
despropósito? ¿De verdad su ineficacia es tan grande que les
lleva a tomar esta clase de decisiones?

Sra. Consellera, ya sé que, según usted, todos podemos
hacer lo que queramos en nuestro tiempo libre en tiempos
COVID, especialmente si eres la presidenta del Govern, pero
a usted en su tiempo de trabajo se le presupone un poco de
sentido común y, sinceramente, con esta decisión no lo está
demostrando.

Desde el Partido Popular nos sumamos a las peticiones de
los sindicatos y del personal sanitario y le pedimos que retrase
este traslado, que lo posponga, se lo pedimos porque una foto
el día de la inauguración no es más importante que la seguridad
de nuestros pacientes y de nuestros profesionales sanitarios.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Evidentment, quan es va planificar, Sr.
Diputat, no sabíem que ens trobaríem en una situació de
pandèmia i per això els espais s’han d’adequar i escoltam els
treballadors. Ahir mateix hi va haver junta de personal, es va
tractar aquest tema, i jo els vull recordar que l’ambulatori d’El
Carme presentava deficiències molt serioses, no així l’Hospital
General, que s’ha reformat, que s’han reformat moltíssims dels
espais de l’Hospital General, que continua aquesta reforma.

Ja sé que per a vostès és molt més senzill, vostès l’anaven
a tancar l’Hospital General, s’haguessin estalviat aquesta
reforma,...

(Alguns aplaudiments)

... Com havien tornat també Sa Moreta, el cas d’El Toro, el vell
Can Misses tampoc no es va habilitar, no es feien obres ni
reformes, així és molt més senzill quan no es fan les coses.

I, com ha dit el meu company, també em crida l’atenció que
escolten els professionals, els sindicats i els preocupen les
llistes d’espera només quan són a l’oposició.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.3) Pregunta RGE núm. 15932/20, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a prohibició del Govern
de les activitats d’atraccions de fira a les Illes Balears.

Tercera pregunta, RGE núm. 15932/20, relativa a
prohibició del Govern de les activitats d’atraccions de fira a les
Illes Balears, que formula el diputat Sr. Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el
Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president, molt bon dia a tothom. Consellera, de
bell nou duim una pregunta aquí, a la sessió de control, envers
les conseqüències de les resolucions davant la COVID que pren
el seu departament, en aquest cas volem saber quines són les
raons per les quals s’ha prohibit l’activitat d’atraccions de fires,
malgrat aquest col·lectiu de famílies i treballadors i autònoms
manifesta que acompleix el protocol de mesures d’higiene i
seguretat requerit. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, com bé sap, les
decisions que es prenen a la Conselleria de Salut són avalades,
són avalades pels jutges, són avalades també pel Comitè de
Gestió de Malalties Infeccioses, són a proposta dels tècnics i el
que pretenen aquestes resolucions és ajudar a garantir la
seguretat de tots els ciutadans.

Hi ha una sèrie d’activitats que són de més alt risc que, en
el moment en el que puja la incidència, ens veiem obligats a
restringir, a restringir aforaments o fins i tot a tancar algunes
activitats. I entenem el perjudici empresarial, el perjudici
econòmic, el perjudici social, el perjudici individual, jo ho
entenc perfectament i li puc assegurar que tot el Govern, també.
I, per això, és tan important escoltar el que diu el ministeri de
Sanitat, el que diu l’OMS, el que diuen els estudis, i compassar
aquestes mesures amb la situació epidemiològica. 
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Hem publicat més de 30 resolucions, dos decrets de
presidència de la presidenta del Govern, i com li dic es prenen
en funció del risc de les activitats, no són casualitat i,
evidentment, són totes mesurades. I jo estic segura que la
ciutadania, en part, ho entén i la resta idò també s’ha d’entendre
el perjudici que els cream però, també, aprofit aquest moment
per agrair a tots els ciutadans l’esforç -i als empresaris també-
i estic segura que junts, fent cas de totes aquestes resolucions
i de totes aquestes mesures aconseguirem tombar la corba. 

Moltes gràcies, president. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Gràcies, president. Miri, consellera, el 14 d’octubre li varen
registrar a vostè un enginyer d’aquesta entitat que els ha acostat
a l’adaptació als protocols de 25 de setembre, que és el darrer
que tenia, i li varen demanar si havia de fer qualque
modificació més.

El 22 d’octubre -el mateix dia que vostè treu una altra
resolució- els contestava, simplement, que no modificaria
l’anterior i, per tant, no acceptaria el seu protocol que, a més a
més, l’única resposta que li va donar és que hi havia una
pandèmia amb l’índex d’incidència que hi havia. Això és
l’única resposta, no els ha donat cap explicació ni es va fixar
cap ni un requisit, simplement, li va argumentar això. 

Els va remetre, en cas de qualque dubte, a la Direcció
General de Salut Pública. La Direcció General de Salut
Pública, quina titular té? Ha comentat en aquest parlament, en
aquesta comissió, que està esgotada per tres vegades, ho va dir.
Això és la resposta que els va donar amb un escrit, amb un
correu electrònic, consellera.

Aquesta entitat, aquest col·lectiu, el que vol és que els digui
com ho ha de fer per adaptar-se. Ja li va dir el Parlament en el
mes de juliol, en una proposició no de llei, va instar el Govern
que prengués les mesures, conjuntament amb aquest col·lectiu,
per treure’l de la situació tan crítica en què es trobaven les
seves famílies i estava tremendament invisibilitzat.

Aquest col·lectiu està complint amb les tres emes,
consellera, acompleix amb les mascaretes, acompleix amb les
mesures de distanciament i de seguretat, i acomplexi amb les
mans netes, és a dir, amb la higiene de les instal·lacions i de
cada un dels estris. Ha estat un col·lectiu que no ha tengut cap
contagi constatat a nivell de l’Estat, i la resposta que els ha
donat ara han estat aquestes.

Vostè ha donat altres respostes a altres col·lectius, i no és
una qüestió de fer comparacions ni malbé a cap altre col·lectiu,
però sí els n’ha donada, i el que no entenen aquestes famílies és
que no tenen una resposta precisa i exacta per adaptar-se. 

I una qüestió més: fan l’activitat a l’aire lliure, consellera,
a l’aire lliure, la ventilació està més que garantida. Van
demanar que els donés una altra ubicació.

Nosaltres el que li demanam, consellera, és el que li hem
demanat altres vegades a les comissions: que es reuneixi amb
ells, que no els enviï un correu electrònic, que es reuneixi amb
ells i trobi una solució específica per a cada col·lectiu, aquesta
és la manera de sortir-ne. I el que es va establir en el Pla de
recuperació de les nostres illes, donar respostes específiques
per a la recuperació social i econòmica, garantint la sanitària,
i és l’esforç que s’ha de fer amb el departament, amb diàleg i
amb negociació amb ells.

Però els ha de rebre, consellera, no només els ha d’enviar
un correu. Sabem que no hi ha risc zero, però no hi ha risc zero
per a tothom, consellera, per a ningú. 

Gràcies. 

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gràcies, Sr. President. Aquest col·lectiu ha estat rebut pel
meu gabinet de Salut i el que li torn repetir és que les decisions
no són senzilles, ni aquí ni enlloc. 

Miri a Espanya, miri al seu voltant, Sr. Conseller, Sr.
Diputat. Miri al seu voltant, miri com estan les comunitats
autònomes, miri com està el País Basc, miri com està
Catalunya, miri com està la resta del món. Es pensa que són
fàcils, aquestes decisions? No, no són fàcils de prendre. 

(Remor de veus)

Sabem que no són decisions senzilles i també, miri també,
com s’han flexibilitzat, les mesures, a Menorca i a Formentera.
Això és el que pensam ara mateix estam amb una incidència,
ahir, de 262, necessitam millorar, i quan milloram,
flexibilitzam. I aquesta és la voluntat d’aquest Govern,
evidentment, compassar les mesures en funció dels que ens
diuen els tècnics, no fer una altra cosa. I crec que hem
demostrat que treballam de manera coordinada amb tots els
sectors, i escoltam per donar una millor resposta. 

Gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Consellera. 

La quarta pregunta, la RGE núm. 15941/20, queda
ajornada. 
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I.5) Pregunta RGE núm. 15935/20, presentada pel
diputat Sr. Sergio Rodríguez i Farré, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a lluita contra
l’homofòbia i el masclisme. 

Passam a la cinquena pregunta, la RGE núm. 15935/20,
relativa a lluita contra l’homofòbia i el masclisme, que formula
el diputat Sr. Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares. Té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ: 

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Consellera, ¿qué medidas está
impulsando su conselleria para luchar contra la homofobia y el
machismo en la comunidad islámica?

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Rodríguez, les
mesures que s’impulsen des de la conselleria són les mateixes
a tota la nostra comunitat autònoma per lluitar en contra
d’aquesta homofòbia i el masclisme, com dic, les mateixes per
a tothom. Tenim una Llei d’igualtat, com vostè molt bé sap,
que desenvolupam, la Llei d’igualtat entre homes i dones, que
vàrem aprovar la passada legislatura, així com també la Llei
LGTBI, allà on hi ha tota una sèrie de mesures que anam
desplegant per tota la nostra comunitat autònoma. 

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ: 

Gracias, Sra. Consellera. Tal y como me temía, ustedes
intentan curar el tifus con el tratamiento de la viruela, y así nos
va. 

A ver, hoy he hecho el simple ejercicio, cuando venía a este
parlamento, desde la Puerta de San Antonio hasta aquí, de
contar las mujeres que iban tapadas desde aquí hasta la punta
de los pies, once, he contado, casi todas ellas, con carritos de
bebé y con niños de la mano. Y le puedo asegurar que cuando
veo a esas niñas, -a esas niñas-, y pienso en el futuro de
sumisión que les espera, se me encoge el alma, porque eso es
exactamente lo que significa la palabra “islam”, “sumisión”.

Solo en los últimos meses, en esta comunidad, no me refiero
al conjunto de España, hemos tenido la semana pasada: los
abusos en el tren en Binissalem, de un marroquí con
antecedentes ya de abusos, en Inca, en Ibiza y en Sineu; hemos
tenido los abusos en el Parque Wifi de una manada de ocho
marroquíes, que intentaban abusar de una menor; hemos tenido
la paliza al menor que defendió a su hermana de una manada de

veinte marroquíes en Ses Fontanelles; hemos tenido a dos
marroquíes que intentaron asesinar a una mujer en Palma, por
el mero hecho -a dos mujeres- por el mero hecho de ir cogidas
de la mano por la calle. 

¿Y usted me dice que quiere aplicar las mismas medidas a
este colectivo, que usted sabe -sabe- cuál es la esencia del
pensamiento del Islam con respecto a la mujer y con respecto
a los homosexuales? ¿Y dice que el tratamiento es el mismo?
Eso, ¿sabe a qué nos conduce? A que acabaremos teniendo -
como existen en Bruselas y en otras ciudades europeas- barrios
donde impera la sharía y donde la policía ya no se atreve a
entrar. Y eso es lo que usted debería estar obligada a evitar. 

Tiene que tener claro que, aquí, el que viene a trabajar, a
integrarse y a aceptar nuestros valores democráticos es
bienvenido, y el que no está dispuesto a integrarse, y no está
dispuesto a aceptar nuestros valores, y no está dispuesto a
reconocer la igualdad del hombre y la mujer, y no está
dispuesto a reconocer la libertad sexual, pues ¡patera de rejilla
y de vuelta a su casa!

Gracias, Sr. Presidente. 

(Remor de veus i algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Rodríguez, l’homofòbia,
el masclisme, el racisme, desgraciadament no té edat, no té
religió, no té raça.

Vostè intenta fer aquí un discurs que és absolutament... tot
el que ha dit és fals, és absolutament mentida, només desig que
els mitjans de comunicació, tal volta amb un exemple del que
va passar aquest cap de setmana als Estats Units, una vegada
que es va saber el resultat electoral dels Estats Units, facin el
mateix: tanquin la veu a la mentida, que és el que vostè ha fet
avui aquí i el que representa...

(Alguns aplaudiments)

... i el que representa en aquest parlament.

Però, miri, no em torbaré molts de segons en contestar-li,
perquè crec sincerament que el resultat electoral dels Estats
Units, que hem sabut aquest cap de setmana, ajudarà a baixar
el suflé del racisme, de l’homofòbia i del masclisme i, per tant,
em quedaré només amb unes paraules i un vídeo que es va fer
viral aquest cap de setmana, d’un pare de família, negre, que
deia: “Esta mañana es más fácil ser padre, es más fácil decirle
a tus hijos que su forma de ser importa, decirles que la verdad
importa, que ser una buena persona importa, y es más fácil
para mucha gente... si eres musulmán no te tienes que
preocupar de que el presidente no quiera que estés en este
país, si eres inmigrante no tienes que preocuparte de que el
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presidente quiera arrebatarte a tus hijos o echar a los
dreamers sin motivo”.

Sí, Sr. Rodríguez, la veritat importa i sí, Sr. Rodríguez, ser
bona persona també en política importa.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.6) Pregunta RGE núm. 15939/20, presentada pel
diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a llicències de nou
habitatge. 

Sisena pregunta, RGE núm. 15939/20, relativa a llicències
de nou habitatge, que formula el diputat Sr. Sebastià Sagreras
i Ballester, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, gràcies, president. Bon dia a tots, diputades i diputats.
Les llicències d’obra les donen en darrera instància els
ajuntaments, però els ajuntaments per donar aquestes llicències
necessiten els informes favorables de diferents departaments
del consell o del Govern, per exemple carreteres, per exemple
territori o per exemple medi ambient. Dins els ajuntaments ni
els constructors ni els ciutadans que farien i tendrien un casa
seva ni els obrers que tendrien feina no estan molt contents amb
la tardança dels informes del consell i del Govern.

Sr. Pons, vostè que és el conseller d’Habitatge, ens podria
dir en aquests moments quantes sol·licituds de llicència d’obra
d’habitatge s’estan tramitant a les Illes Balears?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Durant el 2019 i el 2020,
sumant aquests dos anys, hi ha 5.295 expedients d’obra que
s’estan tramitant, a partir de la informació que tenim dels
diferents col·legis professionals, que suposen 1.539 milions
d’euros; açò quant a inicis d’obres. En aquest mateix període,
en el 2019 i 2020, s’han tramitat 4.246 expedients de final
d’obra per un muntant de 1.029 milions d’euros. Açò són les
dades que tenim en aquests moments el que demostra, només
amb aquest nombre de finals d’obra, que efectivament
l’administració treballa, funciona. Hi ha elements de millora?
Per suposat, però evidentment el volum també hi és i des del
Govern hi ha una voluntat clara d’ajudar, de facilitar aquesta

tramitació, sempre al costat i volent ajudar al màxim els
ajuntaments.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Miri, Sr. Pons, vull començar reconeixent-li que em
pensava que la Conselleria d’Habitatge no seria capaç tan sols
de tenir quantificats els expedients en tramitació. Per tant, la
meva enhorabona per aquest fet. Per altra banda, li he de dir...

(Remor de veus)

... per altra banda, li he de dir que aquestes dades no fan més
que reforçar la tardança de les institucions supramunicipals, el
consell i el Govern han fet informes favorables que posarien
aquests projectes en marxa.

De moment, Sr. Pons, l’única política real que han dut a
terme vostès en matèria d’habitatge és, de tant en tant, cada
mes, mes i mig, el dia que no se’n van a fer copes, vostè agafa
la presidenta...

(Remor de veus)

... vostè agafa la presidenta, la disfressa de picapedrer, li posa
un casc, li dóna una pala i fan com que posen una primera
pedra. Després no hi pensen pus, després no hi pensen pus. 

Quina és la conseqüència de fer màrqueting en lloc de
gestió? L’accés a l’habitatge és un dels principals problemes i
segueix sent un dels principals problemes dels ciutadans de les
Illes Balears; les cases dels carrers dels nostres pobles
s’omplen d’“okupes”; Son Banya que s’havia de desmantellar
ha duplicat la seva població els darrers dos anys; l’IBAVI que
és un organisme de la seva conselleria té 98 pisos ocupats.
Mentre, el que no hauria de passar passa, els constructors no
poden posar 2.500 milions d’euros en marxa per reactivar
l’economia, per crear llocs de feina, per crear riquesa per
després distribuir-la.

Per tant, la nostra proposta, Sr. Pons, és: deixin de tenir els
recursos a la conselleria per fer fotos i màrqueting i comencin
a destinar els recursos de persona de la seva conselleria per
identificar dins aquest departament del consell i del Govern
aquests projectes d’obres, coordinin-los, facin-los prioritzar i
així els constructors ajudaran a solucionar dos dels principals
problemes de les Illes Balears: l’accés a l’habitatge i la creació
de llocs de feina...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Sagreras, el seu temps ha finalitzat.

(Alguns aplaudiments)
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Gràcies, Sr. Sagreras. Té la paraula el conseller de
Mobilitat.

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

Moltes gràcies, Sr. President. És cert que a principis d’any
vàrem dir que tendríem en marxa més de 500 habitatges, Sr.
Sagreras, i acabarem aquest any amb 502 habitatges, 29 dels
quals ja els hem lliurat directament a 29 famílies, i continuam
i tenim ja els objectius marcats per a 2021. Però no és cert, no
només hem fet açò, tenim per via llei la possibilitat que a partir
d’ara els ajuntaments puguin signar convenis amb els col·legis
professionals, descarregar part de la seva feina perquè els
col·legis facin precisament bona part dels informes, ajudin als
tècnics municipals no només amb la informació de cara a la
llicència sinó també amb el seguiment de les obres.

Hem aprovat la declaració responsable per llei per tal de
permetre que promotors i arquitectes amb declaració
responsable puguin, una vegada presentat el projecte, iniciar les
obres. En el cas d’habitatge d’equipaments sanitaris, educatius
i assistencials hem permès que per via Consell de Govern
puguin tenir de manera immediata la llicència. També hem
permès l’aprovació de planejaments on hi hagi grans borses
d’habitatge públic per Consell de Govern.

Per tant, sí, sí que hem fet mesures. No només hem col·locat
primeres pedres. L’any que ve aquestes primeres pedres seran
una realitat. 500 famílies més tendran un habitatge des de la
cosa pública i veuran com, a més a més, l’any que ve encara en
començarem moltes més. 

Per tant, sí, sí que hi ha un full de ruta que suposa més
inversió, però que també suposa iniciatives legislatives
precisament per ajudar i per facilitar aquesta tramitació. 

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.7) Pregunta RGE núm. 15920/20, presentada per la
diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a obres d’ampliació de l’IES Marc Ferrer, de
Formentera.

Setena pregunta, RGE núm. 15920/20, relativa a obres
d’ampliació de l’IES Marc Ferrer de Formentera, que formula
la diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt.
Té la paraula la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS: 

Gràcies, Sr. President. Bon dia, diputades, diputats. Bon
dia, conseller. Bé, novament tornam a portar aquesta qüestió a
aquest ple per parlar de..., o aquesta cambra millor dit, per
parlar de la situació de les obres, que tant vostès com nosaltres
sabem que estan pendents de realitzar-se, per a l’ampliació de

l’IES Marc Ferrer, com a únic centre d’ensenyament secundari
que hi ha a l’illa de Formentera, i que a dia d’avui queden
pendents.

La darrera vegada que vàrem demanar-li a vostè, Sr.
Conseller, per aquesta qüestió ens remuntam ja crec que a
gener de 2020 aproximadament, si no vaig malament, en tot cas
era abans de la pandèmia, i en aquells moments sabíem que
aquestes obres estan previstes dins del Pla d’infraestructures
educatives i també sabíem que hi havia un pressupost, o hi és
de fet perquè l’any no ha acabat, de 200.000 euros per poder
iniciar el projecte.

A hores d’ara, Sr. March, no sabem res d’aquestes obres ni
sabem quins plans té realment la conselleria. Per això, li tornam
a demanar per aquesta qüestió i esperam que ens ho pugui
aclarir.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, president. Diputats, diputades. Sra. Sílvia
Tur, moltes gràcies per la seva pregunta. Efectivament,
nosaltres des de fa estona treballam d’una forma clara per
l’ampliació de l’institut Marc Ferrer. Li record que l’institut
Marc Ferrer es va fer l’any 96-97, el 98 ja es va ampliar, el
2011 es va ampliar, el 2016 vàrem fer una cuina que era
necessària per a un grau de formació professional. En aquest
moment per mor de les obres que s’han fet queden 270 m2 per
fer una ampliació en principi de quatre aules. Vostè ho ha dit
clarament.

En aquest moment es va mirar per part d’IBISEC un lloc on
es podia fer aquesta ampliació i l’ampliació allà on es podia fer,
que era un primer pis, va tenir dos problemes: un, que suposava
més de 270 m2 i, dos, que l’estructura de l’edifici no aguantaria. 

En aquest moment l’IBISEC mira altres llocs del mateix
centre, un magatzem, porxos, etcètera, per intentar que les
obres que es facin es puguin realitzar d’acord amb aquesta
normativa urbanística que existeix a Formentera. Això què vol
dir? Vol dir que nosaltres pensam que enguany, l’any 2021, el
projecte estarà fet i que evidentment es podrà licitar si no
sorgeix cap tipus de problemes.

Això també significa lògicament, tenint en compte que hem
de pactar, hem de consensuar amb l’institut si aquest lloc és
adequat per tal que no hi hagi cap tipus de problemes
tangencials d’acord a això.

Per tant, jo li vull dir que és evident que si no hi hagués
hagut aquest problema això ja estaria resolt, però problemes
estructurals i urbanístic ha impedit que les obres es poguessin
fer on nosaltres pensàvem que s’havien de fer. Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, Sr. Conseller, per la seva explicació. Entenc, per
tant, que la disponibilitat d’ampliació del centre...,  actualment
és una superfície de 270 m2 i la meva següent pregunta
relacionada amb la seva explicació seria: consideren vostès o
considera l’IBISEC que aquest espai és suficient com per poder
fer aquestes quatre aules?, i en tot cas si no ho és: creuen que
amb una reorganització dels espais i sumant-hi evidentment
aquests 270 m2 aquesta ampliació serà viable?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, president. Sra. Tur, és evident que aquest
espai que havíem de fer no és possible per raons urbanístics i
d’estructura. Estam mirant altres espais per tal que sigui
possible. Si realment no hi ha cap tipus d’inconvenient
urbanístic ni de cara al centre, aquesta serà una mica la nostra...
o serà el nostre objectiu de cara al curs vinent. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.8) Pregunta RGE núm. 15942/20, presentada per la
diputada Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a control a les residències de
gent gran durant la pandèmia.

Vuitena pregunta RGE núm. 15942/20, relativa a control a
les residències de gent gran durant la pandèmia, que formula la
diputada Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, diputades i diputats,
considera el Govern que el control a les residències de gent
gran ha estat l’adequat durant aquesta pandèmia? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, ho he repetit en
diferents ocasions, sabem de la vulnerabilitat de les persones...
que suposa la gent gran, de les seves malalties cròniques

habitualment associades, del seu grau de dependència i li puc
assegurar que es fa feina de manera molt coordinada, per aquest
motiu, amb la Conselleria d’Afers Socials, els consells insulars,
les mateixes residències...

S’han establert plans de contingència a cadascuna de les
residències, s’ha format els treballadors, s’ha donat suport amb
material quan no n’han tengut suficient. Ara s’hi dóna suport
amb infermeres concretament, a totes les residències intervenen
en el cas que sigui necessari. 

Es plantegen també cribratges periòdics a totes les
residències quan hi ha un cas positiu, jo crec que de les millors
comunitats autònomes, així ens ho fan saber, perquè tot d’una
s’identifica aquest cas; es fan cribratges a totes les persones,
fins i tot si donen negatiu, fins que el brot està resolt, cada set
dies; es fan cribratges a tots els treballadors, quinzenals; i tenim
referents d’unitats a la central COVID referent a vulnerables;
s’han creat unitats COVID específiques als centres hospitalaris,
com també ja li ho he dit, s’han intervingut vuit residències
durant aquests mesos.

Per tant, m’agradaria que no generàs dubtes a la ciutadania.
Li puc assegurar que per a mi, per a aquest govern i per a tota
la Conselleria de Salut la gent gran, la gent vulnerable, la gent
discapacitada és realment una prioritat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sra. Consellera, el control no sols no ha estat adequat,
perquè segons el nombre creixent de contagis dels darrers dies,
tant dels contagis de residents com d’ingressos hospitalaris,
com també malauradament el nombre de defuncions, veim que
ens indica que no ha existit cap mesura preventiva en aquest
sentit, efectiva -efectiva-, no vull dir que no n’hi hagi hagut,
però no han estat efectives.

Sra. Consellera, les dues úniques accions que varen fer
preventives, podríem dir, a la primera onada va ser la restricció
de les visites, primera onada que va estar marcada per la falta
d’equips de protecció tant per als residents com per als
treballadors. 

A la segona onada l’únic que varen fer, perquè a més la
segona onada els va agafar de vacances, l’únic que varen fer va
ser directament, Sra. Consellera..., va ser l’augment de ràtios
del personal sociosanitari, però ja li ho dic, ho varen fer a
principis del mes de setembre. 

A partir d’aquí la conselleria ha actuat sempre... i ho ha fet
quan ja hi havia un brot declarat, descontrolat a alguna de les
residències i a més, Sra. Consellera, les han intervingut quan
han tengut ja un 50% de residents contagiats.
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El juny, el juliol amb tots els professionals sociosanitaris de
les residències, totes, tant públiques com privades, i també dels
tècnics sanitaris s’hagués pogut elaborar un protocol preventiu
per evitar la transmissió de la malaltia, tenien EPI, tenien
l’experiència del que sí havia funcionat, idò ara tot el contrari:
estam molt pitjor, perquè així ho diuen les dades, Sra.
Consellera, els contagis es multipliquen de manera alarmant.

Les darreres dades d’ahir són preocupants: residents
contagiats actius 91, quan just fa quinze dies eren 44. És a dir,
amb quinze dies s’ha duplicat, els usuaris hospitalitzats són 68
i les defuncions acumulades són 183 residents morts. Una
vegada més nosaltres volem expressar el nostre condol als
familiars, però és terrible pensar que quasi un 80% dels morts
a la segona onada són usuaris de residències. 

Els familiars, ja siguin de residències públiques com
privades, així com ho han dit també els familiars de La
Bonanova, no entenen que ells no puguin visitar els seus majors
i que encara cada dia es continuïn contagiant, i aquí la resposta
és clara: han fallat les administracions que haurien d’haver
vetllat d’una manera eficaç per la nostra gent, de la mateixa
manera com ho fan els familiars d’un pare o una mare a casa
seva.

Sra. Consellera, Sra. Presidenta, els familiars dels usuaris
no tenen ganes ni temps ni humor per anar de copes, senten
impotència i ràbia pel que està passant i el que està passant és
que sota la seva responsabilitat els majors es contagien i els
majors...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, el seu temps ha finalitzat.

(Alguns aplaudiments)

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

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

Gràcies, Sr. President. Jo aprofito per felicitar tot l’equip
d’atenció a la cronicitat i tota la gent que fa feina de manera
coordinada per adoptar totes aquestes mesures preventives que
vostè diu que no existeixen. Són xifres molt dures les que vostè
ha dit i evidentment hi penso cada dia perquè darrere cada
persona hi ha una família, hi ha una situació més fàcil o més
complexa, però es pot imaginar que hi penso cada dia, en totes
les persones, i per això es prenen mesures, i per això es fan
resolucions i per això s’estan prenent totes aquestes decisions
per millorar aquesta situació i hi continuarem treballant. 

Vostè només saben fer crítica destructiva, Sra. Diputada,
crítica destructiva, ni una sola proposta crítica... destructiva. És
lamentable i és penós. Mentrestant nosaltres continuarem
treballant sense vacances, Sra. Diputada, continuarem treballant
tot el que faci falta i tot el que sigui necessari perquè aquesta

comunitat autònoma continuï sent una de les comunitats
autònomes on menys morts hi ha hagut per la COVID-19.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

La novena pregunta RGE núm. 15938/20 queda ajornada
com hem dit abans.

I.10) Pregunta RGE núm. 15943/20, presentada per la
diputada Sra. María Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a efectivitat dels protocols
sanitaris aplicats per evitar contagis COVID-19 a les Illes
Balears.

Desena pregunta, RGE núm. 15943/20, relativa a efectivitat
dels protocols sanitaris aplicats per evitar contagis COVID-19
a les Illes Balears que formula la diputada Sra. Maria Tania
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la
Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, diputats i diputades, sap
que és lamentable, Sra. Consellera?, que portam set mesos de
pandèmia, més de 20.000 casos a Balears, 381 persones mortes
i 183 a residències.

Sra. Consellera, han fallat els protocols o han fracassat els
gestors?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Tanta sort que som a les Illes Balears
i no a totes les comunitats governades pel Partit Popular.

(Alguns aplaudiments)

Els protocols sanitaris evidentment tenen la intenció de
protegir la ciutadania i tenen la intenció de protegir també els
professionals. 

S’apliquen protocols sanitaris per tot arreu, Sra. Diputada,
per tot, als establiments sanitaris, als centres de salut, als
hospitals, als sociosanitaris, als restaurants, als museus, a les
biblioteques, als centres comercials, a les residències de
persones discapacitades, s’apliquen a tot arreu. En aquest
moment no crec que hi hagi un sol lloc públic o privat
d’aquestes illes on no s’estiguin aplicant aquests protocols. 
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Des d’aquí crec que hem de donar les gràcies, des del
Govern a totes les institucions que col·laboren d’una manera
activa..., no com el Partit Popular que no col·labora mai,
col·laboren d’una manera activa sí, ajuntaments, consells, és
igual per qui estiguin governats, estan col·laborant i estan
col·laborant molt amb nosaltres. I vull fer un especial
agraïment a l’Institut de Seguretat Laboral, perquè s’estan
esforçant moltíssim perquè tots aquests protocols arribin per
tot.

La feina continua i continuarà. I jo els torn dir, a veure si ho
entenen d’una vegada, continuarem treballant per lluitar contra
la COVID-19, s’hi sumen, Sra. Diputada? S’hi suma d’una
vegada el Partit Popular?

Gràcies president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, a tot arreu no, a tot
arreu no. Sap què ha fallat? Ha fallat el seu govern i han fallat
els seus càrrecs, els sindicats USAE, SIMEBAL, SATSE,
UGT, Comissions Obreres, CSIF i STEI, tots, absolutament
tots han sol·licitant la reprovació del gerent de l’Hospital Son
Espases i qüestionant la seva idoneïtat per seguir en el càrrec.
Son Espases ha estat l’únic hospital de Balears que ha aplicat
un cribratge parcial, un 30% dels pacients ingressats no han
estat controlats, de cada 10 ingressos només en controlaven 3.
No ens digui que ara es fan, faltaria més! Expliqui per què no
s’han realitzat durant mesos, els treballadors de l’hospital de
referència han qualificat l’actuació del gerent d’imprudent i la
senyalen com a responsable de la restricció dels tests, fet que
ha posat en risc treballadors, pacients i familiars.

Està a les seves mans i a les mans del director general de
Salut mantenir el càrrec de la persona que no ha estat capaç de
garantir la protecció i la seguretat de milers de persones. És a
les seves mans mantenir la persona que no ha complit amb
l’acord estatal de realitzar PCR a tots els ingressos. És a les
seves mans, Sra. Consellera, assumir responsabilitats. I sí,
vàrem rectificar, però tard, molt tard. Els metges de Son
Espases se senten impotents, fa mesos que reclamaven PCR per
a tots els pacients i vostès deien que no podia ser, que complien
amb el protocol; a tot arreu no, Sra. Consellera.

Sra. Consellera, el seu Govern està incapacitat per gestionar
aquesta crisi sanitària, el seu gerent va prendre una decisió
discrecional i ha actuat de manera temerària i negligent. En un
mes el nombre de sanitaris contagiats de COVID ha augmentat
un 76%. Sra. Gómez, vostè és infermera, amb el cor a la mà,
per què ha mentit als seus companys?, per què no els ha
protegit? Cessarà el Sr. Pomar per incomplir els protocols, sí o
no?

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Amb tota la nostra incapacitat, Sra.
Diputada, som la segona comunitat autònoma d’aquest país
amb menys casos.

(Alguns aplaudiments)

Li he explicat al Sr. Fuster, li ha dit..., me sembla mentida
que facin referència permanent i contínua als sindicats i quan
governen els maltracten, els maltracten però de molt males
maneres a més, de molt males maneres.

(Alguns aplaudiments)

Els protocols sí que funcionen, el que no funciona, Sra.
Diputada, és el seu “com pitjor, millor”. Això és el que estan
esperant vostès, que com pitjor vagi, millor per a tots. Se
n’adonen de l’oposició que estan fent? Quan se’n vulguin
adonar serà molt tard, perquè els ciutadans esperen molt més de
vostès, molt més. I no sé on són, però el que és clar és que per
fer una política constructiva, junts, tots junts, ho volen
entendre? Seria molt millor i els ciutadans ens ho agrairien a
tots. I la política amb majúscules quedaria bastant més
renovada. A veure si ho aprenen d’una vegada, perquè ja els
dic, quan vulguin rectificar ja serà tard.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.11) Pregunta RGE núm. 15945/20, presentada pel
diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a ajudes a PIME i a autònoms per fer
front a la crisi econòmica.

Onzena pregunta, RGE núm. 15945/20, relativa a ajudes a
PIME i a autònoms, per fer front a la crisi econòmica i que
formula el diputat Sr. Antonio Costa i Costa del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bon dia
Sr. Conseller. Sr. Conseller, se está produciendo en Baleares
una destrucción masiva del tejido productivo, muy
especialmente PIME y autónomos, como consecuencia de la
falta de liquidez. Sólo es necesario pasearse por cualquier
barrio, pot cualquier ciudad de Baleares, para constatar el
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debacle. Solo es necesario visualizar los datos estadísticos para
constatar el drama.

¿Considera suficientes las ayudas que ha otorgado el
Govern a PIME y autónomos para hacer frente a la crisis?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Desde luego todas las ayudas que
se pongan en marcha con la situación que tenemos no serán
suficientes, lo hemos dicho muchas veces, se están sacando
nuevas lineas, se está trabajando en nuevas lineas, porque
efectivamente la situación de la COVID se está manteniendo en
el tiempo y eso obliga a que generemos más lineas de apoyo y
más lineas para poder impulsar y mantener el empleo de los
trabajadores autónomos y de las pequeñas empresas. Por eso se
ha presentado un proyecto de presupuestos que pueda mantener
e impulsar este gasto, por esto ustedes están en contra de ese
presupuesto.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COSTA I COSTA:

6 de abril de 2020, el Partido Popular presenta una PNL en
este Parlamento con el título “Plan de rescate para PIME y
autónomos y familias de estas islas”. Ustedes el día del debate
en esta cámara, la bancada de la izquierda, destrozó el botón
del no a todas las propuestas del Partido Popular.

Negociación del Plan de reactivación económica, el Partido
Popular le pide a usted directamente, oiga, 700 millones de
euros de avales para PIME y autónomos de estas islas, 200
millones de euros de ayudas directas, bajada de impuestos,
reformas estructurales. Usted, todo que no, todo absolutamente
que no. Se lo volvimos a plantear en el debate del estado de la
comunidad autónoma a la Sra. Armengol, en las propuestas de
resolución por supuesto también. Ustedes, no a todo.

Sr. Negueruela, sus únicas propuestas en este sentido han
sido 170 millones en forma de avales, insuficientes, y 15
millones de euros en forma de ayudas a autónomas, de las que
usted aquí directamente pidió disculpas y hoy día, hoy, no
sabemos absolutamente nada después de pasar todo el verano. 

Sr. Negueruela, el plan de choque que usted anunció la
semana pasada, nos servirá para ayudar a las personas que estén
en paro, pero desde luego no permitirá evitar que PIME y
autónomos cierren en estas islas y envíen a sus trabajadores al
paro. ¿No sería mejor ayudar a las PIME y a los autónomos
para que no envíen a sus trabajadores al paro Sr. Negueruela?
Sr. Negueruela, contratar a familiares de políticos es una mala

política de empleo, aunque usted sea un experto total en esta
materia. 

Sr. Negueruela, es hora de actuar ya, mañana es tarde, haga
lo mismo que el Sr. Feijóo en Galicia, o que la Sra. Merkel en
Alemania. Ahora será monserga el retrovisor de la gestión del
Partido Popular, porque en 2022 el equivalente a 2011, poco
podrá ayudar, porque miles de empresas habrán cerrado.

Sr. Negueruela, reflexione respecto a lo que ha estado
haciendo hasta ahora y, cuando lo haya hecho, váyase a su casa.

Gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Diputado, yo creo que lo que le
ha señalado antes la consellera Gómez a su compañera es
bastante básico y creo que se lo debería aplicar, que es que
reflexionen sobre la oposición que están haciendo. Ustedes
dicen a todo que no, ustedes son los que no se suman a los
pactos...

(Remor de veus)

Yo no he interrumpido en absoluto cuando ustedes hablan
y tienen la manía de realizarlo de forma permanente. Pero le
recordaré una cosa, usted propone ese paquete de medidas en
ISBA, van 200 millones en ISBA para ayudas y ustedes en la
legislatura pasada, usted y el Sr. Company, desde luego
destinaron en el mayor año de lineas de apoyo de ISBA, 53
millones en la mayor crisis de la historia reciente, 53 millones,
usted. En autónomos ustedes destinaron 2,4 millones de euros
para ayudas a autónomos, en cuatro años 2,4 millones de euros,
usted. Eso en lo peor de la anterior crisis.

Por tanto, por eso a usted lo echaron. A nosotros no nos han
echado, nos han refrendado y a ustedes los echaron por esa
política económica de despedir. Ahora me habla usted de las
políticas activas de empleo, después de aprender la diferencia
entre ERTE y ERE, entiendo que aprendió esa palabra, ahora
descubrirá lo que significa la política activa de empleo. La
política activa de empleo es para mejorar la empleabilidad de
las personas desempleadas, las mejores políticas activas de
empleo son formación, formación dual y recualificación. Usted
algún día aprenderá qué es la política activa de empleo. 

¿Por qué no sabe mucho de políticas activas de empleo
usted?, porque las recortó, porque cuando usted fue director
general y Company estuvo en el Consejo de Gobierno, se
recortaron como nunca las políticas activas de empleo a menos
de 40 millones de euros, en el peor momento de la crisis
pasada, los mayores recortes en políticas activas de empleo,
¿por qué? Porque usted no sabe lo qué significa la política
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activa de empleo, no sabe lo que significan los ERTE. Ahora
se mantienen los empleos, se mejora la empleabilidad para salir
de esta crisis tan difícil, y desde luego se hace sin su apoyo
pero gracias a las organizaciones empresariales y sindicales,
que refrendan todas las medidas, mientras que ustedes no paran
de criticar al Gobierno, a sindicatos y a patronales. Esa es la
oposición que tenemos.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.12) Pregunta RGE núm. 16034/20, presentada per la
diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a valoració del conseller
d’Educació, Universitat i Investigació sobre la reforma
educativa i la tramitació de la LOMLOE. 

Dotzena pregunta, RGE núm. 16034/20, presentada en
substitució de la RGE núm. 15950/20, relativa a valoració del
conseller d’Educació, Universitat i Investigació sobre la
reforma educativa i la tramitació de la LOMLOE, que formula
la diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. La comunidad educativa ha mostrado su
rechazo a la polémica ley Celaá, que va a salir sin diálogo y sin
consenso, conseller. Usted decía, y yo lo comparto, que un
elemento clave de la política educativa es el diálogo. Usted ha
visto la manifestación que hay a las puertas de este parlamento.
¿Le parece que eso es fruto del diálogo? 

El Partido Socialista de ámbito nacional ha vetado a
participar en la tramitación de la reforma a la comunidad
educativa, a los representantes sindicales y a los representantes
de las familias, y por eso han tenido que poner en marcha la
campaña “Más plurales, más libres y más iguales”, que ya
cuenta con más de un millón, ¡un millón!, de firmas. 

Sr. March, ¿cómo valora la aprobación de las últimas
enmiendas en el marco de la tramitación de la reforma
educativa? Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, president. Diputats, diputades. Sra. Guasp,
gràcies per la seva pregunta, i m’agradaria i crec que quan hi ha
una llei educativa que es tramita hi ha tota una polèmica,
sempre hi ha hagut una polèmica. Jo no li vull recordar la de la
LOMCE -vostè no hi era-, la LOMCE del Partit Popular, que

sí que va comptar amb tot el rebuig de tota la comunitat
educativa i tota una majoria de grups polítics.

(Alguns aplaudiments)

I el que no es pot fer és pensar que la LOMCE és la base de
la nova llei educativa, tal com volen el Partit Popular i altres
grups. 

Escolti, Sra. Guasp, la comunitat educativa és plural, els
que s’han manifestat aquí no és tota la comunitat educativa, és
una part de la comunitat educativa que jo respect. He dialogat
i he arribat a molts d’acords amb l’escola concertada. 

Però, miri, si hem de parlar de totes les coses que diu la
LOMLOE, la ponència, vostè que és una diputada seriosa,
malgrat que evidentment no estigui d’acord amb aquesta llei, li
recoman que llegeixi el que diu la ponència. Li diré exactament
una sèrie de coses. Miri, el tema del castellà, que és un dels
temes de debat; li llegiré la disposició addicional 38, que diu:
“Las administraciones educativas garantizarán el derecho de
los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano
y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos
territorios, de conformidad con la Constitución Española, los
estatutos de autonomía y la normativa aplicable” -llegeixi
clarament el que diu- “y que al finalizar la educación” cal que
es puguin dominar les dues llengües oficials de forma clara. I
a més diu una altra cosa, l’apartat tercer d’aquesta disposició
38, que en el cas que no sigui possible s’hauran de prendre
mesures per compensar aqueixes dificultats.

Per tant aquí no hi ha una guerra ni contra el castellà, ni
contra l’escola concertada, sinó que són visions distintes
d’això. Miri, en contra de l’escola concertada. L’estructura
d’aquesta llei ve de la LODE; la LODE és de l’any 85; la
LODE és la que va institucionalitzar l’escola concertada, i el
que va fer el Partit Popular la passada legislatura amb la
LOMCE va ser tergiversar la LODE. I si vostè llegeix tots els
punts d’aquesta ponència li diré que és veritat que es lleva la
demanda social, és veritat que es lleven els centres que
segreguen per sexe, però es fa una disposició addicional per
estudiar els mòduls de concertació educativa. Per tant li deman
un debat serè sobre aquest tema perquè és necessari que hi hagi
pau educativa.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Mire, estoy de acuerdo con usted, conseller, en que la
LOMCE no era buena, y nosotros desde Ciudadanos pedíamos
su reforma, pero esta reforma exprés de la ley educativa lo que
consigue es ideologizar la educación en vez de hacerla un
instrumento de formación. En medio de una pandemia y con un
estado de alarma de fondo el Gobierno aprovecha para colarnos
la ley Celaá sin resistencia, sin duda una maniobra oportunista,
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conseller, de Sánchez y de sus socios que quieren la
politización de la educación. 

Es un atropello en la libertad educativa, al derecho de las
familias a la libre elección de educación y de centro, al
esfuerzo, al mérito. Sí, conseller, se quieren cargar la
concertada, la educación especial y ahora la Alta Inspección.
Supone la demolición de la calidad y la equidad educativa, que
vulnera el artículo 27 de la Constitución. 

Y no sólo es lengua, no, conseller. ¿Qué me dice de los
suspensos para trampear las cifras de abandono escolar
temprano de cara a la Unión Europea? Mire, no se lucha contra
el fracaso escolar escondiendo los suspensos.

Y ya lo último, la enmienda que elimina el castellano como
lengua vehicular en la educación, porque la lengua vehicular no
debe ser para aprender esa lengua, sino como vehículo de
aprendizaje en materias no lingüísticas. Desde Ciudadanos no
queremos el monolingüismo de ningún sentido, ni ninguna
imposición lingüística. Años de inacción del Partido Popular y
del Partido Socialista han permitido que se vulneren los
derechos lingüísticos y que el español no sea vehicular;
tenemos el ejemplo en las escuelas de Baleares. Y ahora este
atropello se blinda por ley.

Pero miren, Ciudadanos apostamos por una educación
pública de calidad, pero también por una educación plural,
inclusiva, de todos y para todos. Si no hay pluralidad no hay
libre elección. Espero que su partido recapacite, conseller.
Detengan la tramitación de la LOMLOE, que nace a espaldas
de la comunidad educativa y...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. El seu temps ha finalitzat.

(Algun aplaudiment)

Té la paraula el conseller d’Educació.

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

Moltes gràcies, president. Sra. Guasp, tot el que ha dit és
d’una exageració que la situació gairebé a una extrema dreta,
perquè això ni va contra de la llibertat, ni de la concertada, ni
del castellà, ni de tot això. Llegeixi realment la ponència i
veurà com hi ha molts de punts en què vostè està d’acord. No
es deixi dur pels enganys, per les falses notícies i per la
manipulació que fan alguns mitjans de comunicació.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.13) Pregunta RGE núm. 15931/20, presentada per la
diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a valoració de la resposta de Fernando Simón sobre
infermeres infeccioses i malalties infeccioses. 

Tretzena pregunta, RGE núm. 15931/20, relativa a
valoració de la resposta de Fernando Simón sobre infermeres
infeccioses i malalties infeccioses, que formula la diputada Sra.
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears. Té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera de Salut, com a dona, feminista i infermera de
professió, com valora, efectivament, aquesta resposta de
Fernando Simón sobre infermeres infeccioses i malalties
infeccioses; el joc de paraules era en castellà, enfermedades
infecciosas y enfermeras infecciosas, a una entrevista que es va
fer viral.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. No valoraré les declaracions. Sí que
valor positivament que el doctor Fernando Simón hagi demanat
públicament perdó a totes les persones que hagi pogut molestar
i als col·lectius amb les seves paraules o amb les seves
declaracions, perquè com vostè molt bé ha dit som dona,
infermera i feminista.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, i gràcies, Sra. Consellera, per la
resposta. M’hagués agradat que ho valoràs i que ho rebutjàs, tot
i que li varen posar un parany, en això podem coincidir, i ell va
pecar d’ingenu a l’hora de contestar, però hi ha un cosa que es
diu tolerància zero al micromasclisme, a aquest estigma que
duen les infermeres, vostè ho deu saber millor que jo, que n’ha
fet feina tants d’anys, i esperava que almanco vostè digués que
es va equivocar o qualque cosa, no que ell ha demanat perdó.
Em pareix molt bé, ha demanat perdó, l’acceptam, però crec
que aquí quan són dels nostres deim una cosa i quan són dels
altres en diem una altra. No ho dic per vostès, ho dic per tots
els presents en aquesta cambra. Crec que està bé dir que això
no es va fer bé, i que nosaltres el que hem de fer és remar tots
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junts perquè arribem a bon port, i no hem de consentir de cap
manera i hem de condemnar situacions com aquesta, encara que
sigui la ingenuïtat el que el dugués cap aquí.

Dit això, el que ens preocupa sobretot, Sra. Consellera, és
la problemàtica que tenim per trobar professionals
d’infermeria; li record que no es varen poder obrir llits a la UCI
de Son Llàtzer perquè no hi havia infermeres i es varen haver
de mantenir tancats. A Eivissa la situació és desesperada;
parlen d’hospitals de campanya, fan hores extraordinàries; no
hi ha gent per contractar? Es redueixen els permisos o les
vacances si no són necessàries; no són necessàries les
vacances? I les baixes, com les cobrim? Ofereixen feina amb
contractes de sis mesos amb allotjament gratuït; creu que és una
bona solució? Ens comenten els professionals que tenen 25 llits
tancats. Està clar que la política de recursos humans no
funciona en aquesta situació i el cas d’Eivissa no és d’ara, és a
dir, la pandèmia no ho justifica tot.

Jo em deman quina solució hi ha, que posem les llums
llargues per poder veure si ho  podem aclarir d’una vegada i
solucionar tot allò i tota la problemàtica que ens envolta. Quin
temps podran aguantar aquests professionals -els seus
companys de professió- d’aquesta manera? Hem de mirar al cel
i esperar que això s’aturi o hi ha un pla?, perquè sé que
contracten gent sis mesos, amb allotjament gratuït, però em
deman si això és necessari, vull dir si és suficient per poder
arreglar les coses tal i com estan. 

I, Sra. Consellera, esper que en aquest segon torn em faci
una valoració per al conjunt dels seus companys. Gràcies. I de
les dones d’aquesta terra. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gràcies, Sr. President. Miri, l’any que ve, afortunadament
aquest govern fa oposicions, i l’any que ve s’incorporaran
1.205 infermeres a una plaça fixa. Sí, tot això que el Partit
Popular no és capaç de fer. 

Una vegada adjudicades aquestes places, es farà una altra
oferta pública d’ocupació. Des de l’inici de la pandèmia, hem
dit que en el moment de màxima contractació de professionals,
teníem 900 professionals més, entre els quals hi ha 263
infermeres, 231 tècnics en cures -auxiliars d’infermeria-, al
voltant d’un 70% de personal s’ha reforçat a les plantilles
sanitàries. És a dir, s’han contractat moltes infermeres. A
atenció primària, en concret, on feien molta més falta, s’han
contractat 213 infermeres més. L’agost d’enguany n’hi havia
213 més que a l’agost de l’any 2019. Per tant, com veu, la
gestió de recursos humans no és casualitat, és fruit d’una
planificació i és fruit d’un compromís d’aquest govern amb
l’estabilitat dels professionals. 

Tornant al Dr. Simon. El Dr. Simon no és ni dels nostres ni
dels altres, jo no sé de qui és. És el director del CCAES, és una

persona que ha acceptat ser portaveu del Govern d’Espanya en
relació amb la pandèmia, que s’exposa moltíssim en els mitjans
de comunicació i jo el que crec, Sra. Diputada, que el que els
interessa -més que la meva opinió- als ciutadans, i estic segura
que vostè també ho pensa, és que lluitem tots plegats contra
aquesta pandèmia en aquesta terra i a la resta del món. Que
acabem quan abans. Perquè, quant a declaracions, qui estigui
lliure de pecat, que tiri la primera pedra; jo no seré qui tiri la
primera pedra. Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.14) Pregunta RGE núm. 15930/20, presentada pel
diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a canvis
normatius immediats per agilitar els 2.500 milions d’euros
que, segons els constructors, estan aturats per la lentitud
administrativa. 

Catorzena pregunta, RGE núm. 15930/20, relativa a canvis
normatius immediats per agilitar els 2.500 milions d’euros que,
segons els constructors, estan aturats per la lentitud
administrativa, que formula el diputat Sr. Josep Melià i Ques,
del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears. Té
la paraula el Sr. Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom, Sra.
Presidenta. Segons els constructors, les Illes Balears
s’acumulen, en expedients de llicències d’obres pendents, uns
2.500 milions d’euros d’inversió no realitzada.

Per a El Pi és un objectiu cabdal en aquests moments de
crisi agilitar, reactivar l’economia. I, per això, consideram
necessari crear i dotar-nos d’instruments perquè aquests 2.500
milions d’euros d’inversió es puguin materialitzar. És
inadmissible que hi hagi administracions -poders públics de les
Illes Balears- que estiguin dos anys per atorgar una llicència
d’obres, com passa amb el principal ajuntament d’aquesta terra
i d’aquest país. 

Vostès no són aliens a aquesta situació, perquè vostès són
els que dicten les normes, vostès són els autors de la Llei
d’urbanisme de 2017, i vostès són els autors del recent Decret
Llei 9/2020 que no precisament agilita les llicències i
l’urbanisme. Vostès són els responsables dels embossos de
champions, embossos de champions com els que passen a la
Direcció General de Recursos Hídrics de la seva Conselleria de
Medi Ambient. Vostès són els que han rebaixat i els que han
reduït a la mínima expressió un instrument com el de la
declaració responsable, juntament amb el PP, amb Ciutadans i
amb VOX. Però l’hem deixada en el no-res. I vostès són els
que fan una política d’accés a l’habitatge on només hi
participen els poders públics i la promoció pública, i no hi ha
accés en el sector privat i a la HPO de venda. 
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Per tant, vostès tenen molt a fer, i jo li deman: pensa
adoptar mesures immediates per agilitar aquest 2.500 milions
d’euros d’inversió?

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Melià, per la seva
pregunta. Ja abans el conseller de Mobilitat i Habitatge feia
referència a les xifres que tenim quant a habitatges i les
llicències que s’estan executant en aquest moment a la nostra
comunitat autònoma.

Vostè sap perfectament que aquest govern -no només ara,
sinó també a la passada legislatura- va treballar intensament pel
que és l’agilitació dins la nostra administració pública i també,
evidentment, intentant -en els ajuntaments- prendre les millors
decisions -i en els consells insulars- a l’hora de modernitzar i
agilitar l’administració, i així, serà un dels projectes que
presentarem als fons europeus, en temes d’agilitació i
modernització. 

També li he de recordar que aquí, abans de la pandèmia, ja
es va aprovar el Decret 3/2020, precisament per agilitar tot el
que fa referència a mesures urgents en temes d’habitatge en la
nostra comunitat autònoma, i el Decret 8/2020, que també
planteja tota una sèrie de mesures d’agilitació, entre elles, la
declaració responsable, a la qual vostè feia referència. 

També hem dotat d’utensilis als ajuntaments, com puguin
ser els convenis amb els col·legis professionals per tal de poder
tramitar informes i, per tant, no saturar la seva pròpia
administració. 

També li vull recordar, Sr. Melià, com vostè sap
perfectament, que els ajuntaments estan prenent mesures
d’agilitació i hi ha molta diferència entre alguns ajuntaments i
altres a l’hora de tramitar llicències. Per cert, l’Ajuntament de
Palma ha millorat moltíssim les seves xifres d’agilitacions en
llicències, reconegut pels propis constructors de les Illes
Balears. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. MELIÀ I QUES: 

En definitiva, no pensen fer res més. No pensen fer res més.
I 2.500 milions d’euros que estan aparcats i que no surten.
Vostè em pot dir que ha treballat intensament però l’únic
treball intens que han fet és fer-se un vestit a mida per a
l’Administració i les seves promocions.

Per a l’habitatge de protecció pública que vostès fan sí que
fan via, per les escoles i hospitals sí que poden fer un decret llei

a posta, però per al comú dels mortals això no funciona i hem
de reactivar l’economia, i per això, també, li vull recordar que
El Pi els ha tramès al Partit Socialista, una esmena balear
perquè els Pressuposts Generals de l’Estat també ens ajudin a
reactivar l’economia i es portin de manera mínimament justa
amb aquesta terra perquè, sinó, si no hi ha inversió i si no hi ha
capacitat que els motors econòmics funcionin, evidentment ens
continuarem enfonsant. 

Moltíssimes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Per ventura no m’he explicat bé. He
dit que hem fet i que seguirem fent mesures per agilitar la
nostra administració, perquè creim que és un repte de futur per
a les Illes Balears.

També recordar-li -com feia- que el Decret 3/2020 no
només actua dins els habitatges de promoció pública sinó que,
per exemple, té una mesura que permet desbloquejar edificis
inacabats fora d’ordenació; en el cas de Manacor, per exemple,
ja s’hi està treballant intensament; o que permet construir un
habitatge cada 60 metres quadrats, per HPO privada, per tant,
ajuda també al món privat. 

Som conscients -deia- que s’han de seguir prenent mesures,
vostè ho sap perfectament i ja ho vàrem poder debatre en el
debat de política general que, en aquest moment, amb els fons
europeus, haurem de fer un replantejament de com agilitar
alguna normativa que el Govern d’Espanya està treballant en
una comissió de treball en la que nosaltres també hi estam fent
suggeriments sobre diferent normativa que s’haurà de modificar
a nivell espanyol per poder invertir i executar de forma ràpida
aquests fons europeus, i nosaltres, des de les Illes Balears,
també -evidentment- adequarem la nostra normativa a aquesta
agilitació. 

També recordar-li que no només dicta normes el Govern de
les Illes Balears, sinó que els grups parlamentaris poden
presentar -via proposició de llei- les iniciatives que creguin
oportunes. Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.15) Pregunta RGE núm. 15934/20, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a característiques del fons capital risc. 

Quinzena pregunta, RGE núm. 15934/20, relativa a
característiques del fons capital risc que formula el diputat Sr.
Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt. Té la
paraula el Sr. Castells. 
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EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Bon dia,
Sra. Presidenta. En aquestes illes ens dedicam a formar joves
que després han d’anar a treballar fora perquè, com a joves
formats, tenen poques oportunitats de trobar feina en aquestes
illes, malauradament. I, en contrapartida, importam mà d’obra
poc qualificada que ve a treballar en els sectors més importants
de la nostra economia. 

És un negoci ben magre, suposo que està d’acord amb mi.
Centrifugam personal qualificat, importam personal poc
qualificat. Per mirar de revertir aquesta dura realitat, fa unes
setmanes vàrem presentar una moció a la consideració d’aquest
ple en la qual proposàvem diverses mesures de reactivació
econòmica; i una d’elles era la creació d’un fons de capital risc,
és a dir, un fons que té el Govern per invertir en empreses de
nova creació i, un cop aquestes empreses estan consolidades,
el Govern pot recuperar aquest capital i invertir-lo en noves
iniciatives.

Curiosament, el seu grup va votar en contra d’aquesta
mesura, tot i així va sortir aprovada, però vàrem tenir la
sorpresa que, al cap d’un parell de setmanes, vostè al seu
discurs de l’estat general de la comunitat autònoma va anunciar
la creació d’aquest fons de capital risc. Evidentment, ens en
congratulam.

Voldríem saber quines característiques tendria, de quants de
doblers estaria dotat, com es gestionarà, etc. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí, gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells, per poder
aprofundir en una de les qüestions que és clau. Jo coincidesc
perfectament amb el seu discurs i amb les seves propostes sobre
la necessitat de retenir talent a la nostra comunitat autònoma,
de poder aportar a aquests joves emprenedors a les nostres illes
oportunitat de crear la seva pròpia empresa i de quedar radicats
a les nostres illes.

Hem fet alguns experiments des del Govern de les Illes
Balears en la passada legislatura i en aquesta en aquest sentit,
també hem treballat amb el Consell Insular de Menorca i, per
tant, en aquesta línia volem seguir treballant.

És veritat que vostè en la seva iniciativa de MÉS per
Menorca va proposar una proposta de caràcter financer molt
més àmplia que la que jo vaig referir al debat de política
general quant a la creació d’aquest fons de capital risc que el
que... jo vaig explicar al debat de política general, i hi podem
aprofundir en el moment que ho vostè vulgui, que és que el
Govern de les Illes Balears treballa conjuntament amb la
Universitat, amb institucions investigadores com l’IFISC en
temes de biotecnologia, en temes de medicina, per presentar un

projecte europeu entorn a la creació d’un pol innovador en
termes de biomèdic i sanitari.

Entorn a aquest projecte, que és un projecte d’uns 169
milions d’euros, en què hi ha tot el tema d’intel·ligència
artificial, tota una sèrie de... on es combina tota una sèrie de
qüestions, dins aquest projecte es proposa la creació d’un fons
de capital risc que funcionaria de forma que donaria suport a
les startup innovadores en termes biomèdics on al principi el
Govern forma part de l’accionariat i després, al final, idò
l’empresa ja és solvent, surt de l’accionariat i l’empresa té la
seva pròpia sortida.

La nostra idea era començar amb un pol biomèdic lligat a
aquestes qüestions que creim que són estratègiques a la nostra
comunitat autònoma. Va molt en línia amb el que vostè
proposa, tal vegada no és tan ambiciós com la iniciativa general
que vostè proposa. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. A veure, Sra. Presidenta, del que es
tracta és de començar. Per tant, si comencen, nosaltres
consideram que ja és un primer pas satisfactori.

Vostè ha rallat de retenir el talent i efectivament aquest és
un dels grans reptes que tenim, retenir-lo i també atreure’l cap
aquí, atreure’l a les Illes Balears. Per això precisament una altra
de les propostes que hi havia a la nostra moció era facilitar la
radicació a les nostres illes, és a dir, que es desplacessin al seu
domicili familiar treballadors qualificats que poguessin viure a
les nostres illes i treballar en règim de teletreball. 

Aquesta setmana passada vàrem saber la notícia que a les
Illes Canàries -em sap greu sempre posar aquest exemple, però
bé-, a les Illes Canàries dedicaran mig milió d’euros amb
l’objectiu d’atreure 30.000 treballadors qualificats a les Illes
Canàries en aquest cas, són treballadors que vénen atrets per la
qualitat de vida, en aquest cas de les Illes Canàries, també
evidentment podríem invocar-ho en el cas de les Illes Balears,
amb alt poder adquisitiu i que tenen una capacitat de
dinamització de l’economia i també de contribuir a formar
aquest talent local.

És una altra idea sobre la que m’agradaria saber la seva
opinió. Són idees que estan molt bé, però que calen passes
concretes per concretar-les i dedicar doblers a atreure aquests
treballadors perquè si no, probablement sols no vindran.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

Sí, gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells, quant a la
primera proposta crec que podríem anar molt de la mà, crec que
és un d’aquests projectes interessants en què està treballant el
Govern de les Illes Balears, entorn a aquesta eina financera que
va lligada a aquest pol biomèdic que volem que sigui important
a nivell de tot Europa.

Quant a la segona proposta que vostè fa, que és al nòmades
digitals famosos i que és atreure persones d’empreses d’arreu
del món que venguin a viure aquí per les condicions
climàtiques, per les condicions que podem tenir de wifi, d’alta
tecnologia, que són condicions amables, jo li diré la meva
opinió, humilment, eh? La meva opinió és que m’estimo més
que les empreses siguin aquí, que paguin els imposts aquí, no
donar residència a treballadors d’altres empreses que donen els
seus beneficis a fora i no a la nostra comunitat autònoma. És un
tema tal vegada molt ampli per comentar-lo en una pregunta,
però estic interessada a poder debatre-ho amb molt més temps
i amb molta més intensitat perquè són propostes d’aquestes que
hem de dissenyar cap on volem anar, si volem ser residents de
treballadors o si volem que venguin empreses innovadores
aquí. Jo optaria per la segona proposta. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.16) Pregunta RGE núm. 15936/20, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a plus de residència de
22.000 euros.

Setzena pregunta, RGE núm. 15936/20, relativa a plus de
residència de 22.000 euros, que formula el diputat Sr. Jorge
Campos i Asensi del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares.
Té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Armengol, una semana más y
veo que sigue sin dimitir...  ¿Cree usted que hay que suprimir
el plus de residencia de 22.000 euros solo a los cargos y
asesores de la península?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Campos, com vostè sap
perfectament la llei de pressupost que ha aprovat el Govern de
les Illes Balears en Consell de Govern i que ha tramès per al
seu debat al Parlament de les Illes Balears i que jo esper que
sigui millorada a través de les esmenes i de la participació de

tots els grups parlamentaris, contempla que la indemnització
que fa més de vint anys que està establerta en aquesta
comunitat autònoma per als ciutadans que resideixen a Eivissa,
Formentera o Menorca perquè puguin exercir el seu càrrec al
Govern de les Illes Balears en igualtat de condicions que ho fan
els que tenen la residència a l’illa de Mallorca, per cert, tal i
com ho fa el Parlament de les Illes Balears. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Mire, Sra. Armengol, nosotros ya dijimos aquí el año
pasado que había que suprimir este plus para todos; en cambio
usted considera que estos pluses -acaba de decirlo- no hay que
suprimirlos. Mientras policías, guardias civiles, militares,
médicos o funcionarios de prisiones cobran entre 70 y 150
euros al mes por el plus de residencia, miembros de su
gobierno cobran sólo por este plus 1.850 euros al mes, 27 veces
más que un guardia civil, una vergüenza.

Usted entonces debe estar de acuerdo con lo alegado por su
consejera de Agricultura Sra. de la Concha de Podemos que
nos dijo que además de su sueldo necesitaba el plus de 22.000
euros para llegar a final de mes. Claro, con 83.000 euros ya
llega más holgada. No, si ya lo decía mi padre, que para ser
comunista hay que ser millonario.

Mire, realmente ustedes son una casta política, una casta
socialista y comunista. Ustedes se asignan estos pluses incluso
cuando no cumplen los requisitos, como les ha dicho el
chiringuito este que se han montado, la Oficina Anticorrupción,
que también nos cuesta más de 1 millón de euros al año y que
solo sirve para decir a la directora general de Innovación que
debería devolver el plus porque se empadronó en Ibiza para
cobrarlo, y ahí sigue la señora.

Mire, Sra. Armengol, usted mientras arruina a los
ciudadanos con prohibiciones que usted no cumple o no deja
trabajar a los ciudadanos, por ejemplo a los feriantes que están
aquí fuera desesperados y que, fíjese, yo he bajado a verme con
ellos y me han dado esta camiseta que era..., me han dicho que
se la dé a usted, que están pidiendo trabajar, que lo único que
quieren es trabajar, que tienen los protocolos, y ustedes no les
dejan, es que ni les reciben. 

Mientras aumenta el paro, mientras aumenta el desempleo
usted aumenta el gasto en asesores y cargos. Los sueldos de
esos 209 cargos, Sra. Armengol, ya nos cuestan 14.388.407
euros al año y además se está utilizando una política de
desempleo muy eficaz, sobre todo si eres socialista, ahí tiene al
consejero arruinador del sector turístico, el Sr. Negueruela, que
ha convertido su consejería en una agencia de colocación
socialista, hijos de consellers y concejales socialistas, parejas
y ahora la hermana del alcalde de Palma, también socialista,
50.000 euros más al año, ¡y viva la fiesta! Si es que no tiene un
mínimo de vergüenza.
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sobre la vergonya d’alguns i sobre
el treball que fan alguns podríem debatre molt de temps, no hi
entraré, Sr. Campos...

(Alguns aplaudiments)

El Govern a la seva llei de pressuposts ha plantejat el que
ha plantejat, que és el que succeeix en aquesta comunitat
autònoma des de fa vint anys. Per cert, qui va ampliar aquesta
possibilitat d’indemnització va ser el govern del Partit Popular
del qual vostè formava part, Sr. Campos. Per ser coherent a la
vida el que no pot ser és que quan tu formes part de
l’administració, via Calvià, via el govern Bauzá, no parlam de
“xiringuitos” i quan els altres treballen a favor de la gent sí que
formen part dels “xiringuitos” o d’administracions
sobredimensionades. 

 A mi no em trobarà en aquest debat demagògic, poc
inspirador, que crec que és el que menys necessita la gent, Sr.
Campos, però li don un consell una vegada més: si vol venir
aquí a criticar el Govern de les Illes Balears sobre una qüestió
que és bàsica, que els formenteres, els eivissencs i els
menorquins puguin fer política al mateix nivell que els
mallorquins..., per cert, com passa en aquest parlament en què
tots els diputats de Menorca, d’Eivissa i de Formentera cobren
unes dietes que els suposa poder justificar que puguin venir a
Mallorca a fer la política en les mateixes condicions; com passa
en el Congrés de Diputats i amb el senador i amb els seus
diputats i senadors de VOX cobren aquestes dietes
d’indemnització per poder-se moure.

Per tant, Sr. Campos, deixi de fer demagògia amb coses que
sincerament no aporten res en els moments que vivim, al revés,
només creen confusió interessada, i vostès ja sabem que la
mentida, l’odi i la crispació és el que volen a la nostra
ciutadania. Nosaltres lluitarem per tot el contrari. Moltes
gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.17) Pregunta RGE núm. 15929/20, presentada pel
diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures de millora de
l’eficàcia en la gestió del Govern. 

Dissetena pregunta, RGE núm. 15929/20, relativa a mesures
de millora de l’eficàcia en la gestió del Govern, que formula el
diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Sra. Presidenta, moltes veus li diuen que
l’actual composició del Govern no és la més adequada per
afrontar els reptes COVID. Les Illes Balears necessiten un
govern que sigui capaç de proposar i gestionar eficientment els
projectes que rebin ajudes europees.

Quines mesures de millora en l’eficiència de la gestió
preveu el projecte de llei de pressupostos 2021?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Pérez-Ribas, per la seva
pregunta. Primer de tot, agrair-li que de moment Ciutadans no
hagi plantejat esmenes a la totalitat al pressupost sinó 

que vulgui escoltar els consellers i les conselleres en la seva
explicació. Crec que és un bon to democràtic i que reforça
aquella idea que el debat es fa després d’escoltar i després de
poder conformar diferents postures.

(Alguns aplaudiments)

Vull dir-li que, com vostès saben i he explicat en moltes
ocasions, el pressupost que hem presentat per a l’any 2021 va
molt lligat al pacte de reactivació econòmica, al qual vostès hi
varen participar i on varen fer tota una sèrie de propostes que
són les que dibuixen també el marc d’aquest pressupost de la
comunitat per a l’any 2021.

On té més fortalesa econòmica aquest pressupost?
Òbviament, primer de tot en sanitat, perquè sempre hem dit, i
vostès crec que ho comparteixen, sense salut no hi ha
economia, per tant, inversió forta en l’assistència sanitària i en
la prevenció de la malaltia; inversió forta en tots aquells
recursos, els serveis públics absolutament necessaris, a
educació,  a polítiques actives d’ocupació, a serveis socials que
desgraciadament aquest any 2021 necessitarem més que mai a
la nostra població; i mantenir un grau d’inversió pública
necessari perquè, com dèiem abans amb el Sr. Melià, és molt
important sens dubte apostar per la reactivació ràpida de la
nostra economia.

Quant a l’eficiència de les polítiques públiques dir-li, com
vaig comentar ja a la Sra. Guasp en altres ocasions, que estam
a disposició de poder escoltar totes aquelles propostes que
vulguin venir per part del seu grup parlamentari. 

Sí que nosaltres treballam intensament, així ho marca
l’articulat de la Llei de pressupost, en tot el que fa referència a
l’agència o a l’empresa pública que ha de dissenyar el
seguiment i el control dels projectes europeus, perquè són claus
per a aquesta comunitat autònoma, tant els que comencen a
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executar en el 2021 com en els sis anys que tenim per executar
aquests fons europeus.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Evidentment he escoltat la seva
intervenció i realment no ha proposat cap mesura per millorar
l’eficiència. Sí que ha dit que escoltaria propostes, però això no
és el que necessitam ara, nosaltres necessitam propostes ara. 

El seu principal problema, quin és? Els Acords de Bellver,
també altres com la seva falta d’empatia amb ciutadans,
autònoms i petits empresaris. Sí que és veritat que ha fet una
cosa ben feta, el seu grup parlamentari, el PSIB, va donar
suport a la proposta de resolució que va presentar el Grup
Parlamentari Ciutadans per crear una auditoria operativa de
gestió per fer més optimitzat el Govern. 

Sra. Armengol, vostè considera que el seu govern actual és
eficient? Jo fa un mes ja li vaig dir al Sr. Yllanes que tenien
quatre conselleries, quatre direccions generals per a tres partits
polítics diferents gestionant la innovació; això és eficiència?
Ens assabentam per la premsa que ara volen crear un servei
meteorològic balear, una altra agència de col·locació dels seus;
això és eficiència quan ja tenim l’AEMET?

Sra. Armengol, el seu govern és facilitador quan no fa més
que pujar impostos que no arribar a acords amb la col·laboració
publicoprivada que a més presenta un pla de xoc per a ocupació
on no hi ha cap mesura per a la segona oportunitat? És
conscient de la quantitat d’autònoms i petits empresaris que han
hagut de tancar definitivament els seus negocis, que han hagut
de baixar la persiana definitivament? I el seu govern és
transparent quan es nega a permetre una comissió
d’investigació per l’escàndol de les menors tutelades’

Sra. Armengol, el seu govern actual ni és eficient, ni és
facilitador, ni és transparent. Renovi el seu govern, redueixi els
seus alts càrrecs i conselleries, faci l’auditoria que li demana
aquest parlament a proposta de Ciutadans. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Una sèrie de puntualitzacions.
Primer, no crearem cap agència meteorològica ni molt manco,
no és la intenció del Govern de les Illes Balears. Vull dir-li que

nosaltres treballam des del consens i des del diàleg, ho hem fet
amb vostès i amb totes les institucions en el pacte de
reactivació econòmica. Les mesures que prenem són
publicoprivades, basta veure que són ratificades per CAEB,
PIME, Comissions i UGT. A vostè pot ser no li agradi el pla de
xoc d’ocupació, però hauria de sentir que els empresaris i els
sindicats li han donat total suport i això crec que ha de marcar
l’exercici de la feina del Govern de les Illes Balears.

Per acabar, Sr. Pérez-Ribas, estam a disposició de trobar
totes les propostes, som un govern que mira molt per
l’eficiència dels recursos públics i li puc garantir que la
tramitació que fa la Conselleria d’Hisenda quant al control dels
recursos públics és totalment exhaustiva, que podem millorar
i estam disposats a millorar. Ara, s’ha de ser coherent, no
demani que jo redueixi quan vostès on governen han augmentat
quatre conselleries, com a Madrid.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.18) Pregunta RGE núm. 15946/20, presentada pel
diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a aplicació de noves
mesures restrictives de caràcter sanitari. 

Divuitena pregunta, RGE núm. 15946/20, relativa a
aplicació de noves mesures restrictives de caràcter sanitari, que
formula el diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, així com a la
primera onada la vèiem a vostè cada dia fent rodes de premsa,
veim com aquestes darreres setmanes ha hagut de delegar en la
consellera Gómez per fer els anuncis públics sobre mesures
restrictives per combatre la COVID. Per això, de la seva boca
m’agradaria saber si té previst aplicar noves mesures
restrictives de caràcter sanitari dins la nostra comunitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Hola, gràcies... bon dia, Sr. President. Bon dia, Sr.
Company. A veure, la seva pregunta sobre les mesures que es
prenen en termes sanitaris a la nostra comunitat autònoma les
puc tornar a explicar una vegada més. Nosaltres les prenen en
base a les recomanacions que fan el grup d’assessors sanitaris
a la nostra comunitat autònoma, sempre les hem explicades, i
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el que feim des del Govern de les Illes Balears és compassar la
situació de la pandèmia sanitària a les mesures, perquè vostè
sap perfectament, i crec que ho compartim, que són mesures
restrictives que per tant tenen a veure amb els drets de la
ciutadania i tenen a veure amb la situació social i econòmica
que deriva d’aquestes mesures restrictives.

Per tant, allà on tenim una situació de pandèmia més
elevada prenen mesures més restrictives. En aquest moment,
com vostè sap, a l’illa d’Eivissa, que jo hi he estat i les he
explicades conjuntament amb el president del Consell Insular
d’Eivissa, en aquest moment al municipi de Manacor perquè hi
tenim una incidència molt més elevada. En canvi, tenim
mesures més relaxades, per dir-ho d’alguna manera, a l’illa de
Menorca i a l’illa de Formentera perquè tenim una situació de
la pandèmia sanitària molt millor que a les altres illes. 

En aquest moment per saber-ho, perquè crec que també és
important a nivell de l’Estat espanyol, nosaltres en aquest
moment en incidència acumulada som els tercers dels millors
a tot l’Estat espanyol, l’Estat espanyol té una mitjana de 529,
nosaltres estam a 260. I en taxa de positivitat som els segons
que estam millor amb 7,50 i Espanya amb una taxa de
positivitat del 13,50. 

Per tant, adaptam les mesures al control i a un sistema
sanitari que està en una situació molt ben adequada per poder
resistir aquesta situació.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Abans de començar, Sr. Company,
no faci cas del rellotge perquè m’he equivocat. Sense que
serveixi de precedent, però el temps està canviat. Per tant, vostè
té dos minuts i vuit segons. En voler, Sr. Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Armengol, avui
matí ja ho han dit i vostè també fa referència sempre als altres.
Hi ha comunitats autònomes que estan molt pitjor que nosaltres
i n’hi ha que estan millor, però vostè s’hauria de comparar amb
l’única que ens podem comparar, perquè són illes com
nosaltres, que és Canàries. Si vostè es compara amb Canàries
perd tots els partits possibles. Tots.

(Alguns aplaudiments)

Canàries té el doble de població que les Illes Balears i
malgrat tot té 100 morts menys que nosaltres. Canàries té el
doble de població que les Illes Balears i té 80 casos
d’incidència per cada 100.000 habitants, vostè en té 200.
Canàries ja té creuers, vostè vol tenir tancada la temporada
turística. Canàries està batallant moltíssim i bastant bé en
relació amb la campanya turística, vostè l’ha estavellada.

Per tant, aquí crec que ha faltat molta previsió, Sra.
Armengol, molta prevenció per anar per endavant el virus i no

per darrere, perquè la situació aquí està molt pitjor que a
qualsevol altra comunitat autònoma. Han faltat mitjans i
recursos sanitaris per afrontar la pandèmia des d’un primer
moment, té Atenció Primària desbordada i si no se n’adona, ha
de començar a sortir, té els sanitaris que és l’única presidenta
de tota Espanya que no els ha reconegut la pujada salarial, molt
de parlar bé d’ells, però no els dóna la pujada salarial. Han
faltat criteris clars, ahir li va dir el batle de Manacor. Vostè fa
confinaments i després no els pot controlar, per tant, no
serveixen per a res i li va dir el batle de Manacor, que és dels
seus, o almanco governa amb vostè, no amb nosaltres.

Sra. Armengol, la veritat és que els ha sobrat improvisació,
fins i tot els ha sobrat supèrbia, decorats i propaganda per dir
que sortiríem molt més forts d’aquesta pandèmia. Han sobrat
campanyes d’enaltiment de la seva persona, com es feia en
temps pretèrits, i han faltat campanyes de conscienciació, Sra.
Armengol, el que havien d’haver fet eren campanyes de
conscienciació destinades a determinats sectors per traslladar-
los aquesta gravetat de la pandèmia i vostès no ho han fet, no
ha paregut que hi hagués pandèmia fins al darrer moment.

I miri, sap què és allò que també ha sobrat, Sra. Armengol?,
ha sobrat la seva sortida de copes...

(Remor de veus)

I han sobrat les campanyes per intentar tapar la seva sortida
de copes, això és el que ha sobrat. I l’ha deixada a vostè amb
una posició, sincerament, molt dolenta perquè li ha llevat tota
l’autoritat política i moral per poder exigir a la societat que
compleixi allò que vostè i el seu equip no han complit. A
qualsevol país normal i corrent, vostè ja se n’hauria anat cap a
ca seva. I sap què demana el govern de la gent i no de
l’oposició? Que almanco compleixi les seves pròpies normes,
Sra. Armengol i vostè no les compleix, ni les ha complit.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. A veure, Sr. Company, si vostè troba
que a les Illes Balears ho hem fet tot malament i som els segons
que anam millor, m’explicarà què deu fer Madrid, què li deu
passar a Galícia, què li deu passar a Cantàbria, què li deu
passar a Navarra, què li deu passar a tots els altres. I jo li he dit
moltes vegades, sempre tot es pot fer millor, clar que sí, i les
propostes del Partit Popular desgraciadament no existeixen i les
que hi ha són absolutament negatives per controlar la
pandèmia. Se’n recorda, Sr. Company, quan vàrem decidir que
tothom havia de dur mascareta i vostè va dir que ho trobava
una exageració? Se’n recorda, Sr. Company, que les mesures de
restricció quan les vàrem posar vostè va dir que això era una
bogeria?
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(Alguns aplaudiments)

Li agrada molt comparar-se amb Canàries. Sap l’únic que
tenen en comú el Partit Popular a Canàries i aquí, Sr.
Company? Que ni aquí han votat el pacte de reactivació
econòmica, però a Canàries vostès també estan en contra del
pacte de reactivació econòmica de Canàries. Aquí em pot dir
que ho fan tot bé, però allà a Canàries tampoc participen
ajudant al president Ángel Victor Torres a tirar endavant la
situació...

(Alguns aplaudiments)

... perquè el Partit Popular sempre fa el mateix, fa el mateix
sempre, per tot allà on és a l’oposició, Sr. Company, que és
com pitjor, millor i no volen ajudar en res. Aquesta és la seva
actitud, aquí, a Canàries i al Congrés dels Diputats. Fan
exactament el mateix, quan són a l’oposició intenten que el
govern caigui. I li diré una cosa, aquest govern és fort i aguanta
amb responsabilitat i amb rigor per protegir la població
d’aquestes illes, defensant el rastreig, defensant la situació
sanitària que és bona, de les millors d’Espanya...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

II. Interpel·lació RGE núm. 14982/20, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en matèria educativa i especialment en relació amb
l’adaptació al nou marc que pretén establir el Govern de
l’Estat que permet obtenir la titulació sense aprovar totes
les assignatures.

Passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la interpel·lació RGE núm. 14982/20, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en
matèria educativa i especialment en relació amb l’adaptació al
nou marc que pretén establir el Govern de l’Estat que permet
obtenir la titulació sense aprovar totes les assignatures.
Intervenció del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la
Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, Sr. March. Des del Grup
Parlamentari Popular estam totalment en contra de la normativa
estatal que desplega el govern d’esquerres i que ataca
directament la uniformitat educativa, la cultura de l’esforç,
l’escola concertada, els centres d’educació especial, la llibertat
dels pares per triar l’educació dels seus fills, la formació
religiosa, la llengua castellana oficial en tot l’Estat i vehicular
en l’educació dels nostres fills, la inspecció educativa
professional, triada des de l’oposició i no per confiança
política, i més de 2 milions d’alumnes i famílies de tot Espanya
que abans de deu anys hauran de canviar de centre, si el govern

nacional de pactes de cadires no rectifica i si el govern
autonòmic de submissió no s’hi oposa.

L’interpel·lam avui Sr. March pel despropòsit establert a
nivell nacional i secundat per vostè a Balears, amb l’excusa de
la pandèmia, de rebaixar la qualitat educativa a les aules, una
nova rebaixa de la ministra Celaá, que flexibilitza els requisits
per aprovar, promocionar i titular en aquest curs. Suposa però
aprovar sense tenir en compte les notes dels alumnes,
promocionar de curs sense límit d’assignatures suspeses i
obtenir el títol de secundària o batxillerat amb assignatures
suspeses i, per tant, sense haver adquirit l’aprenentatge de les
competències necessàries. 

Suposa també obtenir un títol de batxillerat des de la
Formació Professional, per a la superació només d’algunes de
les seves assignatures i obliga a deixar en mans del centre, la
responsabilitat de concretar com valorar els alumnes, no per la
seva preparació, sinó per qüestions complementàries, com feina
en equip, disposició o altres actituds personals. Així ho
estableix el reial decret que va aprovar el Consell de Ministres
i així ho recull el Projecte de llei Celaá, la llei de cessions i de
xantatges educatius. 

Aquesta previsió tomba les mesures més importants de la
LOMQE, elimina de forma indefinida les avaluacions de final
d’etapa, suprimeix els estàndards d’aprenentatge i abandona els
continguts mínims que havien d’estudiar tots els alumnes de tot
el territori espanyol i que venien establerts a la llei estatal. Ara,
els centres educatius deixen de tenir criteris uniformes i
actuaran segons vulgui cada comunitat autònoma, generant
iniquitat i desigualtat d’oportunitats als nostres fills segons on
resideixin. Amb la imposició del decret llei, aquesta figura que
tan criticaven vostès, Sr. March, abusa de la urgent necessitat
i aprofiten per fer una ruptura absoluta del sistema educatiu
espanyol. Realment hi està d’acord, Sr. March? 

No és acceptable que es traslladi la responsabilitat a una
decisió col·legiada del centre, ja que cada alumne ha de
demostrar que té les competències de forma individual. Les
mancances d’aquest sistema són evidents per als nostres fills,
ja que no podrem assegurar de cap manera que acabin la seva
etapa educativa amb una base adequada i uniforme.

Diferents comunitats autònomes han decidit no rebaixar
l’exigència als seus alumnes en aquest curs escolar, Madrid,
Galícia, Andalusia, Castella-Lleó, Navarra, Aragó, ...,
comunitats de diferents colors polític, que rebutgen aplicar els
nous criteris plantejats per la ministra i que no accepten la porta
oberta de l’aprovat general encobert; comunitats que
representen el 47% de l’alumnat i que consideren que es
desprestigia la qualitat de l’ensenyament; comunitats que
rebutgen la desigualtat entre regions, la creació de 17 sistemes
educatives diferents, la dispersió de resultats i la inseguretat
jurídica resultant; comunitats que coincideixen amb pares i
mares, amb representants docents i amb experts educatius, que
una vegada més el ministeri fa deixadesa de les seves funcions
i no assumeix la competència en un tema tan important. 

Juntament amb aquestes comunitats, altres regions que
simplement callen per submissió, com vostè, o que reconeixen
la dificultat per aplicar-ho per la confusió normativa, per la
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falta d’informació i per la nul·litat de consens, fins al punt de
presentar alguna queixa formal. Pares i mares han presentat una
denúncia davant la Fiscalia del Tribunal Suprem, que ha iniciat
diligències d’investigació a la ministra i als seus consellers, ja
que la decisió que es va fer durant l’estat d’alarma, és d’un
òrgan manifest incompetent. 

El meu Grup Parlamentari Popular li va demanar en el torn
de control del Govern fa un parell de setmanes, amb la voluntat
de saber si estava o no d’acord amb aquesta ruptura i ho vàrem
fer alarmats per les denúncies dels pares, preocupats per la
inseguretat dels docents i recelosos davant els seus silencis i les
seva condescendència amb la ministra. Vostè va respondre amb
ambigüitats, un pic més, per acabar un parell de dies després
dictant instruccions que feien possible aquella situació a
Balears. 

Una vegada més, Sr. March, ens assabentam pel BOIB i per
la premsa, de decisions educatives transcendentals, després de
què vostè s’hagi posat de perfil en aquest parlament. Una
vegada més, Sr. March, és una clara cessió a les demandes dels
seus socis més radicals, s’ha anat vostè escorant cap a
l’esquerra més radical, cedint els seus principis a les demandes
nacionalistes i aplicant teories puristes pròpies d’una educació
comprensiva.

De res no serveix que doni la imatge de gestionar les àrees
bàsiques del seu govern la Sra. Armengol si posa al capdavant
consellers, o a Madrid ministres socialistes, si després no
prenen les decisions de forma centrada. De res no serveix que
controlin la majoria del pressupost, nacional o autonòmic, si
únicament és un mostrador per enganar la ciutadania i darrera
de la imatge s’amaguen els postulats comunistes que han donat
resultats desastrosos a altres indrets. I darrere les xifres es
troben negociacions partidistes per mantenir l’estabilitat del seu
govern nacional i regional, el de les cadires.

I ho fan de la mateixa manera el Govern de l’Estat i el
govern Armengol, ignorant la comunitat educativa, sense
consensuar amb la conferència sectorial, sense avisar les
comunitats autònomes; sense debatre amb les patronals, ni amb
els sindicats, ni amb les famílies; sense assessorar-se per la
inspecció ni pels tècnics, i sense donar explicacions a aquesta
cambra de control. Diàleg i consens, diuen, mentre s’imposa un
canvi radical de model educatiu i desmantella la reforma
educativa de l’any 2012 cap a millora de resultats educatius a
nivell nacional.

I un petit respir autonòmic, sí, Sr. March, del qual vostè a
vegades presumeix, perquè encara que Balears continuï a la cua
d’Espanya en aprenentatge, fracàs escolar, abandonament o
inversió en tecnologies, la resta del país va millorant en taxa
d’abandonament o en percentatge d’alumnes de 15 anys
repetidors, o en matriculació de formació professional, que ha
millorat amb màxims històric. Balears no ha avançat gaire, Sr.
March, però hi ha comunitats que sí han millorat sensiblement.
No devia ser tan dolenta la llei del Partit Popular.

No pareix, Sr. March, que aquest canvi de llei sigui tan
urgent, i així es desprèn també de l’informe PISA, del qual
vostè a vegades treu pit, publicat el mes passat en relació amb
l’any 2018, on s’inclou per primera vegada la valoració de la

competència global. Però no, les millors notes no són per a
Baleares; són bones per a Aragó, per a Astúries, Galícia,
Madrid o Múrcia. O per exemple les qualificacions en
matemàtiques, lectura i ciència, que no són per les Illes però sí
per a Madrid i Navarra. 

Per tant allò urgent, Sr. Conseller, no és una nova llei, no és
canviar el que comença a donar resultats; és que s’apliqui
correctament la política educativa a Baleares, que es gestioni
amb efectivitat, que hi hagi dirigents polítics vàlids i estirin de
la comunitat educativa i no es deixin dur per les circumstàncies.
I el que veim venir, Sr. March, és que la falta de polítiques
actives durant cinc anys i la nul·la gestió de la pandèmia que ha
fet vostè com a conseller se sumaran a aquest despropòsit
normatiu de la LOMLOE, la llei del xantatge de la Sra. Celáa,
i acabarà passant factura als alumnes, per molt que els equips
directius i les famílies s’hagin deixat la pell per suplir les seves
mancances.

Però vostè, ben igual que la ministra, ha vist una oportunitat
per tapar el seu fracàs, deixant la porta oberta a la promoció
automàtica, a la titulació automàtica o a l’aprovat general. Si
eliminam els repetidors eliminam les xifres i maquillam el
fracàs.

Nosaltres, Sr. March, ens hi oposam. No hi estam d’acord,
no volem una normativa nefasta que rebaixa la qualitat
educativa, i exigim que els nostres fills siguin avaluats
objectivament; volem que s’esforcin per aprendre i que es
valorin les seves competències, que no se’ls regalin els
aprovats, que no se’ls regalin les passades de cursos ni se’ls
regalin les titulacions, i que es prepari una generació forta, a
l’alçada de les expectatives de la societat i a l’alçada de les
dificultats que ens estan tocant viure a tots. Nosaltres, Sr.
March, rebutjam la seva política seguidista i interessada, la
seva política sectària, i li demanam explicacions, i li demanam
una rectificació.

Gràcies, Sr. President.

(Algun aplaudiment)

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Riera. Tiene la palabra el
representante del Govern, el Sr. Conseller de Educació,
Universitat i Recerca.

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

Gràcies, presidenta. Diputats, diputades. Sra. Riera, moltes
gràcies per la seva intervenció, sempre catastròfica, sempre
negativa, mai positiva, sobre la realitat educativa de les Illes
Balears.

Miri, no sé si vostè va llegir la LOMCE; l’ha llegida
qualque vegada, la LOMCE? Diu: “Las decisiones sobre la
promoción del alumnado de un curso a otro dentro de una
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etapa serán adoptadas de forma colegiada por el conjunto de
profesores del alumno o la alumna, atendiendo al logro de los
objetivos y al grado de adquisición de las competencias
correspondientes. Los alumnos promocionarán de curso
cuando hayan superado todas las materias cursadas o tenga
evaluación negativa”. És a dir, que allò que vostè critica del
decret llei que s’ha fet en funció de la situació de la pandèmia
és el que possibilita també la LOMCE, Sra. Riera. Llegeixi...

(Remor de veus)

Sí!, llegeixi la llei, llegeixi-la, Sra. Riera, llegeixi-la perquè
vostè llegeix el que li interessa.

Miri, vostès sempre ha fet anàlisis catastròfiques de
l’educació des que nosaltres governam, i la veritat és que no sé
realment quina anàlisi hagués fet vostè de la seva política si
hagués estat a l’oposició en relació amb els resultats que hi va
haver. Miri, ara li mostraré uns esquemes sobre PISA. PISA
realment -miri, miri- Balears l’any 2009 estava dels darrers;
l’any 2012, dels darrers; ...

(Se sent com l'intervinent gira papers)

... l’any 2015, dels darrers; l’any 2018, miri per on, estam
damunt la mitjana, i darrere hi ha Castella-La Manxa, País
Basc, Madrid, Comunitat Valenciana, Navarra, Canàries, La
Rioja, Andalusia, Extremadura, Melilla i Ceuta. Competència
lectora, que com vostè sap és en castellà, és en castellà, Sra.
Riera.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Escolti perquè jo l’he escoltada atentament sense parlar, i
vostè realment té un vici de no escoltar mai i de cridar massa en
tots els sentits.

Miri, que vostès...

(Alguns aplaudiments)

Miri, Sra. Riera, és evident que estam davant una debat
interessant, la LOMLOE. Li vull recordar que la LOMCE és
una llei educativa que es va fer sense consens polític, sense
consens educatiu i... -sí, Sra. Riera; sí, Sra. Riera- i la nova
LOMLOE tendrà més suport del que va tenir la seva LOMCE.
I a més li diré una cosa: és la pitjor llei educativa que s’ha fet
a Espanya des del punt de vista professional i tècnic; és una llei
elitista, segregadora, contra l’escola pública, i a més feta
tècnicament des de realment cap tipus de plantejament seriós.

És evident que el reial decret que vostè plantejava és un
reial decret que s’ha fet d’acord evidentment amb la situació de
la pandèmia, i sí que possibilita el realment que hi hagi
promocions i tot això, però no és automàtic, Sra. Riera, no
tergiversi la norma, no la tergiversi perquè no és així; no hi ha
promoció automàtica, no hi ha aprovació automàtica, no hi ha
aprovació general. No hi és, Sra. Riera. Si em diu exactament
allà on ho diu li donaré la raó, però no ho diu; dóna la
competència als equips directius, evidentment, per... Com ho
feia també la LOMCE!, Sra. Riera, com ho feia també la
LOMCE d’una forma clara.

Per tant, Sra. Riera, aquest reial decret no l’ha aprovat una
coalició socialcomunista. Dins el reial decret que es va aprovar
el Congrés dels Diputats hi ha des del Partit Nacionalista Basc
fins al Partit Regionalista de Cantàbria, Coalició Canària, etc.,
etc., Sra. Riera, una gran majoria per fer possible aquest reial
decret, un reial decret que realment és una situació
d’emergència davant una situació d’emergència, Sra. Riera. O
és que vostè creu que estam davant un curs normal?; o vostè
creu que estam davant un curs totalment normal si tenim la
pandèmia? Per tant s’han de proposar mesures que siguin
possibles.

Nosaltres, Sra. Riera, estam a favor de la cultura de l’esforç,
faltaria més que no estiguéssim a favor (...), però la cultura de
l’esforç des de l’equitat, efectivament, de la igualtat
d’oportunitats. La seva LOMCE és una llei absolutament
elitista, segregadora; mai no s’havia segregat tant com des que
vostès governen, per exemple a la comunitat autònoma de
Madrid, la comunitat que més segrega d’Espanya; i les Illes
Balears és la comunitat que manco segrega d’Espanya; i això
no ho diu aquest govern, ho diuen informes com PISA o Save
the Children. Volem una autèntica igualtat d’oportunitats. 

Miri, Sra. Riera, deixi ja d’una manera... de donar missatges
catastrofistes sobre l’educació. Tots els indicadors d’educació
de les Illes Balears han millorat des que som aquí. Vostès
segueixen la seva (...) que som els darrers d’Espanya. No és
veritat, Sra. Riera. Miri molt bé els informes que hi ha, miri
realment la realitat. Miri, tots els indicadors que hi ha,
quantitatius i qualitatius, els estam millorant en tots els
aspectes, tant a través de l’evolució de l’IAQSE com
evolucions de PISA. S’ha millorat la promoció, la titulació.
Nosaltres no volem regalar realment cap tipus de titulació, no
ho regalen, o és que vostès no confien en els docents i en els
equips directius, Sra. Riera, o és que no hi confien en la feina
que fan?

Vostè, evidentment, planteja un debat que va molt més enllà
del tema de la promoció, vostè ja ha ficat dins aquesta qüestió
el tema de la LOMLOE i de la LOMCE. Miri, la LOMLOE és
una llei que encara ha de sortir, jo li he dit, com he dit a la Sra.
Guasp, que faci una lectura total i comprensiva de la ponència
que ha sortit, faci-la, faci-la perquè hi ha una sèrie de coses que
nosaltres pensam que són bàsiques. Vostès varen ficar a la
LOMCE el tema de la demanda social, cosa que no hi havia a
la LOE ni a cap llei educativa.

Vostè ha dit que d’aquí a una sèrie d’anys hi haurà milions
de nins que hauran d’anar a la concertada, això ja ho deien
quan es va aprovar la LOE, quan es va aprovar la LOE a l’any
85, que hi va haver manifestacions d’Alianza Popular, de la
Conferència Episcopal, de la Confederació de Pares Catòlics
del Sr. Albear, ja deien que desapareixia l’escola concertada;
fa 35 anys i l’escola concertada segueix, i segueix perquè hi ha
hagut polítiques a partir de la LODE, Sra. Riera, la LODE, una
llei socialista, una llei del Sr. Maravall, que realment ha estat
el que va institucionalitzar aquests concerts educatius.

I, efectivament, la LOMLOE diu clarament que els centres
que segreguin per sexe no rebran cap tipus de finançament, i
nosaltres hi estam d’acord amb això. I, a més, diu que no es pot
cedir solar públic per fer escoles concertades, i hi estam
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d’acord amb això. Miri, vostè, fins i tot les escoles privades han
estat en desacord amb aquest punt, que s’ha fet a València i a
Madrid, perquè això és competència deslleial. I, a més, hi haurà
una comissió, hi un punt, una addicional que diu que dins la
Conferència Sectorial es farà un grup de treball on hi haurà els
sindicats i els empresaris de la concertada per intentar que hi
hagi una ampliació del mòdul que reben les concertades,
d’acord amb l’increment del que hi ha d’haver del finançament
de l’educació.

Per tant, no hi ha cap atac a la concertada, no hi ha cap atac,
és una forma de tornar al que hi havia a la LODE abans, vostès
varen els canvis sense cap tipus de concerts respecte d’això. No
hi ha cap atac a la religió, tot el contrari, la religió s’oferta
d’una forma clara.

I quan al que deia de 17 sistemes educatius, sap qui és que
ha propugnat 17 sistemes educatius? La LOMCE, la LOMCE,
Sra. Riera, actualment, amb la LOMLOE, el 50% del
currículum el farà el Govern d’Espanya i les comunitats
tendrem un 50% i podrem delegar un percentatge, si volem,
realment als centres perquè facin també les seves pròpies
especialitzacions curriculars. Aquesta és la realitat, Sra. Riera,
llegeixi bé la LOMLOE, que és una llei que millora
profundament el sistema educatiu espanyol, i veurà.

Vostès realment donen lliçons sempre de la Constitució,
sempre donen lliçons de Constitució, jo li vull recordar que en
els seus orígens es va abstenir de la Constitució, vostès donen
ara lliçons sobre la concertada, varen fer una manifestació
contra la concertada, deixin de donar lliçons perquè les seves
previsions catastrofistes mai no s’acompleixen en temes
d’educació, el que s’ha complert sempre és que quan vostès
governen en aquesta comunitat autònoma en temes d’educació,
i vostè n’és un exemple clar, es va fer el conflicte més gros i la
situació més negativa que hi ha hagut a les Illes Balears. Per
tant, lliçons de política educativa seva ni una, ni una, Sra.
Riera; sí, vostè va ser membre d’aquest govern del Sr. Bauzá
que, com tots sabem, va ser realment un superman de
l’educació a les Illes Balears.

Per tant, deixi de tergiversar la lletra i l’esperit de la
Constitució, Sra. Riera, deixin de tergiversar, no anam contra
la pluralitat educativa, no es va contra la pluralitat educativa,
no s’hi ha anat contra la pluralitat educativa. Digui’m
exactament quina és la norma, l’article que diu que estam
contra la pluralitat educativa, no es va contra la llibertat de les
famílies; això sí, volem una escola concertada que acompleixi
els principis d’equitat, que ajudi a fer una escolarització
equilibrada, que no sigui només l’escola pública que escolaritzi
els nins amb dificultats, això és el que volem, una escola
concertada, que és un servei públic, li vull recordar que es troba
finançada per l’Estat, per les comunitats autònomes, i volem
que acompleixin aquesta funció, del contrari, evidentment, no
volem que l’escola pública acompleixi unes funcions
determinades i l’escola concertada no.

Estam en contra dels guetos, estam en contra realment de
l’autèntica desigualtat d’oportunitats i, per això, la LOMLOE,
que esperam que realment el Partit Popular pugui fer qualque
proposta en positiu, tot el que ha fet és negatiu, i ho sé de
primera mà, en el Congrés dels Diputats, pugui possibilitar de

forma clara realment una política educativa que sigui positiva
per a les Illes Balears, tal com és aquests quatre anys que
estam, aquests cinc anys que estam. Vostès no poden presumir
de política educativa positiva, sinó que poden presumir de
política educativa en contra de l’educació i de la comunitat
educativa.

Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Corresponde ahora el turno
de réplica a la Sra. Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Sr. Conseller, el Grup
Parlamentari Popular ens oposam frontalment a les seves
instruccions i a la seva normativa, per ideològica i per
interessada; han aprovat vostès un decret llei Celaá del xantatge
educatiu, que cerca que els alumnes passin de curs sense esforç.

La LOMCE tenia un límit màxim de suspensos i ara vostès
l’eliminen. No és això una diferència, Sr. March? Què
pretenen, eliminar les xifres de repetidors i maquillar el fracàs
escolar? Per què no volen mostrar les dades reals de l’educació,
de què tenen por, que es vegin els resultats, que els alumnes es
frustrin?

Li he de dir que, a més, vulneren vostès l’article 149 de la
Constitució, que a l’apartat 1.30 diu que l’Estat té competència
exclusiva per regular les condicions per obtenir, expedir i
homologar títols acadèmics.

I els equips docents tornen assumir, una vegada més, la
responsabilitat que no els correspon. No l’he vist molt
convençut, Sr. March, perquè vostè critica, per un costat, la
LOMCE, però després mostra els resultats de PISA de l’any
2018, que varen sortir a l’octubre, aplicant la LOMCE, on hi ha
una sèrie de millores a totes les comunitats autònomes i una
petita millora en competència lectora, de la qual vostè treu pit
cada setmana, aquí, en el Parlament, no devia ser tan dolenta la
LOMCE! Tal vegada no és la LOMCE el que hem de canviar,
tal vegada el que hem de fer és aplicar polítiques educatives
actives i positives per aplicar correctament les normes i prendre
decisions que afavoreixin la comunitat educativa.

Des del Partit Popular el vàrem advertir el curs passat, quan
donaren l’aprovat general, i el resultat quin ha estat? Què la
Fiscalia del Tribunal Suprem obre diligències en contra de la
ministra Celaá per veure si ha comès prevaricació, Sr.
Conseller.

I ara ben igual els advertim, no imposin reformes
legislatives sense consens, sense escoltar els experts, sense tenir
en compte l’interès general, amb interessos partidistes, com a
moneda de canvi dels pressuposts per tenir el suport que
necessita el Govern dèbil del Sr. Sánchez en el Congrés; fent
concessions inacceptables a grups independentistes i radicals
que s’aprofiten d’aquesta debilitat.
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I el Grup Popular no dóna lliçons d’educació, però sí li
exigeix el compliment de la Constitució, no vulguin estar per
sobre de la llei. L’article 3 estableix que el castellà és la llengua
oficial de l’Estat i el Tribunal Constitucional ha determinat el
seu caràcter de llengua vehicular a les aules, perquè tots tenim
dret a conèixer-lo i a usar-lo, i s’ha pronunciat sobre la llengua
pròpia, que no ha de tenir un tracte preferent, sinó que ha
d’estar en posició d’igualtat, i que pot ser vehicular, juntament
amb el castellà, però no substituir-lo, Sr. March, no tenguin por
del bilingüisme cordial i respectin la legalitat.

I no s’escorin dels acords que els socialistes, aquells que
eren autèntics socialistes, signaren en el pacte constitucional.
L’article 27 de la Constitució recull el dret de la llibertat
d’ensenyament i el dret dels pares a triar el model educatiu de
les seves conviccions, respectin el model que volen les famílies,
respectin el model religiós de l’escola concertada, i no la
discriminin, perquè representa un 37% de famílies que l’han
triada amb llibertat a Balears i 4 milions d’alumnes a tota
Espanya, respectin la llibertat de les famílies.

I respectin també els centres d’educació especial, retirin la
disposició addicional quarta, perquè no necessiten una educació
determinada pel Govern, sinó, de vegades, una educació
personalitzada a centres d’educació especial i no ordinaris.

No siguin sectaris en l’educació diferenciada, perquè els
tribunals han reconegut que tenen dret als concerts educatius,
com va fer la Sra. Celaá per a les seves filles, que va triar un
centre concertat i ara el nega a la resta de les famílies.

I què té a veure tot això que parlam amb la pandèmia, Sr.
Conseller, més que l’excusa de la urgent necessitat per aprovar
una llei, sense tràmit i sense consens? No imposin una
dictadura educativa, una contrareforma que va en contra de la
realitat plural del nostre país. Si no ho fan per principis, Sr.
March, facin-ho per necessitat, perquè no tendran on col·locar
tot aquest alumnat, facin-ho per economia, perquè li surt molt
rendible; o facin-ho per respecte als quaranta anys d’existència
d’aquesta escola concertada, després que un govern socialista,
el del seu Felipe González, reconegués, des de l’honestedat,
que la pública era incapaç d’assumir tot el sistema educatiu.

I no menteixi, recordi que la LOMCE va comptar en la seva
tramitació amb 50 experts compareixents, en comissió en el
Congrés, per millorar el text, i vostès s’han negat a les
compareixences de qualsevol expert docent o família. La
primera vegada que en democràcia es tramita una llei educativa
sense deixar participar el sector, a porta tancada, sense
constància del debat en els Diaris de Sessions i sense cap
notícia del que s’ha negociat en els mitjans de comunicació,
una mostra més de l’autoritarisme del seu govern.

El Partit Popular hem presentat 156 esmenes a la seva
reforma, l’he llegida, Sr. March, i defensam la llengua, la
llibertat de les famílies, la doble xarxa pública i concertada, la
supervivència de l’educació especial. Els inspectors educatius
triats per oposició i no per “enxufisme”, educació diferenciada
dels nins i nines i la cultura de l’esforç.

I el Grup Parlamentari Popular preparam avui, a més, una
proposició no de llei en rebuig de la LOMLOE, una iniciativa

que no és política, sinó producte de la protesta de la gent en el
carrer, a les escoles, avui mateix davant aquest Parlament, Sr.
March, de la Plataforma Más Plurales o Inclusiva Sí, però
especial també, o associacions de pares i mares; una iniciativa
que el meu partit presentarà avui en aquest parlament i ho
presenta a totes les comunitats i una iniciativa que pretenem
compartir amb la resta de grups de l’oposició als quals
demanarem que se sumin a aquest rebuig, perquè no és polític,
no és d’un color, té molts colors, la pluralitat de la societat i les
famílies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, Sra. Vicepresidenta, ja acab. No doni l’esquena, Sr.
March, a la societat, perquè ni ella ni nosaltres no li
acceptarem, el que està en joc no és la seva imatge política, està
en joc el futur de tots.

Gràcies, Sra. Vicepresidenta.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Riera. Para el turno de contraréplica, tiene la
palabra el conseller d’Educació, Universitat i Recera.

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

Moltes gràcies, Sra. Riera, per la seva exposició. De veritat,
vostè, a més de donar lliçons del que és un bon
constitucionalista, resulta que ara dirà quins són els bons
socialistes? Miri, Sra. Riera, deixi que cadascú es defineixi,
vostè no és qui per definir el que cadascú fa.

Sra. Riera, els diré un parell de coses. Vostè se’n recorda
del Sr. Vert, que no va fer una llei ideològica, que va dir que
s’havia d’espanyolitzar els estudiants de Catalunya, vostè se’n
recorda d’aquesta frase del Sr. Vert o no se’n recorda? O és
que és una llei no ideològica la seva?

Sra. Riera, facem una mica de serietat. Vostè ha dit cada
quantitat de coses que no són veritat, els inspectors, llegeixi bé
la llei, no entraran a dit, hi haurà un concurs oposició, Sra.
Riera, llegeixi bé les coses; el que passa és que vostè llegeix
qualque tipus de premsa que l’adoctrinen d’una forma
adequada, sí, Sra. Riera,...

(Remor de veus)

..., els inspectors entraran per oposició, concurs-oposició,
aquesta és la realitat realment.

Miri, nosaltres tenim clares dues coses: en primer lloc,
aquesta és una llei que serà plural i diversa, que respectarà la
diversitat educativa que hi ha a Espanya, l’escola pública,
l’escola concertada i l’escola privada; que respectarà les
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llengües de totes... la llengua castellana i les llengües que hi ha
a les distintes comunitats autònomes, Sra. Riera, sí; és una llei
que intenta que el conflicte polític no hi sigui. Volem amb
aquesta llei que el debat essencialista de la llengua passi a ser
un debat competencial, un debat de competència sobre la
llengua, aquesta és la realitat. Vostè ja pot fer les capades,
aquesta és la realitat!

Miri, si vostè llegeix aquesta LOMLOE, li puc dir un parell
de coses: en primer lloc, és una llei respectuosa amb la
Constitució, és una llei respectuosa amb la Constitució, sí, Sra.
Riera, és una llei respectuosa amb la Constitució. I quant a la
llengua vehicular, la Constitució no diu res de llengua
vehicular, o sí, o diu res de llengua vehicular la Constitució?
No diu res.

I miri, fins i tot el Tribunal Constitucional va dir que la
immersió lingüística, que no és un objectiu, la immersió
lingüística és una metodologia, a veure si ho entén clarament!,
és constitucional, sempre que realment es faci el domini de les
dues llengües, una vegada que acabi l’escolaritat obligatòria,
aquesta és la realitat, Sra. Riera. I nosaltres pensam que la
immersió lingüística es pot aplicar a centres, per què no? Cal
fer un tipus de model educatiu d’acord amb cada centre, que és
el que nosaltres volem.

Per tant, Sra. Riera, deixi realment de polititzar les llengües,
estic cansat de guerres de llengües, de guerres contra la
concertada, de guerres contra la religió; no hi ha ni guerres
contra la concertada ni contra el castellà ni contra la religió, no
n’hi ha, Sra. Rirea, en aquesta llei, no n’hi ha, les guerres se les
inventen vostès.

(Alguns aplaudiments)

I les inventen vostès perquè els agrada polaritzar el país, ja
ha vist el que li ha passat al Sr. Trump per polaritzar Estats
Units i, per tant, deixin de polaritzar el país en termes
d’educació, no hi ha polarització a la realitat, no hi ha
polarització educativa, realment les manifestacions per a mi...,
jo, realment respect totes les manifestacions, però analitzin,
amb vostè, si vol, el que ha fet aquest Govern de les Illes
Balears respecte de l’escola concertada a les Illes Balears, no
té ni color, ja li he dit un parell de vegades i vostès ho han de
saber.

Vostès respecten tant l’escola concertada que varen intentar
amb el Sr. Bauzá llevar un president d’una associació (...)
concertada...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., sí, Sra. Riera, si ja ho han dit personalment, què ha d’anar
a dir vostè tot el contrari! Evidentment és així, vostès només ho
respecten quan realment estan d’acord amb vostès, després no
respecten.

Per tant, Sra. Riera, nosaltres volem una llei educativa que
millori la qualitat del sistema, evidentment, que millori la
qualitat del sistema, una llei educativa que realment insti la veu
clarament; es regula l’educació 0-3; es fa un currículum de
caràcter competència; es possibiliten els àmbits d’aprenentatge

a l’escola; es possibilita que els centres tenguin autonomia
currucular; es possibilita realment l’impuls de la Formació
Professional, les (...) artístiques, Sra. Riera; faci una anàlisi
profunda de la LOMLOE.

Què hi hagi punts amb els quals no estan d’acord? Jo ho
entenc que hi ha punts amb els quals no estigui d’acord, però
no hi ha un atac a l’escola concertada. Nosaltres volem escola
concertada, però li he dit abans que escolaritzi d’una forma
adequada i equilibrada amb la pública, no volem escoles
guetos, la llibertat d’elecció hi és. Digui’m quin article hi ha en
què no hi hagi llibertat d’elecció dels centres, digui’m-ho.
Digui’m quins són els punts que van en contra de la concertada.

Vostès estan d’acord amb cedir solars a centres escolars? Es
prohibeix. No està d’acord amb la segregació de centres? Sí,
nosaltres estam a favor de la coeducació. Per tant, aquesta
LOMLOE va a millorar la qualitat de l’educació.

I li dic una cosa, la millora de l’educació a les Illes Balears
no és a causa de la LOMCE, és a causa de l’esforç que ha fet
aquest Govern d’invertir en recursos humans, en recursos
econòmics, en recursos de personal d’atenció a la diversitat, en
baixar ràtios, etc., Sra. Riera. Si no hi ha comparació amb el
que vostès feien, és que el nivell de cinisme polític ja frega
l’absurd, és kafkià sentir-los a vostès parlant de la millora de
l’educació, de la qualitat i de l’equitat!

Per tant, Sra. Riera, estic disposat a parlar i debatre tot el
que vulgui de la LOMLOE i de la futura llei d’educació que
presentarem en aquest Parlament de les Illes Balears, la primera
llei d’educació que volem que sigui de consens, i ho intentarem
que sigui de consens, perquè nosaltres pensam que l’educació
hauria de ser un espai on és possible el consens.

I jo li don una altra vegada, li obr la mà de cara a
possibilitar un acord polític de mínims per millorar entre tots
l’educació. I jo sé que nosaltres hi estam disposats, vostès no
ho sé.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, hauria de finalitzar.

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

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Suspenem deu minuts el plenari i
després el reprendrem.

(Pausa)
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EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, senyores diputades, reprenem el plenari.

III. Moció RGE núm. 15712/20, presentada pel Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a política comercial del Govern, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 14863/20. 

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que correspon a la
Moció RGE núm. 15712/20, presentada pel Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a política comercial
del Govern, derivada del debat de la interpel·lació RGE núm.
14863/20.

Començam amb la intervenció del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Bé, com sempre després de la interpel·lació ve el debat de la
moció. A la interpel·lació ja vàrem manifestar des del Grup
Parlamentari d’El Pi la nostra insatisfacció amb la política del
Govern, ja que pensam que hi ha un continuïsme que no s’avé
amb la situació de crisi que s’ha produït amb la pandèmia i amb
la COVID-19. Pensam que a partir de març no només s’havia
de continuar fent allò que ja estava previst en els pressuposts i
en el full de ruta del Govern, sinó que s’havia de fer un pla de
xoc i s’havien d’adoptar mesures extraordinàries perquè la
tendència negativa que ja arrossega el petit i mitjà comerç, s’ha
accentuat de manera molt gran per la crisi. 

Sincerament notam una apatia per part del Govern en
relació amb una resposta extraordinària per la crisi. S’han
presentat aquí 12 propostes concretes, moltes relacionades amb
un punt capital per al nostre grup parlamentari, aquest punt
capital és l’incentiu del consum, pensam que si no hi ha més
consum, si no aconseguim atreure els clients al petit i mitjà
comerç, ja podem donar ajudes, ja podem fer pàgines web, ja
podem fer moltes coses, totes elles benvingudes, que això no
funcionarà.

Per tant, la primera proposta és la dels bons comercials. Els
bons comercials és un instrument clar d’incentiu del consum
proper, clar i que volem que ho faci el Govern, que el Govern
també s’hi impliqui, que ho fan també els ajuntaments,
fantàstic, res a dir, només faltaria, però que el Govern també
tengui un paper protagonista i de lideratge en relació amb el
tema dels bons comercials.

El segon punt és el tema de l’aparcament. Ja ho hem
explicat moltes vegades, el que no pot ser és que a les grans
superfícies els clients tengui aparcament de franc i quan va als
centres dels pobles i de les ciutats, se’ls castiguin amb tarifes
absolutament abusives, que evidentment el que fan és provocar
que aquests clients perdin les ganes d’anar a comprar al petit i
mitjà comerç dels centres de les ciutats. Per tant, el Govern
aquí també pensam que pot tenir una política activa per afavorir
aquest aparcament gratuït o de baix cost.

La tercera qüestió, la campanya de Nadal. D’aquí als
pròxims mesos fins que no hi hagi, si és possible, que ja ho
veurem, una recuperació de la temporada turística, és evident
que la campanya de Nadal juga un paper clau en aquests
pròxims sis mesos. Aquí també pensam que la dinamització,
l’animació en el carrer, la senyalització, la promoció,
l’enllumenat, la publicitat són bàsics i això evidentment ha de
tenir una resposta per part del Govern.

La quarta proposta que duim és el tema dels ERTO, que
s’allarguin per a aquells treballadors que no poden ser
recuperats pel petit i mitjà comerç per la baixada de vendes,
que s’allarguin com a mínim fins al maig de 2021.

La cinquena proposta és el tema del període de carència
dels crèdits a la liquiditat atorgats tant per la comunitat
autònoma, a través de l’ISBA, com per part de l’Estat a través
de l’ICO. Crec que és un tema bastant clar i no mereix moltes
més explicacions.

El punt 6, demanam al Govern que consensuï amb el sector
totes les mesures restrictives que es puguin adoptar, que hi hagi
un diàleg franc i sincer amb els comerciants, a efectes que les
mesures siguin el manco impactants en els seus negocis i molt
concretament en aquest punt demanam que es reconsideri el
tancament total dels “chiquiparcs” i que aquestes activitats
puguin funcionar evidentment amb garanties, reducció
d’aforaments i a assegurar que no es produiran contagis.

El punt número 7 -vaig molt aviat perquè el temps espitja-,
el punt número 7 és el rebuig a una nova gran superfície
comercial a Ses Fontanelles. Nosaltres sempre deim rebuig que
s’implanti una nova gran superfície comercial a Ses
Fontanelles, la qual cosa no vol dir que a Ses Fontanelles no hi
hagi un aprofitament lucratiu del sòl. Són dues coses diferents,
ho dic per l’esmena que se m’ha presentat a aquests efectes,
que no serà acceptada.

Punt número 8, observatori. Això és un poc com el
culebrón, nosaltres venim demanant cada any, cada any, cada
cert temps que es faci l’observatori, és una reclamació del
sector, el Govern ens diu que sí, que sí, que li donem més
temps, que li donem més temps, però no arribam a fer res. I
evidentment estam insatisfets i per això mantenim aquest punt.

El punt 9è, centres comercials a cel obert. Volem més
protagonisme dels comerciants i que s’implantin d’una vegada
les àrees de promoció econòmica que per a nosaltres estan
vinculades a aquesta figura, perquè realment tengui força i
potència.

El punt número 10 és formació, escola universitària de
comerç, implantació d’ensenyament específic de Formació
Professional.

El punt número 11 és combatre la venda ambulant, que és
evidentment la venda ambulant il·legal, no cal dir-ho, no pot
ser que hi hagi ajuntaments que facin els ulls grossos en aquesta
pràctica que és un greuge comparatiu als comerciants que
paguen tots els seus impostos.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202015712
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I el punt número 12, és que el comerç del centre de les
ciutats i dels pobles -acceptarem l’esmena del Partit Popular en
aquest sentit- siguin considerats com a turístics a efectes de la
bonificació de les quotes dels ERTO si tenen la condició de
zona de gran afluència turística.

Moltíssimes gràcies. Esper el suport d’aquesta cambra a la
nostra moció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Ara començam les intervencions per
defensar les esmenes RGE núm. 16054, 16055, 16056, 16057
i 16058/20, presentades conjuntament pels grups parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca. Començam
amb la intervenció del Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula la Sra. Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Bon dia a tothom. Gràcies, Sr. President. Bé, com ha
comentat el Sr. Melià, és ver que el sector comercial és un dels
sectors que pitjor ho passen durant aquesta crisi sanitària i
nosaltres hem presentat un seguit d’esmenes per tal de millorar
el text, o poder ajudar a aportar més punts a favor. També
vàrem presentar una proposició no de llei per incentivar la
demanda, el consum de la demanda al comerç de proximitat i
la volíem dur a ple, però donades les circumstàncies dels
pressuposts, l’hem hagut de passar a comissió. Per tant, en
aquest sentit també hem presentat les esmenes.

Pel que fa al punt primer, que vostès volen posar en marxa
els bons comercials. Nosaltres els presentam una esmena, els
proposam afegir “en col·laboració o col·laborar amb els
ajuntaments per posar en marxa els bons comercials”. Aquesta
és una idea que consideram que és molt positiu fer-la junt amb
els ajuntaments, perquè de fet n’hi ha alguns dels ajuntaments
de Mallorca que han posat en marxa els bons comercials. Un
d’ells és l’Ajuntament de Calvià i l’estan posant en marxa
també des d’Inca. Per tant, és molt important la col·laboració
municipal en aquest sentit.

Pel que fa al segon punt, on proposen les reduccions en el
cost d’aparcament. Ens sembla una bona iniciativa, sempre hem
defensat que aquesta iniciativa hauria de ser municipal, ja que
la gestió dels aparcaments sol ser municipal, de fet sempre és
municipal o privada a tots els municipis on hi ha aparcaments
públics, i per això hem presentat l’esmena, sempre i quan les
corporacions municipals consideren que aquesta mesura és
compatible amb el seu pla de mobilitat, perquè hi ha
ajuntaments que potser no els interessa tant promocionar els
seus pàrkings privats, sinó bonificar el transport públic per
poder arribar als seus centres de les ciutats. I per tant, des
d’aquesta idea hem presentat aquesta esmena.

Pel que fa al punt tercer, on proposen col·laboració i
implicar-se en la campanya de Nadal, votarem a favor. Un dels
punts de la proposició no de llei que vam presentar, inclou
aquest tipus d’iniciativa.

Pel que fa al quart punt, que demanen que els ERTO es
prorroguin com a mínim fins a maig del 2021, votarem a favor,

que el conseller Negueruela també ja ha sol·licitat, o va
sol·licitar en el seu moment no fa molt i està lluitant..., o
negociant amb el Govern estatal perquè es prorroguin fins al
maig de 2021.

Pel que fa al punt cinquè, allargar el període de carència
dels crèdits d’ISBA i dels ICO ens pareix molt bé, per tant hi
votarem a favor; de fet la presidenta del Govern de les Illes
Balears, la Sra. Armengol, en el seu discurs del debat de la
comunitat ja ho va comunicar, que s’ampliaria fins a dos anys
la carència dels crèdits ISBA, i la ministra Calviño està
negociant amb Europa aquesta negociació perquè també
s’ampliï a dotze mesos.

Pel que fa al punt sisè que vostè ha comentat, de les
activitats comercials, hem presentat una esmena perquè
s’afegeixi “...sempre que els experts sanitaris de la Conselleria
de Salut així ho aconsellin”, perquè consideram que, és vera, és
molt important que tota activitat comercial..., els “xiquiparcs”
és una activitat comercial que dóna molts de beneficis als pares
i als infants, però que també sempre que les mesures de salut
així ho considerin oportú, ja que hi pot haver perill de contagis,
és un espai on hi pot haver contagis.

Pel que fa al punt número 7, referent als canvis normatius
a afectes d’impedir Ses Fontanelles, Sr. Melià, vostè proposa...
-perdó, m’he de llevar la mascareta perquè no acabaré,
perdonau- vostè proposa en aquesta proposició no de llei i a
altres una modificació normativa, que hi estam d’acord, no li
diré que no, però vostè creu, un jurista com vostè, expert en
urbanisme, vostè creu que una empresa com la promotora de
Ses Fontanelles, amb les facilitats que li va donar el Partit
Popular ja que la Sra. Cirer li va aprovar el projecte
d’urbanització estant en funcions el 2007, el Sr. Bauzá li va
donar l’interès autonòmic per agilitar el procediment ràpid i
executar-ho ràpidament, vostè creu que si a la promotora li
hagués interessat fer Ses Fontanelles ja ho hagués tengut fet,
abans d’entrar el pacte en el govern?, jo crec que ja hagués
estat fet, Ses Fontanelles, per la qual cosa pareix, o nosaltres
tenim la sensació, que el que interessa a la promotora és cobrar
les indemnitzacions. Nosaltres tenim aquesta sensació.

I li he de dir -hi votarem a favor encara que no ens accepti
l’esmena- que en el Partit Socialista ens sembla perfecte pagar
indemnitzacions per salvar el teixit comercial i de proximitat,
el nostre teixit comercial, sempre que aquest enriquiment d’una
empresa, aquestes indemnitzacions que s’hagin de pagar a
l’empresa promotora, impliquin ajuda al petit i mitjà comerç,
perquè si es paga indemnització i això no aporta res... creim
que aquí sí que és molt important remarcar el tema de les
indemnitzacions. Vostès no hi estan d’acord, així i tot ja li dic
que votarem a favor.

Igual que en el punt vuitè no hi votarem a favor si no ens
accepta l’esmena, perquè referent a l’Observatori de comerç ja
s’ha fet molta feina, els funcionaris de la Direcció General
d’Economia i de la Direcció General de Comerç han fet molta
feina en aquest observatori, un observatori digital, i crec que
aquesta feina que s’ha fet...

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202016054
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EL SR. PRESIDENT:

Sra. Sansó, hauria d’anar acabant.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí, ja acab. Presentam aquesta esmena perquè la feina que
s’ha fet no quedi en res, sinó donar un termini perquè es pugui
posar en marxa en un termini de tres mesos. Consideram que és
acceptable.

Bé, referent als altres punts, en el 9...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Sansó (...).

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

... (...) votarem a favor, i en el punt 10 no podem votar a favor
d’una escola universitària de comerç perquè ja en el seu
moment es va reconvertir...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Sansó, se li ha acabat el temps. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidente. Antes de esta pandemia nuestro
comercio ya estaba de capa caída, y ahora, a causa de la
COVID, el panorama es aun más complejo, si cabe. Son
muchos los pequeños comercios que lo están pasando muy mal,
y que necesitan además clientes dispuestos a comprar en sus
tiendas. No sólo han perdido la parte de los clientes que vienen
con el turismo a causa de que esta temporada ha sido muy baja,
sino también debido a las medidas sanitarias que son necesarias
para frenar la curva de contagio, y junto además a la gran
competencia que ejercen sobre ellos las grandes superficies de
centros comerciales, y sobre todo las grandes plataformas de
venta on line, hacen que cada vez los clientes dispuestos a ir a
estos comercios sean menos, con lo cual hay que hacer políticas
para conseguir ser atractivos, y creemos que es necesario dar
todo el apoyo y las facilidades posibles a nuestro comercio, ya
que el tejido que se pierda ahora va a ser muy, muy difícil, por
no decir imposible, recuperarlo en un futuro. 

Y eso, justo ahora, que queda patente que hay que
diversificar nuestro modelo productivo, sería un error que no
nos podemos permitir como comunidad autónoma, y debemos
aplicar medidas que en el corto plazo consigan incentivar que
la gente vaya a comprar a nuestro comercio de proximidad, que
vaya ya; y a la vez se debe ir trabajando en darle las facilidades
para adaptarse a las nuevas demandas y necesidades sociales,
porque sí, de lo que se trata ahora es de conseguir que la gente

vaya a las tiendas y compre, ahora. Pero incluso si no hubiese
COVID las consecuencias..., lo que causan las grandes
superficies y sobre todo la venta on line, es que debido a esa
competitividad nuestro comercio lo seguiría pasando mal; no
tan mal como a causa de la COVID pero lo seguiría pasando
mal, con lo cual en general hay que analizar que es lo que
ocurre.

Centros comerciales: vemos que por tener tienen los
aparcamientos gratuitos habitualmente. Grandes plataformas on
line: lo que vemos, por ejemplo, es que comprar productos on
line en general incluso es gratuito en la mayoría de los
productos que te los lleven a casa, eso es lo que consiguen las
grandes plataformas on line. Y esa es la realidad a la que se
tiene que enfrentar el sector, un comercio de proximidad que
cada vez lo tiene más difícil para competir con grandes
superficies, para competir contra grandes plataformas on line,
y que a medio plazo creo que habrá que enfocar muy bien
dónde se deben realizar los esfuerzos, aunque ahora estemos
hablando del ya, que vayan a comprar, que tengan clientes.

El diputado de El Pi, en la interpelación de la cual deriva
esta moción, lanzó una pregunta sobre el tema de plataformas
on line: si el comercio en Baleares debería tener una plataforma
unificada o una por cada tienda, o sea, algo que lanzaba abierto
como reflexión. Yo, que llevo veintitrés años siendo usuario de
internet y que, bueno, he visto directamente como han crecido
de la nada, de la nada, todos los que ahora son grandes gigantes
en plataformas on line sí que puedo decir una cosa, y es que
todas ellas, todas estas plataformas, tenían un denominador
común, y es conseguir juntar a muchos vendedores en una
única plataforma, ofreciendo servicio de atención al cliente,
transporte gratuito directamente, conseguir garantías y
seguridad a los compradores. Así que sospecho que si
realmente se quiere que en el medio plazo seamos competitivos
lo eficiente sería llegar a un gran consenso con todo el sector en
Baleares, y se tuviese una gran plataforma que las instituciones
apoyasen y, como no puede ser de otra forma, se volcasen y
ayudasen a conseguir que fuese un referente atractivo y
conocido para la gente de Baleares. Eso en cuanto a la pregunta
que se lanzaba en sí.

En cuanto a los puntos de la moción en sí, el diputado de El
Pi que los ha presentado, el Sr. Melià, sabe de sobra que desde
Unidas Podemos compartimos la preocupación por nuestro
comercio y que además buscamos lo mejor para el sector.
Compartimos su objetivo; no compartimos a lo mejor los
matices de cómo llegar a conseguir dichos objetivos, pero sí
que compartimos la preocupación. 

En el primer punto, sobre los bonos comerciales, aunque ya
me ha adelantado antes en una conversación que no aceptará
nuestra enmiendas -nosotros creíamos que era necesaria la
colaboración con los ayuntamientos- votaremos a favor
igualmente.

En el segundo punto, aunque tampoco se acepta la
enmienda, que tenía que ver con que estuviese adecuado a los
planes municipales... Ah, perdón, creía que no. Votaremos a
favor, también.
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En el tercer punto, todo lo que sea fomentar la campaña
navideña es crucial; votaremos a favor porque con una mala
campaña navideña el comercio sí que lo pasará realmente mal.

El cuarto, como hemos dicho en más de una ocasión, los
ERTE tendrían que estar presentes hasta que sea necesario.
Aquí en Baleares mínimo va ser hasta que empiece la próxima
temporada, con lo cual, a favor también.

El quinto es una línea que le consta que estamos trabajando,
con lo cual, a favor.

El sexto, claro, sólo podemos votarlo a favor si se siguen las
recomendaciones sanitarias, pero porque es lo que ocurre
siempre. Entiendo que esa enmienda la aceptará y que
podremos votar a favor.

El séptimo punto, aunque lo hemos hablado en comisión,
siempre y cuando hemos dicho lo de las indemnizaciones la
reflexión de la diputada del PSOE creo que sería mirar las
interpretaciones, votaremos a favor, aunque ya ha dicho que no
la va a aceptar votaremos a favor, pero sí que creemos que la
reflexión de qué es lo que quiere esta empresa o este promotor
hay que tenerlo en cuenta, para no acabar dando
indemnizaciones que no toca.

El octavo, ya se lo he comentado antes de subir a esta
tribuna, el redactado nos hace que no le podamos votar a favor
así como está. Si acepta nuestra enmienda le votaremos a favor,
si no...; creemos que tres meses y con otro redactado sería
posible; hablo del Observatorio de comercio. 

Noveno, va completamente en línea con lo que Unidas
Podemos pensamos, con lo cual a favor, ya me doy mucha
prisa.

El décimo, directamente le diremos que en contra, los
motivos se los ha comentado la diputada del Partido Socialista.

En el once a favor, aquí sí que remarco una cosa -y acabo
presidente-, a favor porque, tal y como está redactado, nos deja
claro que lo que persigue es buscar esas mafias; esas mafias
que lo que hacen es explotar a la gente, a esos vendedores que
se pueden ver en la calle, y que, además, generan una economía
sumergida que es la que realmente mata al comercio. Hay que
recordar que los vendedores ambulantes también son unas
víctimas de esas mafias que hay detrás. Y el redactado, para
nosotros lo cumple, con lo cual a favor. 

Y el doce, a favor también. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. López, acabi, per favor. 

EL SR. LÓPEZ I SORIA: 

Con lo cual, como ve, de doce puntos le votamos diez a
favor y dos que no.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. MAS I TUGORES: 

Gràcies, president, diputades, diputats. Sr. Melià, una moció
ben plantejada, oportuna, totes i tots hem de ser conscients que
el teixit comercial local està molt tocat, i hi està pertot: a les
zones turístiques, en els centres de les ciutats, a la part forana,
en els centres urbans, barriades; i hi estan tots els sectors: el de
la moda, l’alimentari, tots. Per tant, la situació és greu.
Salvable, però greu.

A l’hora de plantejar qualsevol acord que tengui a veure
amb el comerç, hem de tenir molt en compte l’opinió i la feina
dels ajuntaments els quals, al cap i a la fi, són els que dia a dia
treballen amb els comerciants, treballen amb les associacions
i, sobretot, són els que planegen i ordenen els municipis. Per
tant, i supòs que amb això hi estarem d’acord, l’autonomia i,
sobretot, l’opinió dels ajuntaments, s’ha de respectar i tenir
molt en compte quan parlam de comerç. Per això, les esmenes
al primer i segon punt que li hem presentat. 

Quant al tercer punt, li votarem a favor; entenem que
qualsevol implicació és poca, sempre que sigui coordinada. 

Amb el quart punt també hi estam d’acord: l’exigència a
l’Estat ha de ser clara, contundent i aquest parlament no ha de
deixar d’exigir que la cobertura de treballadors i empresaris
s’allargui mentre sigui necessari.

Això lliga amb el darrer punt de la moció, el dotzè, l’Estat
té molts deutes amb el nostre país, per tant, no ha de quedar cap
empresa ni cap treballador desemparat. 

Punt cinquè, hi estam d’acord. De fet, constatam que la
manca de liquiditat és el problema més greu que a dia d’avui
pateixen totes les petites microempreses i autònoms. 

Pel que fa al sisè punt, desgraciadament, tal i com estan les
coses, qualsevol activitat econòmica està supeditada al que ens
diguin científics i sanitaris, pensam que l’afegit que li
proposam és necessari per una qüestió de responsabilitat. 

Quant al punt setè, hi estam d’acord. De fet, la nostra
organització, de sempre, s’ha oposat no només a Ses
Fontanelles, sinó al model que representa Ses Fontanelles. El
model que defensam, des de MÉS per Mallorca, és el que dona
vida a barris i pobles, és el que genera complicitats entre clients
i comerciants, en definitiva, el que fa d’un poble o barriada, un
espai viu. Model oposat al que ens proposa Ses Fontanelles i
tots els grans centres comercials que envolten les ciutats.

De fet, ja que parlam del tema, voldria reivindicar que qui
va posar damunt la taula i qui primer va protegir el comerç de
proximitat en aquesta terra, va ser l’amic Pere Sampol, en la
seva etapa com a conseller de Comerç i vicepresident del
Govern. 
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Li presentam esmena per responsabilitat i, esper
sincerament, que l’accepti, per responsabilitat. Però, sigui així
com sigui, l’hi votarem a favor. 

Al punt vuitè, pensam que s’ha de reconèixer la feina ja feta
amb l’Observatori del Comerç, per això fem l’esmena, ja ens ha
fet a saber que no l’acceptarà, per tant, aquest punt li haurem de
votar en contra. 

Al punt novè i onzè, li votarem a favor. Estam d’acord, tant
amb els centres comercials a cel obert com amb les àrees de
promoció econòmica, són una bona fórmula per donar
protagonisme i alternatives al petit comerç. Com no podia ser
d’una altra manera, també volem que es vigili qualsevol forma
de competència deslleial.

Al punt desè no li podem votar a favor, ho saben
perfectament. Tenim diversos graus d’FP, tant mitjà com
superior, vinculats al món del comerç, això hi és, hi és i és
eficient, hi és i hi és a molts de centres, hi és i el fan servir
molts de fills de comerciants per agafar els negocis familiars.
Per tant, la formació està assegurada; assegurada en la mesura
de les necessitats i, a més, ha anat augmentant a mesura que hi
ha hagut més demanda. Per tant, entenem que això està cobert.
I està cobert amb el que realment és necessari, que és amb els
cicles formatius, tant de grau mitjà com de grau superior. 

En definitiva, a l’hora d’actuar, si volem canviar el model
econòmic i deixar de dependre al cent per cent del turisme, el
comerç lligat al territori i a la indústria local és imprescindible.
Per això hem de fer l’impossible per tal que el teixit comercial
es mantengui, es modernitzi i s’adapti als nous temps i
circumstàncies. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Mas. Ara correspon la intervenció per
defensar les esmenes RGE núm. 16059/20 i 6060/20, al Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Sagreras. 

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER: 

Gràcies, president, una altra vegada, bon dia, diputats i
diputades, membres del Govern, Sr. Vicepresident, i conseller
de Comerç. Avui pujam aquí, a la tribuna, a discutir sobre una
moció proposada per Proposta per les Illes, per El Pi, pel Sr.
Melià, amb una bateria de punts, de propostes d’acord, una
enumeració que pretenen -entenem nosaltres- intentar reviure,
ressuscitar, que pugui prendre un alè d’aire un sector -el del
petit comerç, el del comerç tradicional- que, com heu dit els
diputats que m’heu precedit abans, de la COVID ja estava ferit
i, en aquests moments, després de la crisi o durant la crisi de la
COVID, ha quedat tocat de mort. 

Tant és així que, per desgràcia, hem pogut observar els
darrers mesos, les darreres setmanes, que petites empreses de
tota la vida, que comerços tradicionals de sempre, han tancat
les seves portes i, possiblement, i difícilment i per desgràcia, no

les tornem veure pus mai obertes. N’hi ha prou a trepitjar el
carrer, i jo imagín que és el que va fer el Sr. Melià, perquè això
també és part de la nostra feina, i crec que fan manco els
membres del Govern que, d’ençà que trepitgen moqueta, al
carrer només el veuen quan guaiten per la finestra,...

(Alguns aplaudiments)

... per observar que la situació és un autèntic desastre. 

Algunes de les tendes tancades, poca gent pels carrers, de
la poca gent que es passeja quasi ningú no entra a les tendes, i
les tendes que fan l’esforç de tenir obert fan poques vendes, al
final del dia el calaix és petit i en moltes d’ocasions el calaix és
de zero, de zero rodó. Menys personal de l’habitual, alguns
d’ells ja en ERTO, alguns altres dels treballadors del sector del
comerç ja són al carrer i amb poques expectatives de tornar a
fer feina; i supòs que veient aquesta realitat, el Sr. Melià va fer
una interpel·lació al Sr. Yllanes, va donar un bany de realitat
des de la tribuna del Parlament, i avui presenta aquesta moció
amb un seguit de les propostes de les quals, jo ja li he dit abans,
nosaltres votarem majoritàriament a favor. Acabarem de veure
el debat i la seva darrera intervenció per acabar-nos de decidir
sobre qualcuna d’elles. 

Li he de dir, Sr. Melià, que encara que crec que les
propostes prosperin, possiblement, amb unanimitat, ens
n’anirem d’aquí sense poder ser gaire optimistes. N’hi ha hagut
prou a veure el caire de les esmenes de les al·legacions dels
partits que donen suport al comerç, com quasi sempre, la
intenció era d’intentar rebaixar l’objectiu, de poder compartir
amb la resta d’institucions les competències, i, fins i tot, posar
menys doblers i que els ajuntaments també n’hagin de posar. I
el més trist d’això, Sr. Melià, més trist que aquest tipus
d’esmenes, és el fet seriós que la setmana passada, quan
estàvem a punt de discutir aquestes propostes, el Govern va
presentar el seu projecte de pressuposts per a l’any 2021. Tots
sabem que el projecte de pressuposts marca, defineix les línies
estratègiques d’aquest govern, de qualsevol govern. 

El pressupost general d’una comunitat marca ben bé, és una
bona senya per saber per quins sectors aposta i quins sectors el
Govern o un govern està decidit a deixar a la vorera, per quins
col·lectius aposta i per quins col·lectius no aposta. Idò bé,
d’onze conselleries que té aquest govern, si llevam la
Conselleria de Presidència, en què una de les seves tasques
principals és coordinar la labor del Govern, la conselleria que
menys pressupost té per a inversions reals per a l’any que ve és
la vicepresidència, la Conselleria de Comerç i d’Indústria, dos
sectors, tots dos que ja estaven malament abans del coronavirus
i que en aquests moments estan tocats de mort. 

Això crec que mostra les intencions reals del Govern de les
Illes Balears envers aquests col·lectius, d’onze conselleries el
pressupost de la Conselleria de Govern és el que fa deu. Per
tant, ja podem venir tots aquí amb bones intencions, cercar la
unanimitat, els diputats que donen suport al Govern intenten
quedar bé, que per a l’any que ve ens haurem d’atendre a això:
la Vicepresidència, la Conselleria de Comerç serà, perquè així
ho volen el Govern i els diputats que li donen suport, la que
tengui pitjor pressupost...
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(Remor de veus)

Jo no sé si la resta dels diputats que li donau suport havíeu
pogut observar aquest detall. 

(Remor de veus)

Per tant, Sr. Melià, nosaltres donarem suport de manera
majoritària a la seva proposta, però no som... no som
optimistes.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. Intervenció per defensar les..., no,
perdó, ara començam el torn de fixació de posicions,
començam pel Grup Parlamentari Ciudadanos, té la paraula el
Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sr. Presidente, señores diputados. Sr. Melià,
nosotros también consideramos que la propuesta, que la moción
que trae usted hoy a esta cámara es oportuna, es necesaria y es
acertada.

Como usted sabe, nos hemos ido cruzando en los trabajos
de comisión, incluso en algunos momentos adelantando en
virtud de los trámites de urgencia unos a otros, en la
presentación de propuestas e iniciativas a favor del
sostenimiento de este sector.

Nosotros hicimos algo sobre planes de socorro y medidas
de temporada baja y ustedes sin embargo algunas más muy
interesantes y en las que siempre estuvimos absolutamente a
favor.

Un sector que -como nos recordaba usted el otro día en la
interpelación- constituye un 15% del PIB balear y resulta el
segundo creador de empleo en esta comunidad, un sector que
sufre de manera especialísima la aplicación de las medidas
restrictivas, usted nos recordaba que las claves eran
presencialidad, presencialidad y presencialidad en la
interpelación, que es lo que de verdad lo caracteriza, porque si
no estamos hablando de otro sistema, también de comercio,
pero que no es éste, no es el que estamos buscando defender y
sobre el que estamos hablando todos, o sobre, en cualquier
caso, en el que tenemos depositada nuestra imaginación, el
imaginario, del que estamos hablando en realidad todos.

Así que este sector sufre de manera especialísima la
aplicación de las medidas restrictivas que se consideran
necesarias y oportunas para el control de la enfermedad, pero
el comercio balear ya padecía unos problemas previos, unos
problemas previos de los que también estamos hablando: la
problemática de los centros urbanos, la competencia
precisamente con estas nuevas formulaciones de la actividad
comercial, las restricciones en los equipajes y en las maletas de
las aerolíneas o las consecuencias de decisiones diversas

políticas, de carácter político en diversas administraciones
además, en diversos ámbitos y alturas de la administración
sobre la actividad.

Ahora, además, debemos añadir estos problemas derivados
de las restricciones, la incertidumbre, la inseguridad, los
cierres, la posible destrucción además que estamos valorando
todos de un tejido dificilísimo de volver a armar, de volver a
urdir, una urdimbre francamente complicada que se debe un
montón a iniciativas particulares, a gente cuyas capacidades,
cuyas voluntades se han puesto que si las destruimos va a ser
muy muy difícil recuperarlas porque además vamos a tener que
añadir a partir de ahora un nuevo factor: la incertidumbre
generalizada. 

A partir de ahora cuando alguien ponga un negocio en la
calle puede encontrarse con que esta calle no sea permitida para
la circulación, puede encontrarse con que esa calle no funcione,
digo: ¿cómo va a representarse esto? Es decir, cuando yo ahora
monto un negocio he de imaginar dentro de mis recursos y mis
posibilidades la posibilidad de que no haya calle, de que no
haya asistencia en la calle, de que no se pueda pasar. 

¿Cómo va a implicarse esto en nuestros...?, ¿cómo lo meto
en mis planes?, ¿cómo lo meto en mis capacidades? ¿Habrá una
cláusula de seguros específica para ello? O sea, es una de las
cosas en las que la realidad nos ha cambiado, vale. 

De todas maneras, lo digo porque en cualquier caso
encontramos y compartimos con ustedes, Sr. Melià, el
planteamiento de Jeremy Bentham, del utilitarista, de (...), en
que conocer el bien de la comunidad es lo que realmente
constituye la auténtica ciencia de la legislación. 

Es en esto, en realidad es en lo que estamos de acuerdo
todos. Por eso estamos buscando aquí este bien, y es bueno que
lo hagamos.

Ahora, el..., viendo ya cómo voy..., en realidad querría
plantearles que cuando se está dentro de un túnel y si se está
dentro de un túnel durante demasiado tiempo, vale, la..., y no
se adivina además una clara luz al final, aunque por cierto se ha
empezado a atisbar precisamente estos últimos días, parece de
recibo que los responsables de la compañía envíen a alguien 5,
10, 15 quilómetros adelante, por si hay derrumbamientos, por
si hay bifurcaciones, por si hay cualquier tipo de posibilidad,
deben comprobar esa posible existencia en los próximos tramos
y es lo que se está pidiendo muy acertadamente con esta
proposición no de ley. Por fin alguien previendo, y viendo las
cosas a las que nos vamos a enfrentar.

Usted dividía en su interpelación..., perdón porque ya voy
a ir cerrando cómo nos vamos a comportar, cómo vamos a
votarle, usted planteaba en la interpelación, dividía estas
medidas en dos grupos: las de corto plazo y las de largo plazo.

Nosotros las hemos dividido en tres: los puntos de
incentivos al consumo, y aquí nos vamos a tener que retratar,
el consumo es una de las fórmulas keynesianas junto al gasto
público y junto a la obra pública para salir de una crisis, o
somos anticonsumistas, somos de corazón anticonsumista y
preferimos que no se consuma porque eso es malo,...

 



3202 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 57 / 10 de novembre de 2020 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... no es bueno, o sea aquí somos o no enemigos del comercio
y en eso nos vamos a tener que retratar, va a depender de esa
voluntad política.

En su segundo grupo, que es de medidas paliativas sobre la
situación actual, los puntos 5, 6 y 7..., perdone, 4, 5 y 6 nos
parecen perfectos y votaremos a favor; del grupo de medidas
administrativas, solo nos mostraremos reticentes ante la
séptima en la que nos abstendremos. En todo lo demás somos
fervientes partidarios de su propuesta y se la aceptaremos
completamente.

Gracias, señores, buenos días.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente, por dejarme hablar, y digo “gracias
por dejarme hablar” porque hoy en este parlamento hemos
asistido a cómo una consellera ha solicitado a los medios, que
cada vez dependen más de sus ayudas, subvenciones y
publicidad, que nos silencie. Entonces, dentro de poco... yo veo
que esa es la idea que ustedes tienen de la libertad, la de Irán o
la de Venezuela, de momento todavía podemos hablar en esta
tribuna.

Con cierta ingenuidad, decía el diputado del Partido
Popular, que no entendía por qué la conselleria del Sr. Yllanes
estaba tan poco dotada, cuando era algo muy importante para
la creación de empleo y por el peso que representa en el PIB el
sector del comercio. A ver, no sea usted ingenuo, el Sr. Yllanes
tenía que ser vicepresidente y quedaba mal ponerle
vicepresidente en parques y jardines, entonces le dieron lo que
el Gobierno consideraba poco importante, como hemos visto en
el reparto de dinero de las diferentes consellerias dependiendo
que sean del PSOE o del PP.

(Remor de veus)

Y digo esto porque, Sr. Melià, usted se tiene que dar cuenta,
supongo que ya lo ha hecho, de la poca importancia que para
este gobierno tiene el sector del comercio y de la industria. Sus
medidas, todas ellas o la inmensa mayoría, por lo menos, son
muy acertadas, estamos viendo como constantemente los
ayuntamientos, en base a toda esta historia del cambio
climático, etc., intentan limitar cada vez más el acceso a los
centros de las ciudades, sin embargo no implementan
alternativas de transporte público, con lo cual no hay transporte
público, no puedes acceder con transporte privado, cada vez es
más difícil aparcar y lógicamente se va muriendo el comercio
dentro de los centros urbanos. Son centros que cada vez se
parecen más a museos y menos a ciudades vivas. Estamos
creando ciudades museísticas en lugar de ciudades vivas.

Por supuesto que también tienen ustedes mucha razón en el
tema de los chiqui parks y otro tipo de negocios, como hemos
podido ver el de los feriantes hoy. ¿Cuántos infectados ha
habido en los caballitos? ¿Cuántos infectados ha habido en los
chiqui parks, y cuántos hay en los colegios? Esta semana 20 o
30 profesores y unos centenares de niños ¿y cerramos los
colegios? No, y me parece muy bien que no se cierren, pero
estamos demonizando sectores sin ninguna evidencia científica,
sólo por decisiones políticas. Ustedes no cierran los colegios,
que sí son un foco de contagio, porque la repercusión social
sería inasumible para el Gobierno. Y cierran hostelería, cierran
comercios, como estos dedicados al ocio infantil, sin ninguna
evidencia científica, simplemente porque eso hace ver que
toman medidas, pero no está basado en ningún dato real y
concreto de esto que a ustedes tanto les gusta hablar, la
evidencia científica. Cada día son ustedes más negacionistas.

Con respecto al punto 7, es en el único que mantenemos
ciertas reticencias. Estamos completamente de acuerdo en que
esta comunidad autónoma, y especialmente el núcleo urbano de
Palma, cuenta con los centros comerciales suficientes. Pero lo
que no podemos hacer es seguir pagando indemnizaciones cien
millonarias cada vez que nos da por cambiar la legislación y
desamparar los derechos legítimos de los que los adquirieron.
No podemos hacerlo de esta manera porque hemos pagado
cientos de millones de indemnizaciones por cambios
legislativos que perjudicaban y que, al final, han acabado
ganándolos en los tribunales. No sólo en este gobierno, en
anteriores, el Ayuntamiento de Palma veremos cómo acabará
la fachada marítima, etc. Las administraciones públicas no
pueden seguir dilapidando el dinero del contribuyente en pago
de indemnizaciones, es algo que habría que estudiar muy muy
en concreto.

Absolutamente de acuerdo con el tema de vigilar la venta
ambulante ilegal. No puede ser que en estos momentos el
pequeño comercio tenga que luchar contra alguien que no paga
impuestos, no paga seguros sociales, no paga ocupación de vía
pública, no paga absolutamente nada. Evidentemente si no lo
vamos a acabar estrangulando. 

De todas maneras, Sr. Melià, se aprueben o no se aprueben
los puntos de esta propuesta que usted lleva, no tenga gran
confianza en que va a salir nada adelante porque, ya le digo,
basta ver a quien han puesto de vicepresidente encargado de
comercio e industria para ver la esperanza o los deseos que
tiene este gobierno de que este sector prospere.

Gracias, Sr. Presidente.

(Algun aplaudiment i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Melià, nosaltres donarem
suport en termes generals a la seva proposició no de llei perquè
és obvi que el Govern necessita un pla de xoc dintre del que
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cap, perquè evidentment les capacitats que tenim són limitades,
per la importància econòmica que té, però sobretot també per
la qualitat de vida que ens dóna als residents. És a dir, el
comerç és vida, fa, viu els centres dels pobles, els pobles i les
ciutats, i ens dóna una gran qualitat de vida, és un proveïdor de
qualitat de vida. Crec que el comerç cada vegada ha tingut la
capacitat d’adaptar-se, molts evidentment han hagut de tancar
i amb aquesta situació evidentment encara més, però crec que
hem de reconèixer l’esforç que fa el nostre sector del comerç
per distingir-se cada vegada més, per oferir un producte més
diferenciat i per poder competir amb uns paràmetres diferents,
evidentment al tipus d’oferta amb la qual és gairebé impossible
competir, tant pel nivell de costs com d’altres avantatges.

Per tant, volia fer aquest reconeixement de la capacitat que
té el sector del comerç per reinventar-se i per oferir un producte
insubstituïble que, com dic, sol ser un producte de qualitat, un
producte totalment diferenciat i que fa que viure a les nostres
illes pugui ser una experiència ciutadana de primera o si no el
tenim doncs és una experiència ciutadana mediocre, com veiem
a moltes ciutats on el comerç ja està mort i on aquesta vida ha
desaparegut.

Com li deia, nosaltres en termes generals donarem suport a
la seva moció amb algunes cauteles, que ara passaré a
comentar-li. Bàsicament, en el punt 6 nosaltres pensam que en
la línia, entenc, del que proposen els grups del Govern,
nosaltres la nostra idea era abstenir-nos bàsicament perquè
nosaltres hem defensat que amb el tema de les mesures
preventives de la pandèmia cal atenir-se exclusivament al que
diguin les autoritats sanitàries, aquesta és la nostra idea. Per
tant, a nosaltres ens preocupa el tema de consensuar perquè, és
clar, el que jo dic és contradictori amb consensuar. Una altra
cosa és dialogar, és explicar, és ser empàtic, però crec que amb
això no podem tenir una actitud tèbia; és a dir, crec que aquí
hem d’admetre que les autoritats sanitàries portin la veu
cantant. Crec que l’esmena que presenten els grups del Govern
va en aquesta línia, per tant, si l’acceptessin, votaríem a favor
d’aquest punt, si no l’acceptés ens hauríem d’abstenir per
aquest fet que li dic, perquè consensuar..., doncs, dialogar està
bé, però, és clar, consensuar també pot portar a un bloqueig en
cas que el sector no atengui a raons.

L’altre tema al que no donarem suport és al punt 10, la
creació d’una escola universitària implementat ensenyament
específic de formació professional. Tot i que crèiem que és
evidentment molt bo i molt positiu incrementar la formació per
a la gent que treballa en el sector del comerç, crèiem que la
decisió de crear una escola universitària de comerç hauria
d’estar subjecte a un estudi previ, primer del cost del benefici;
tal vegada hi ha solucions menys costoses per donar resposta a
aquesta necessitat de formació. I pel que fa a ensenyament de
formació professional ja n’hi ha, ja n’hi ha i estan en marxa.
Per tant, potser sí que podríem dir completar aquesta oferta,
però aquests dos punts i aquestes dues objeccions són els que
ens fan també abstenir-nos en aquest punt.

Parl sempre de MÉS per Menorca perquè en aquesta ocasió
m’expresso, diguem, no com a representant del Grup Mixt, sinó
exclusivament com a MÉS per Menorca.

A la resta de punts, com li deia, hi votaríem a favor, però li
comentaré també la postura que podríem tenir en funció de les
esmenes que vostès accepti. Bàsicament en el segon punt, que
tal com vostè el planteja doncs em sembla bé, em sembla que
vostè ho ha apuntat molt bé, és a dir, és obvi que aquest és un
tema més dels ajuntaments que no pas del Govern i vostè el que
proposa és que el Govern tengui un paper, és a dir, que no
s’escudi que no té cap competència en això per rentar-se les
mans, sinó que tengui un paper. Em sembla que això està posat
en un punt just. En canvi, l’esmena del Partit Popular, que no
sé si ho ha dit, però, si més no, no m’ha quedat clar si l’accepta
o no, crec que no toca; és a dir, crec que no toca perquè tampoc
no sé si la solució és que els ajuntaments subvencionin això.
Em sembla que està molt millor donar suport econòmic perquè
hi hagi rebaixes, reduccions, fins i tot en alguns casos
evidentment els comerciants poden participar en el finançament
d’aquestes mesures. Per tant, em sembla molt més ajustat el que
vostè proposa que no pas l’esmena. Per tant, si no l’accepta hi
votaríem a favor, però si l’acceptés no hi podríem donar suport.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Ara fa ús de la paraula el grup
proposant. Té la paraula el Sr. Melià.

(Se sent el timbre de crida per a votació)

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Bé, primer de tot vull agrair el suport majoritari dels grups a la
nostra moció. Compartesc un cert escepticisme que
manifestaven alguns grups en relació amb la materialització de
les propostes que es puguin aprovar el dia d’avui, ho
compartesc. Ja vaig dir en el debat de la interpel·lació que aquí
hi ha molt bones intencions, molt bones paraules, molts pocs
fets. 

I de fet, el tema de l’observatori és un exemple
paradigmàtic d’això, bones intencions, m’han aprovat altres
vegades proposicions no de llei, on demanam, instant el Govern
que es creàs l’observatori del comerç, però la realitat és que
encara no tenim observatori del comerç, i passen els anys i no
tenim observatori. I això és molt greu, perquè evidentment
l’observatori és una peça important per fer política comercial,
perquè qui et dota d’una informació per prendre decisions. I per
tant, sense observatori evidentment anam un poc més a cegues
que amb observatori. Aquesta és la realitat de la qüestió.

Per concretar i que quedi clar, acceptarem dues esmenes
dels partits que donen suport al Govern, són l’esmena al punt
2, afegir això de “respectar l’autonomia local, la potestat dels
ajuntaments i el tema del pla de mobilitat”, aquesta esmena
l’acceptam, al punt 2.

L’esmena al punt 6 també l’acceptam, evidentment ens hem
de regir pels criteris sanitaris, però de vegades es prenen
decisions que no estan absolutament fonamentades en els
criteris sanitaris, perquè nosaltres hem demanat informació,
estudis i la motivació del tancament dels chiquiparks i no ens
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satisfà i jo compartesc l’opinió (...), que el cas dels firaires és
el mateix. Nosaltres pensam que aquestes persones dedicades
a les fires i a les atraccions, podrien exercir una certa activitat,
amb control sanitaris, amb reducció d’aforament, etc. I pensam
que això sanitàriament és perfectament possible, i això és el
que intentam defensar.

Per tant, aquestes dues esmenes són les que acceptaríem als
partits que donen suport al Govern. 

Al Partit Popular li acceptaríem l’esmena al punt número
12, la del punt número 12, que afegeix “pobles” a part de
ciutats, ens sembla beníssim i ens sembla un matís i, per tant,
l’acceptam, és correcte.

El que no acceptarem, un poc en la línia del Sr. Castells, és
la número 2, l’esmena al punt número 2 del Partit Popular no
la podem acceptar, perquè nosaltres el que volem és que el
Govern lideri i pugui fer una política pròpia, respectant
l’autonomia local, però no donant doblers als ajuntaments, no
és la nostra intenció aquesta. Per tant, aquesta esmena pensam
que desvirtua la nostra proposta en aquest punt.

Vull...,

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -perdó, perdó, perdó, veig que no era el tema.

Ses Fontanelles. A Ses Fontanelles és on demostram si
realment tenim un compromís de bon de veres amb el petit i
mitjà comerç i aquí és on tots comencen a posar-se de perfil,
uuuiii, alerta..., no, això és així, perquè a la intervenció de la
Sra. Pilar Sanso, jo li podria dir que el seu govern és que el que
ha donat l’autorització...

(Remor de veus)

... jo li podria dir això, em dirà sentència...,

(Petita cridòria)

... sí, l’autorització de gran establiment comercial, que sí, amb
una sentència..., que sí..., sí...

(Continua la remor de veus i petita cridòria)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, senyores diputades. Per favor senyors
diputats!

EL SR. MELIÀ I QUES:

Ja sé que els cou, ja sé que els cou, però això és així, em sap
greu. I jo entenc que l’haguessin de donar, jo ho entenc que
l’haguessin de donar, però el que no entenc és l’apatia del dia
després, no fer res, això és el que no puc compartir, perquè es
poden prendre moltes decisions; que ja dic que no anam pel
camí que necessàriament no hi hagi cap aprofitament. Per tant,
nosaltres això que hi hagi indemnitzacions o no ho posam en
quarantena. Però, en tot cas, jo crec que hi ha indemnitzacions

que s’han pagat en aquesta terra que han volgut la pena,
sincerament ho dic. I que quan hi ha un interès general que és
preponderant, val la pena arriscar-se, i nosaltres entenem que
per defensar el petit i mitjà comerç val la pena. Si Ciutadans o
VOX consideren que no val la pena arriscar-se, és el seu
problema, i demostren el seu compromís real amb aquesta
qüestió. 

Però nosaltres, no he entès molt bé l’argumentació de la
Sra. Sansó respecte d’això, nosaltres pensam que no
necessàriament hi ha d’haver indemnitzacions i que, si n’hi ha,
ja ho estudiarem en el seu moment i val la pena assumir aquest
risc. Nosaltres tenim aquesta posició, pensam que el petit i
mitjà comerç necessita un compromís de bon de veres,
necessita mesures de xoc, necessita immediatesa i no necessita
rentar-se les mans, o posar-se de perfil, almanco és l’actitud
que manté El Pi.

Moltíssimes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Bé, senyors diputats i senyores diputades, començam la
votació...

LA SRA. CANO I JUAN:

President, des del Grup Socialista demanaríem votació
separada per favor de la 8 i de la 10.

EL SR. PRESIDENT:

Farem votació separada de tots els punts perquè des de la
presidència hem sentit posicionaments prou diferents i
d’aquesta manera serà més àgil la votació.

Per tant, passam a votar, esper que hagin pogut compensar
la situació extraordinària que tenim avui a l’hora de les
votacions. Per tant, passam a votar, en primer lloc, el punt
número 1, amb la redacció original. Votam.

50... -senyors diputats-, 50 sí, 1 no i cap abstenció.

Ara passam a votar el punt número 2, amb la incorporació
de l’esmena 16055. Votam.

49 sí, cap no, cap abstenció.

Ara passam a votar el punt número 3 amb la seva redacció
original. Votam.

51 sí, cap no, cap abstenció.

Ara passam a votar el punt número 4 amb redacció original.
Votam.

51 sí, cap no, cap abstenció.

Ara passam a votar el punt número 5 amb la seva redacció
original. Votam.
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51 sí, cap no, cap abstenció.

Ara passam a votar el punt número 6 amb l’esmena 16056
incorporada. Votam.

51 sí, cap no, cap abstenció.

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

31 sí, cap no i 20 abstencions.

Ara passam a votar el punt número 8 amb la redacció
original. Votam.

24 sí, 26 no i cap abstenció.

Ara passam a votar el punt número 9, amb la redacció
original. Votam.

51 sí, cap no, cap abstenció.

Ara passam a votar el punt número 10, amb la redacció
original. Votam.

23 vots a favor, 26 en contra i 2 abstencions.

Ara passam a votar el punt número 11 amb la seva redacció
original. Votam.

51 sí, cap no, cap abstenció.

I ara votam el punt número 12 amb l’esmena 16060
incorporada. Votam.

51 sí, cap no i cap abstenció.

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 6844/20,
presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a blindatge de la sanitat pública.

Passam al quart punt de l’ordre del dia..., que correspon a
les proposicions no de llei, i en primer lloc debatrem la
Proposició no de llei RGE núm. 6844/20, del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a blindatge de la
sanitat pública. 

Començam amb la intervenció del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, té la paraula el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Molt bon dia, diputats i diputades. Tractam una proposta
que va ser registrada el dia 14 d’abril, en un determinat context,
ja fa estona, i on cada dia sortíem a les 8 de l’horabaixa a fer un
reconeixement, un sentit reconeixement, a tot el personal
sanitari, que llavors i també evidentment a dia d’avui, s’estava
deixant la pell en tot això que ens ha tocat viure.

Evidentment des de dia 14 d’abril fins a data d’avui han
passat moltíssimes coses, moltes coses. Llavors érem dins una
primera onada; vàrem superar la primera onada; vàrem tenir un

temps de relativa tranquil·litat; som a la segona onada, i bé, van
passant coses, i van passant coses cada dia, perquè entre ahir i
avui, avui mateix ens aixecàvem amb una notícia que resulta
esperançadora, amb una vacuna que pot ser efectiva i que
evidentment suposaria una alenada d’aire fresc, un aire
d’esperança que evidentment ens fa moltíssima falta com a
societat. I curiosament, i darrere aquest descobriment d’aquesta
vacuna per part dels laboratoris Pfizer, i concretament de la
seva filial alemanya BioNTech, hi hauria un investigador
d’origen turc, n’Ugur Sahin, que s’hauria mudat amb la seva
mare des de Turquia quan el seu pare era treballador d’una
fàbrica de la casa Ford a Colònia quan tenia just quatre anys. Si
això fos així, o de ser així, la història ens tornaria donar una
lliçó d’humanitat contra la intolerància, el racisme, la
xenofòbia, i precisament en un moment en què Europa
necessita ni més ni manco que humanitzar la seva política de
fronteres, i sobretot la seva política d’immigració.

I deia abans que han passat moltes coses, fins i tot en
referència a aquesta mateixa proposta que avui debatem i que
avui discutim, i que fins i tot hem tengut la possibilitat de
parlar-ne en diferents contextos, tant aquí a comissions, com
també fins i tot de sentir-ne parlar, perquè és un debat que és
present i que és present a les diferents institucions; s’han
aprovat iniciatives semblants a diferents cambres de
representació, a diferents institucions, i evidentment també dins
la nostra societat civil hi ha hagut un moviment en aquest sentit,
i especialment respecte de l’aprovació de diferents manifests
que han signat nombrosíssimes entitats socials, culturals, fins
i tot també esportives, sindicats, etc.

És a dir, si de qualque cosa ens ha d’haver servit tot això
que hem viscut evidentment ho hem de saber reconduir, i hem
vist que tots els retalls que s’han produït, i especialment en
determinats contextos o en determinats territoris, evidentment
han tengut unes conseqüències que són terribles sobre la
sanitat, i per tant ens han fet fins i tot molt més vulnerables, que
al cap i a la fi d’això va aquesta proposta, d’aconseguir aquest
blindatge d’aquesta sanitat pública i universal, i que sigui capaç
de donar respostes a situacions com la que ens ha tocat viure a
dia d’avui, entre moltíssimes d’altres. 

Com deia abans és un debat obert, és present. Crec que
prova d’això són les nombroses esmenes que s’han presentat
gairebé per part de tots els grups polítics amb representació en
aquesta cambra, la qual cosa vull agrair d’una manera molt
especial. Són diferents fins i tot en diferents punts. En tot cas,
com que tampoc no em queda gaire més temps per ajustar-me
a les esmenes, ja ho faria en el segon torn. Sí que volem agrair
una vegada més aquesta implicació per part dels grups en una
qüestió que des del nostre entenem que s’hauria de poder
aprovar amb el major consens possible de tots els grups
parlamentaris possibles.

Moltíssimes gràcies, senyores i senyors.

(Alguns aplaudiments)

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202006844


3206 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 57 / 10 de novembre de 2020 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Correspon ara la intervenció per
defensar les esmenes RGE núm. 16026, 16027 i 16028/20 del
Grup Parlamentari Popular, i té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors diputats.
La COVID-19 va activar les alertes sanitàries a nivell mundial.
Com tots sabem el 30 de gener de 2020 l’Organització Mundial
de la Salut va declarar l’emergència internacional sanitària
davant l’expansió del coronavirus, i ja fa set mesos de la
declaració de la pandèmia. Des de llavors les Illes Balears han
patit les desastroses conseqüències sanitàries, socials i
econòmiques provocades per aquest virus.

Els professionals sanitaris treballen sense descans per fer
front a la COVID-19. Durant setmanes realitzaren la seva tasca
sense material suficient i eficaç, amb jornades maratonianes de
vint-i-quatre hores i amb una absoluta falta d’informació en
relació amb la crisi sanitària per part de les autoritats sanitàries
autonòmiques. Les mesures de protecció deficients,
l’esgotament i la tensió, juntament amb el fet que es troben a
primera línia de foc atenent les persones infectades, els han fet
vulnerables al contagi, el que ha provocat que un elevat
percentatge dels contagiats fossin sanitaris. En un mes, el darrer
mes, s’han incrementat en un 76% els contagis en aquest sector.
Una vegada més el sector sanitari, el personal sanitari, ha donat
mostra de la seva professionalitat i responsabilitat, en un
moment de crisi, amb els centres saturats, amb torns
esgotadors. Tot i això no han defugit el seu deure i han donat
més del que es podia esperar.

La situació que hem viscut els darrers mesos ha posat al
límit tot el sistema sanitari del nostre país. Per això consideram
fonamental l’existència d’un bon servei de sanitat pública, però
també de la privada, que en els pitjors moments i quan els
ciutadans ho han necessitat el sistema sanitari al seu conjunt ha
donat resposta a les necessitats col·lectives. 

A l’exposició de motius d’aquesta iniciativa s’afirma que
sempre des de la voluntat de millorar la nostra sanitat pública
i dotar-la de mitjans personals, reserves estratègiques de
material i infraestructures suficients per poder tenir una
resposta d’acord amb les necessitats de salut de la població, ara
més que mai cal reivindicar aquest servei públic i essencial. No
podem estar més d’acord amb aquesta descripció. 

És necessari invertir en sanitat pública i aconseguir un
sistema eficient capaç de donar resposta a tots els ciutadans que
ho necessitin i, és clar que s’ha de dotar de mitjans, de personal
i d’infraestructures. Per això no entenem totes les vegades que
el partit proposant ha votat en contra de les propostes
constructives que ha fet el Partit Popular, encaminades a
millorar la sanitat pública. No entenem per què votaren en
contra d’una paga extra COVID o d’equiparar el complement
d’indemnització per residència del personal del Servei de Salut
i així fer més atractives les nostres illes i poder fidelitzar el
personal sanitari.

El Sr. Ensenyat parlava de retalls, entenem... no entenem
tampoc que el seu govern, el Govern balear sigui l’únic govern
autonòmic de tot el país que ha retallat el 2% del salari a
metges, infermers i a tots els treballadors públics d’aquestes
Illes.

Des del Partit Popular hem presentat tres esmenes a la
proposició no de llei. L’esmena al primer punt perquè
consideram que el suport l’hem de donar a tot el sistema
sanitari, perquè tot el sistema en conjunt ha lluitat i segueix
lluitant contra aquesta pandèmia.

L’esmena al segon punt, estam totalment d’acord a fer
extensiu el reconeixement a treballadors de la sanitat pública;
de fet, ja aprovàrem fa mesos per unanimitat en aquest
parlament una iniciativa del Partit Popular en que es reconeixia
l’esforç que realitza el personal sanitari de les Illes durant la
pandèmia de la COVID, i es manifesta el suport i agraïment a
tots i cadascun dels professionals de la salut per la seva actitud,
entrega i compromís amb tots els ciutadans d’aquestes illes.

Per això consideram fonamental que el reconeixement i
agraïment vagi acompanyat d’una paga extraordinària
addicional a les ja existents i complementària al seu salari per
a tot el personal sanitari que hagi treballat durant aquesta
pandèmia.

Finalment, la tercera esmena que afecta el cinquè punt, on
proposam una reforma legislativa que garanteixi un mínim
d’inversió a la recerca sanitària i on consideram adient afegir
“i una major estabilitat del personal investigador”.

Esperam el seu suport a aquestes tres esmenes que presenta
el Partit Popular.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Ara correspon la intervenció per
defensar les esmenes RGE núm. 16048/20 i 16049/20 al Grup
Parlamentari Ciudadanos, té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Miri, tractaré d’ajustar-me al temps, tot
i que és prou contingut perquè vostès duen aquí una proposició
no de llei en què parlen del sistema de salut públic que no és
poca cosa. De fet, vostès duen una proposició no de llei que és
un remake, en positiu, d’una moció presentada al Senat, pel
Grup d’Esquerra Unida Confederal, on vostès tenien un canal
de representació o de portaveu, i duen aquesta moció que ja li
diré que nosaltres generalment li donarem suport, tot i que sí
que consideram que algunes esmenes presentades per altres
partits que donen suport al Govern la milloren gramaticalment,
jurídicament i institucionalment, per un concepte de a qui
pertoquen les competències, a qui s’ha d’adreçar i sobretot els
conceptes més clars, no?
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Vostè ha esmentat, Sr. Ensenyat, el reconeixement que es
va fer d’ençà que vostè... o abans fins i tot que es presentàs
aquesta proposició no de llei, d’aplaudir al personal, que els
ciutadans sortien a aplaudir al personal als balcons i ho feien
gairebé cada dia, i arribam avui al novembre i ja no es fa, però
aquell personal al qual els ciutadans aplaudien no feia distinció 
ni de públic ni privat, sinó de tot el sistema de salut on els
enviés el 061, sigui a la pública, la privada o independentment
que el SAMU estigués externalitzat o el treballador públic fos
d’un o altre.

I miri, aquí és on nosaltres trobam que en aquesta
proposició no de llei persegueixen dos objectius: un, i hi
estirem totalment d’acord, de fet amb la nostra esmena entenem
que el milloram i el reforçam, parlam de la governança, parlam
de la cohesió, parlam de l’equitat i parlam de la qualitat i
perquè estam totalment d’acord que ha de ser independentment
de la reforma normativa que s’hagi de fer ha de ser un dret
garantit i blindat.

Per tant, en això estam totalment d’acord, però quan vostès
posen en un punt, fan una correlació, que jo la consider espúria,
que la descapitalització de la salut pública és en benefici del
sistema de salut privat, aquí crec que erren perquè no és cert.

El que un govern o un altre pugui fer amb la salut pública
evidentment pot beneficiar o no una salut privada o no, o
simplement descapitalitzar, empobrir el sistema de salut públic,
que és el que ha de ser universal, que ha de ser gratuït, que ha
de ser accessible, que ha d’estar cohesionat, que ha de ser
equitatiu i evidentment que ha de ser un garant reconegut a la
nostra Carta Magna.

Aquí és on nosaltres hem fet una esmena, per no traslladar
a la societat aquesta dicotomia, aquesta estigmatització, entre
altres coses perquè els que han volgut tenir un accés a una
assegurança privada i no acudeixen a la pública, contribueixen
a aquesta sanitat i salut pública que, afortunadament, pot arribar
a gent que no la pot pagar ni amb els seus tributs ni tan sols
l’opció de fer feina o perquè... i tot estan en una situació
irregular. Per tant de cap de les maneres hi poden contribuir i
això es parla... això és equitat i això és solidaritat,
independentment d’un tenir una assegurança privada o una
pública.

La nostra esmena, la segona esmena que li hem fet, crec que
el que tocam des del nostre grup parlamentari és tenir en
compte la investigació biosanitària i biomèdica. Vostè ens ha
sentit a comissions, Sr. Ensenyat, que aquí s’ha d’apostar per
aquest tipus d’indústria que l’experiència de la COVID fa que
tota aquesta iniciativa que hi ha hagut empresarial es pugui...,
no tan sols en empresa, sinó també en investigació es pugui
quedar a la comunitat autònoma i es pugui fidelitzar aquesta
iniciativa tant empresarial com d’investigació i, per tant, hem
fet una esmena en aquest sentit.

Per altra banda, sí que consideram que el personal s’ha de
fidelitzar, és una qüestió que hem treballant aquí en diferents
propostes i nosaltres li demanaríem que acceptés les nostres
esmenes en aquest sentit.

Jo ho deia per evitar aquesta confrontació que li esmentava
abans, Sr. Ensenyat, per tant, l’esmena número 4 en cap cas no
desvirtua ni molt manco l’aposta que fa el seu grup
parlamentari i els que li donen també suport a les altres
esmenes ni la que fa Ciutadans en el sentit de... sí estar d’acord
en el que s’ha de fer amb la sanitat pública.

Tant de bo facem un aplaudiment cada vegada, malgrat
sigui en silenci, a tots i cadascun dels treballadors en aquest
sentit.

Per tant, des del nostre grup parlamentari essencialment li
donaríem suport..., no sé si vostè acceptarà les esmenes dels
altres grups, el suport a la seva proposició no de llei salvat el 
punt 4 si vostè no accepta la nostra per la raó que li he esmentat
i que li he argumentat abans.

Hem de reconèixer també una altra cosa -ja acab presidenta-
, hem de reconèixer també una cosa: la iniciativa privada
d’odontòlegs, d’empresaris que han fet EPI, de molts sanitaris
i especialment, ja li ho dic, li he dit odontòlegs perquè van ser
un dels que varen sortir i es va oferir, s’ha de reconèixer, i això
era iniciativa privada. La xarxa d’oficines de farmàcia que es
varen oferir al nostre Govern de les Illes Balears a actuar, a
orientar i a assessorar fora cap tipus de compensació s’ha de
reconèixer i s’ha de tenir en compte. 

Per això deia que no hi ha d’haver una estigmatització ni
una confrontació entre les xarxes, hi ha d’haver col·laboració,
cooperació i per descomptat cap minva de pressupost al sistema
de salut públic.

Gràcies.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Gómez. Corresponde ahora el turno
para defender las enmiendas RGE núm. 16051, 16052 y
16053/20, presentadas conjuntamente por los Grupos
Parlamentarios Socialista y Unidas Podemos, por parte del
Grupo Socialista, tiene la palabra el Sr. Dalmau.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta, bon dia a tothom. El
proper 21 de novembre farà 20 anys que banda terrorista ETA
va matar Ernest Lluch, qui fou ministre de Sanitat entre els
1982 i 1986. Possiblement, com jo mateix, els diputats i les
diputades més joves d’aquesta cambra van conèixer el nom
d’Ernest Lluch el mateix dia del seu assassinat, obviant fins a
aquell moment la gran fita que va assolir durant el període que
va ocupar la cartera de sanitat al Govern de l’Estat, la
consecució de la Llei general de sanitat, aprovada a l’any 1986,
i que va suposar, entre d’altres qüestions, augmentar la
cobertura assistencial fins al 99,5% de la població espanyola,
el reconeixement del dret a l’atenció sanitària pública i
completa a 8 milions de persones que fins a aquell moment no
es trobaven cobertes pel sistema sanitari; l’increment de la
inversió en sanitat pública, en relació amb el PIB d’un 4,4% o

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202016051
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202016052
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202016053


3208 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 57 / 10 de novembre de 2020 

d’un 5,2%; la definició i l’augment de les prestacions
sanitàries, sobretot pel que fa a l’atenció primària, l’atenció als
problemes de salut mental, la planificació familiar i els
tractament d’òrgans i, en definitiva, la configuració d’una
atenció sanitària completa i de qualitat equiparable a la dels
països del nostre entorn.

En aquest sentit, la meva generació i les que hem vengut
darrera hem crescut de la mà de totes aquestes garanties
sanitàries i, com tot allò que es coneix des de sempre, hem
donat per fet que sempre existirien i que sempre serien al nostre
abast. Si més no, la gestió de la crisi econòmica originada a
l’any 2008 va demostrar que cap de les fites assolides en
matèria de serveis públics i assistencials no estava consolidada
i que qualsevol retallada que es decidís en un dia podia suposar
perdre molts dels drets socials assolits, amb molt d’esforç
durant molts d’anys.

Per aquest motiu, el debat entorn d’aquesta PNL té una
importància cabdal a un moment com l’actual, si qualque cosa
hem après de la situació generada per la COVID-19 és que, per
molt complexa que sigui la situació econòmica, no podem
prescindir dels nostres serveis públics més preuats. En aquest
sentit, tant el projecte de pressuposts generals de l’Estat com el
de la nostra comunitat autònoma per a l’exercici pressupostari
2021 són un clar exemple de la importància que hem d’atorgar
a la sanitat, a l’educació, als serveis socials, entre d’altres
àmbits.

D’aquesta manera, a l’àmbit sanitari i al de la investigació,
que són els que ocupen aquesta PNL, cal destacar les xifres
següents: en el 2021 el Govern de l’Estat multiplica per deu el
pressupost en matèria de salut, que, juntament amb els fons
europeus destinats al Ministeri de Sanitat, sumaran una
quantitat total de 7.330 milions d’euros per reforçar i mantenir
les polítiques sanitàries. D’aquesta partida, prop de 1.100
milions d’euros serien destinats al marc estratègic de l’Atenció
Primària i comunitària, mentre que 257 milions d’euros es
destinaran a l’eliminació de copagaments, fet que beneficiarà
més de 6 milions de famílies del nostre país.

D’altra banda, els pressuposts generals de l’Estat preveuen
un increment de 1.200 milions d’euros, fins arribar als 3.232
milions, destinats al Ministeri de Ciència i Investigació els
quals revertiran en una major aposta per l’I+D+I en un marc de
col·laboració autonòmica, un nou disseny de la carrera
investigadora i una partida de 62 milions d’euros per a
l’atracció del talent.

Evidentment, totes aquestes partides posen les bases per
mantenir i sostenir un sistema sanitari públic i universal i una
aposta clara i ferma per la investigació i la innovació.

Evidentment, donarem suport a aquesta PNL perquè
entenem que s’avança en el camí que proposa, com no pot ser
d’una altra manera, votarem a favor dels punts 1 i 2, de
reconeixement de la tasca de la sanitat pública i dels seus
professionals.

Si més no, hem plantejat, conjuntament amb Unides Podem,
tres esmenes diferents, d’acord amb una iniciativa que, com bé
deia el Sr. Gómez, semblant a l’aprovada en el Senat.

En relació amb el punt 3, som partidaris d’una via més
possibilista en relació amb el blindatge dels drets socials bàsics
de la ciutadania.

I en relació amb el punt 4, sobre el qual, com bé deia el Sr.
Gómez, hi ha una esmena que des del nostre grup no valoram
malament, pensam que és important que quedi clara la seva
redacció; en aquest sentit, no volem menystenir la sanitat
privada i molt manco en relació amb el seu paper durant la
pandèmia de la COVID-19. Però la nostra aposta tampoc no és
la d’altres comunitats autònomes, que, amb la seva aposta per
la sanitat privada, s’han trobat amb una sanitat pública en
precari per afrontar aquesta pandèmia.

Altrament, també donarem suport als punts 5è i 6è.

I finalment proposam un nou punt que introdueix la
importància de pactar un nou sistema de finançament per poder
finançar suficientment les nostres competències en matèria
sanitària, sociosanitària i de serveis socials greument afectades
per la pandèmia provocada per la COVID-19, tot sempre
mantenint l’esperit que va inspirar Ernest Lluch quan va
realitzar la passa de gegant en matèria de sanitat pública i
universal.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Dalmau. Por parte del Grupo
Parlamentario Unidas Podemos tiene la palabra la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Els i les professionals de la
sanitat pública han donat un exemple admirable d’ètica
professional al llarg de tota la pandèmia, una ètica basada en el
servei a la població i en el rigor científic, això els ha valgut el
reconeixement dels nostres municipis dia rera dia, però els
aplaudiments no abasten, calen recursos materials per a la seva
protecció, recursos humans per evitar l’esgotament físic i
psicològic de la cura continuada, recursos legals i econòmics i
d’això, precisament, debatem avui.

És imprescindible blindar la sanitat pública com a eina
fonamental que garanteixi la universalitat, gratuïtat,
accessibilitat, l’atenció de qualitat per tothom i l’equitat, una
qüestió especialment rellevant a les nostres illes.

Com deia, la població ha reconegut la importància de la
sanitat pública i s’han succeït les mostres d’agraïment, i també
han d’arribar d’aquest Parlament, i especialment amb fets, amb
el pressupost de l’any que ve.

La ultradreta per ventura ens dirà al seu discurs d’odi
habitual que les llistes d’espera es deuen als immigrants, és una
qüestió absolutament falsa, l’era de les fake news i de l’odi
arriba al seu fi. La gent d’Estats Units ha posat el president
Trump en el carrer, d’aquí poc Bolsonaros i companyia també
passaran a la història.
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A la sanitat pública de les nostres illes treballen de valent
professionals qualificats que mereixen el nostre reconeixement,
agraïment i suport per la tasca que fan en situacions tan dures
com les que hem viscut en els darrers mesos per la pandèmia de
la COVID-19. El blindatge de la sanitat pública és un debat que
sembla que no hauria de fer falta, però que és més necessari
que mai, cal evitar que els voltors que sobrevolen la nostra
sanitat hi puguin ficar les seves urpes.

És necessari blindar la presència de l’evidència científica en
la presa de decisions i la gestió dels nostres centres, en temps
d’antimascaretes i negacionisme, ciència, ciència i més ciència.
Blindar la sanitat pública significa mantenir i millorar el que és
de totes i de tots, per això donarem suport a aquesta iniciativa
presentada per MÉS per Mallorca, una eina que... és bàsica
aquesta sanitat per garantir l’accés constitucional a la salut,
sembla mentida que partits com VOX, PP i Ciudadanos, que tot
el dia treuen la bandera, oblidin on governen aquells articles de
la Constitució Espanyola que no els convenen; idò avui som
aquí per recordar-los l’article 43 el qual reconeix el dret a la
protecció de la salut. I en temps de pandèmia és ben important
recordar que el 43.2 diu que competeix als poders públics
organitzar i tutelar la salut pública a través de mesures
preventives i de les prestacions i serveis necessaris i que la llei
establirà els drets i deures de tots sobre aquest tema.

Vull recordar també que la salut és multidimensional i que
tenir un sostre és part de la salut, la precarietat laboral afecta la
salut; que les dones es continuïn matant just per ser dones
també és una qüestió de salut personal, comunitària i
democràtica. Hem vist aquests dies com polítics negligents
tenen la Torre IV de l’Hospital Princesa Sofia tancada amb 16
llits d’UCI, que tanta falta han fet a Madrid, per salvar vides de
pacients COVID, davant la desesperació dels professionals
sanitaris i de la seva denúncia.

Aquesta és la gestió de la dreta, del PP i de Ciudadanos,
amb el suport de la ultradreta.

Ben igual que també és mostra de la gestió de la dreta el
sobrecost de més de 100 milions d’euros de l’Hospital de
Pandèmies que es fa a Madrid, un sobrecost que paguen els
ciutadans, un sobrecost que va en minva directa de la sanitat
pública del nostre país.

Avui donarem suport a aquesta iniciativa per blindar la
sanitat pública, invertir més en recerca sanitària i tenir millor
cura dels professionals que tan bona feina fan. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Martín. En el turno de fijación de
posiciones, por parte del Grupo Parlamentario VOX-Actua
Baleares tiene la palabra el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sra. Vicepresidenta. MÉS nos trae a este
parlamento una PNL, bajo el título Blindaje de la sanidad
pública, cuando de lo único que ustedes saben de sanidad es

promover los llamados cordones sanitarios contra una fuerza
política, democrática y constitucionalista; hay que reconocer
que son coherentes con su ideología ultra, no son demócratas,
es más, ustedes son un peligro para la democracia.

Ha salido el Sr. Dalmau, del Partido Socialista, en un
recuerdo, acertado recuerdo al trabajo de Ernest Lluch,
asesinado por la banda terrorista ETA, lo que me gustaría saber
es qué opinaría su familia de ver ahora al Partido Socialista de
la mano de los proetarras de Bildu, eso sí que me gustaría
verlo.

Miren, señores de MÉS, en lo que no son coherentes es a la
hora de proponer al Gobierno de España una reforma
constitucional, tal como indican en esta PNL para otorgar el
derecho a la salud, no solo porque este derecho ya está
reconocido en el artículo 43 de la Carta Magna, sino porque
ustedes no abogan por la reforma constitucional, sino por la
ruptura constitucional.

Pero, miren, al respecto les voy a decir algo que mucha
gente en la calle denuncia y que ningún grupo político en este
parlamento reconoce porque viven en otra realidad, la
existencia de 17 sistemas sanitarios ha supuesto un grave
perjuicio para el control de la pandemia y para el
funcionamiento de la sanidad pública, no garantiza la igualdad
de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos
fundamentales con independencia de su región de residencia.
Lo que ustedes no entienden, señores de MÉS y señores de la
izquierda, es que los depositarios de los derechos son los
españoles, no los territorios. El actual sistema sanitario dispara
el gasto público y facilita el despilfarro político, la devolución
de las competencias de sanidad es una prioridad para VOX, es
necesario que existan criterios únicos y que todas las
comunidades se rijan por los mismos parámetros para
garantizar la igualdad en el acceso a la sanidad pública y la
eficiencia del sistema.

Ustedes proponen que se reconozca el modelo público de
salud universal, cuando estamos viviendo una situación
insostenible ante la llegada masiva de inmigrantes ilegales que
no huyen de ninguna guerra, que no huyen del hambre, y
ustedes quieren sanidad universal para todos. Y ¿quién la paga?
¿Cómo se sostiene?

No puede haber una sanidad universal para todos porque los
recursos del Estado y de la comunidad autónoma son limitados,
hay que limitar o prohibir el acceso a la sanidad a la
inmigración ilegal, salvo para necesidades urgentes y extremas,
y ahora no hagan demagogia, nadie hay que dejarlo morir en la
puerta de unas urgencias, por supuesto, pero no pueden acceder
a las especialidades, porque es insostenible, no se puede pagar.

Y claro que los problemas de salud pública entienden de
fronteras y visados, por supuesto, si hubiera control de
fronteras, el virus no se habría introducido en España, o, por lo
menos, no habría entrado con tanta fuerza. Las fronteras están
para proteger las naciones y ustedes, los separatistas, en el
colmo de la sinrazón, quieren fronteras interiores entre
españoles, pero no exteriores. Ustedes proponen un
reconocimiento a los trabajadores de la sanidad pública,
ustedes, que forman parte de un gobierno que les ha congelado
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el sueldo; que ha aprobado el Decreto Ley 8/2020, que
establece movilidades forzosas; ustedes, que apoyan en el
Congreso, a través de Esquerra Republicana de Catalunya, al
Gobierno de Sánchez, el que ha aprobado el Real Decreto Ley
29/2020, que va a permitir contratar profesionales sin
especialidad. ¿Se ha enterado que los trabajadores de la sanidad
pública a los que ustedes quieren reconocer han convocado una
huelga nacional por lo mal que lo hacen?

Mire, su gobierno y el de la Sra. Armengol es el gobierno
de los escándalos en muchos ámbitos, pero en el de la sanidad
también, es el de las ambulancias aéreas, el de las mascarillas
falsas, ¿se acuerdan de aquellas que compraron con
intermediario socialista y que recibía por esto y después resulta
que eran falsas?

Bien, ustedes son los mismos artífices de la aberración de
solicitar un certificado de catalán a un médico o a un enfermero
para poder ejercer por encima de su currículum profesional y
académico, incluso con la que estaba cayendo.

Ustedes en esta PNL pretenden falsamente defender la
sanidad pública atacando la privada, diciendo textualmente:
“Necesitamos no tener ninguna dependencia del sector privado
que solo atiende a demandas económicas”; ustedes intentan
deslegitimar el trabajo realizado por los sanitarios que
desempeñan su labor en centros privados, porque su único
objetivo es dividirlos.

Miren, si algo es evidente que funciona bien es la
colaboración entre el sector público y el sector privado. Mucho
hablar de apoyo a la sanidad universal, pero ni una palabra en
su PNL de lo acontecido en las residencias de ancianos, donde
se ha abandonado a nuestros mayores. Lo que ha acontecido en
las residencias de mayores va mucho más allá de un debate
sobre modelo de gestión, el horror vivido en estos centros
refleja lo peor de una cultura política y social en la que los
mayores han sido claramente maltratados. Con ello se puso en
marcha el llamado “cribado semáforo”, ¿se acuerdo, no?: “Rojo
condenado a muerte”.

Si ustedes quisieran mejorar la sanidad deberían pedir el
cierre de todos los chiringuitos autonómicos, que tantos
millones nos cuestan, y destinar ese dinero a reforzar el sistema
sanitario, por ejemplo, para reducir las listas de espera, que
llegan a 55.000 pacientes. Ustedes forman parte de un gobierno
que ha ocultado información, han alentado protestas masivas un
mes antes que ustedes presentaran esta PNL, que la presentaron
en abril, e impidieron a las autoridades sanitarias hacer acopio
de PCR y demás medidas de protección.

Mire, su PNL lleva como título Blindar la sanidad pública,
y lo que es urgente, y termino,...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Campos...

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

... -Sra. Vicepresidenta-, lo que es urgente es blindar España de
las políticas de la izquierda y de los partidos separatistas como

el suyo, que han dejado de lado lo prioritario, que es la
integridad de la nación, la sanidad, la educación y la seguridad.

Muchas gracias.

(Algun aplaudiment)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Campos. Por parte del Grupo
Parlamentario El Pi Proposta per les Illes Balears, té la paraula
la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta, senyores i senyors diputats.
La pandèmia, efectivament, ens ha recordat una cosa que ja
sabíem, però que només recordam quan la perdem, la salut és
el bé més preuat que tenim, fins i tot quan no ens toca la loteria
parlam de la salut, i sense salut està clar que no hi ha res. Molts
pensàvem que teníem una sanitat pública forta i capaç
d’afrontar qualsevol embat, però aquesta pandèmia ens ha
constatat que la sanitat ni era tan forta ni estàvem tan ben
preparats. Les contínues retallades d’anys anteriors han
debilitat la seva capacitat de resposta la qual, en gran manera,
s’ha vist reemplaçada per la feina i dedicació dels professionals
sanitaris. Vagi, com sempre, el nostre homenatge, ens llevaríem
el capell 150.000 milions de vegades per la tasca que fan.

La pandèmia ens ha donat una lliçó d’humilitat, hauríem de
reflexionar com hem arribat a deteriorar la sanitat pública i què
hem de fer per tenir aquella sanitat que volem.

Quan parlam de descapitalització del sistema públic, hem
de dir que, efectivament, pensam que es va aguditzar la crisi del
2008, restricció de personal, manteniment d’un parc tecnològic
obsolet i una paràlisi de la innovació i la recerca bàsica. Fins i
tot hi havia governs, un d’aquí molt proper, que intentava
vendre hospitals públics.

A l’any 2012 es publica el Reial Decret Llei 16/2012, del
26 d’abril, a fi de garantir la sostenibilitat del sistema nacional
de salut; aquesta norma, si vostès ho recorden, deixava fora de
l’atenció sanitària pública persones adultes no registrades ni
autoritzades a residir a Espanya, i això va provocar
desigualtats. Avui això ja es troba derogat, això és el passat. Si
parlam de futur, i després parlarem de la iniciativa que avui ens
presenten, és evident que si volem una sanitat pública forta,
l’hem de protegir. El blindatge de la sanitat pública necessita
poc, però és molt important i profund, una reforma
constitucional, un bon finançament i una bona gestió.

Ara bé, la sanitat privada, no ho hem d’oblidar, és un
complement important i necessari, la sanitat pública, i ha
quedat demostrat que davant d’una emergència, d’una
emergència molt greu, anam a la sanitat pública, però només
amb ella no podríem funcionar i menys ara en la situació que
tenim.

La salut, torn a recordar, és un bé massa preuat per
comercialitzar-lo. La salut ni es ven ni es compra, ha de ser
universal i accessible a tots.
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Anant a la proposta concreta, que veig que el temps passa
molt aviat, els diré als grups proposants, al Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, al punt número 1 li votarem que sí, el
Parlament de les Illes expressa el suport al model de servei
públic de salut universal. 

Al punt número 2 també veurem bé aquest punt, però ens
aniria bé l’esmena que ha presentat avui el Partit Popular
d’aquest reconeixement, no només amb un toc a l’esquena,
econòmic, amb una paga extraordinària, amb un incentiu als
professionals que s’han deixat, es deixen i es deixaran la pell
fins que aquesta COVID remeti. 

Al punt número 3 nosaltres ens abstendríem, però hi
votarem a favor si accepten l’esmena que ha presentat PSOE i
Unides Podem. Efectivament, quan parlen d’assistència
sanitària universal hi estam d’acord, però hi ha d’haver uns
mínims, no ha de venir tot el món aquí a assistència sanitària
universal, assistència sanitària universal amb els termes que
recull la Constitució. Per tant, nosaltres hi votaríem a favor amb
l’esmena de PSOE i Unidas Podemos de garantir els drets
fonamentals recollits a la Constitució.

Per altra banda, al punt número 4 també hi votarem a favor
si accepten l’esmena de Ciutadans, perquè nosaltres aquestes
pràctiques de descapitalització en aquests moment no les veim
i pensam, com deia, que també la sanitat privada és
complementària. No sabem si la intenció d’aquest punt número
4 és criminalitzar aquesta sanitat privada. Pensam que l’esmena
de Ciutadans arrodoneix, enriqueix i millora aquest punt de la
seva proposició no de llei, i al punt número 4 si no l’accepta
ens hi abstendríem.

Al punt número 5 sí, proposar una reforma legislativa que
garanteixi un mínim d’inversió en la recerca sanitària. 

I al punt número 6 també hi votarem a favor. 

Pel que fa al punt número 6 bis, aquesta esmena d’addició
que han presentat PSOE i Unides Podem, ens pareix fantàstic
i els torn a repetir que el paper tot ho aguanta. Els vull recordar
que sumen 2 més 2, 4 diputats en el Congrés dels Diputats, un
govern que està format per PSOE i per Unidas Podemos. Per
tant, crec que el que han de fer en lloc que aquest parlament
insti el Govern de l’Estat a pactar un sistema de finançament
autonòmic, és fer passes perquè això passi, pitgin als que han
de pitjar, pitgin als que governen, perquè nosaltres els podem
dir que sí, de fet els direm que sí a aquesta esmena, però
pensam que demagògia, la justa. Per tant, agafin el telèfon,
cridin als seus i diguin-los que per favor es posin les piles.

Gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Ara correspon la intervenció del Grup
Parlamentari Mixt. Té la paraula la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Bona tarda a tothom. Bé, la meva intervenció serà breu
perquè crec que no hi ha molt més debat a fer, crec que la
proposició que ha presentat MÉS per Mallorca és clara, té un
objectiu clar que és posar de relleu que tenim un sistema
sanitari a nivell estatal que ens ofereix moltes prestacions, però
que no obstant això, fruit d’aquesta pandèmia sobretot s’ha vist
posat, s’ha vist abocat a un prova d’estrès, com es diu
col·loquialment, i aquesta prova d’estrès o aquest test d’estrès
ha demostrat que quan ens venen molt mal donades és necessari
més que mai posar en marxa tots els mecanismes per
modernitzar aquest sistema, per blindar-lo econòmicament i
també blindar-lo jurídicament i legalment perquè no es puguin
estar fent certs canvis en funció d’allò que decideix cada
govern autonòmic i de certes prioritats que a vegades no
obeeixen estrictament l’interès general d’aquest servei salut i
dels pacients, que al final són els usuaris.

Nosaltres estam d’acord amb tots els punts que vostès
plantegen aquí. Per tant, no tenim cap cosa a afegir ni cap coma
a discutir ni res que no estigui d’acord amb la nostra posició
sobre aquesta qüestió. Donarem suport plenament a aquesta
iniciativa. 

Una altra qüestió és ara quan arribarà aquest debat a nivell
de Congrés, en què es materialitzarà i amb quins resultats en
sortirem? Perquè certament en algun moment, tot i que no tenc
confiança que sigui a curt termini, ho he de dir, però en algun
moment al Congrés s’haurà de debatre i hi haurà d’haver
alguna reforma legislativa o més d’una. Per tant, s’haurà de
debatre en quins termes es blinda aquest sistema sanitari públic
econòmicament i jurídicament. 

Per tant, res més a dir, nosaltres li donarem suport i agraïm
aquesta iniciativa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Correspon fer ús de la paraula al grup
proposant. Té la paraula el Sr. Ensenyat.

(Se sent el timbre de crida per a votació)

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies. Moltes gràcies, president. Voldria agrair
moltíssim tant les esmenes que han presentat els diferents grups
com també les aportacions dels diferents grups o de quasi tots.
Això del cordó sanitari la veritat que resultarà saludable perquè
m’estalvio haver de contestar tota una tracalada de disbarats i
de dois que feia estona que, la veritat, no n’havia sentit tants de
junts. 

En tot cas, també apel·lar que la gent no s’ha d’enfadar i
hem de poder parlar de les coses amb molta naturalitat i, a més,
també sense recriminar, perquè jo entenc que aquesta és una de
les qüestions en què val la pena apel·lar al consens i com més
consens hi hagi, sempre dins les possibilitats perquè
evidentment hi ha qüestions i amb segons qui evidentment serà
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molt mal de fer que arribem a consensos perquè tenim visions
totalment antagòniques, sense entrar tampoc ja més a discutir. 

Respecte de la proposta que nosaltres feim per res del món
cerca la confrontació entre la sanitat pública i la sanitat privada,
per a res, però sí com bé diu el títol és un reconeixement a la
sanitat pública, precisament el títol és sanitat pública. Ho dic
perquè segurament entre la sanitat pública i la privada la
diferència és que a la privada un ha de treure la cartera per
poder accedir-hi. Per tant, discrimina entre la gent que pot
treure la cartera i la gent que no pot treure la cartera perquè no
en té o perquè la té buida. 

Per tant, atenent que la democràcia és igualtat
d’oportunitats, parlam sobretot i ens cenyim a la sanitat pública
i universal com un dret subjectiu, com bé recull la Constitució
Espanyola, i evidentment també com un dret fonamental que
han de tenir les persones. És precisament dins un estat
democràtic que precisament ha de ser garantista d’aquesta
igualtat d’oportunitats. Però que no cerca per a res la
confrontació.

En aquest sentit l’esmena que ha presentat el Partit Popular,
la Sra. Marí, lleva això de sanitat. Jo dic que precisament va
d’això, no va de la sanitat privada. Si vol un altre dia podem
recollir un altre text i feim un reconeixement, però precisament
no té res a veure amb allò que nosaltres volíem transmetre.

El tema de la segona esmena al segon punt on torna a parlar
d’una paga extraordinària, clar, (...) un context de reforçar, i
això és com una qüestió molt puntual que podríem discutir si és
oportú o no és oportú, però entenem que no encaixa així com
quedaria redactada la proposta en un sentit més ample on sí del
que parlam és sobretot d’estabilitat laboral, de donar estabilitat
laboral, i evidentment això també passa pels sous, però no per
una paga extra sinó per tenir uns sous dignes i en funció del seu
treball.

D’una esmena que em presenta, concretament al punt 5,
precisament també parla de l’estabilitat i veurà que també el
Grup Parlamentari Ciudadanos ha presentat una esmena a
aquest punt 5 que gairebé complementa, i ho dic tant a nivell de
contingut com a nivell gramatical fins i tot, la que nosaltres
havíem fet, la que vostè ha fet, perquè fins i tot va més enllà i
és com a més completa i si va bé acceptaríem la proposta que
en aquest sentit que ha fet Ciutadans al respecte.

Del punt número 4, efectivament i perquè quedi molt clar
que no es tracta, em referesc a l’esmena de Ciudadanos, Sr.
Gómez, precisament perquè no sembli que volem crear o que
volem generar aquest ambient de confrontació, acceptaríem
l’esmena amb els termes que vostè ha expressat a l’esmena que
ens ha presentat. I, per tant, en aquest sentit, el Partit Socialista
i Unidas Podemos, que n’havien presentada una en aquest
sentit, acceptaríem la que ha presentat en aquest cas el Grup
Parlamentari Ciudadanos. 

I una altra, una darrera que s’ha presentada, que és al punt
5, que també ja n’havia fet referència, i les que ha presentat el
Grup Parlamentari Socialista i Unidas Podemos, respecte al
punt 4, exactament, el punt 3, s’acceptaria en els termes,
evidentment en els termes que vostès ho plantegen és molt més

positivista, en el sentit que es fa com més possible que se
cerqui aquest àmbit i no a través d’altres qüestions. I també
respecte de l’esmena que han presentada que també
complementa bastant la proposta que nosaltres havíem fet
inicialment i també sempre apel·lant al màxim consens
possible. 

Sr. President, ha quedat clar? 

EL SR. PRESIDENT: 

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

46 sí, 3 no i cap abstenció.

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

49 sí, cap no i cap abstenció. 

Ara passam a votar el punt número 3 amb l’esmena RGE
núm. 16052/20 incorporada. Votam. 

46 sí, cap no i 3 abstencions. 

Ara votam el punt número 4 amb l’esmena RGE núm.
16048/20, de Ciudadanos. Votam. 

49 sí, cap no, cap abstenció. 

Ara votam el punt número 5 amb l’esmena RGE
núm.16049/20 incorporada, de Ciudadanos. Votam. 

49 sí, cap no, cap abstenció. 

Votam la número 6 amb la redacció original. Votam.

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

I ara votam el punt 7, que és l’esmena d’addició RGE núm.
16053/20. Votam. 

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

(Alguns aplaudiments)

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 1899/20,
presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a auditoria a l’IMAS. 

Finalment, debatrem la Proposició no de llei RGE núm.
1899/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa
a auditoria a l’IMAS. Començam amb la intervenció del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la paraula la Sra. Ribas. 

Abans de començar la intervenció d’aquesta iniciativa, he
de comunicar a tots els grups parlamentaris que, avui
capvespre, que comencen les compareixences dels pressuposts,
avui capvespre es fan a la Sala Verda i a partir de demà al matí
es faran aquí a la Sala d’Actes. Els consellers o les conselleres
podran ser assistits per un màxim de sis membres, de sis
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persones. Pot començar quan vulgui, Sra. Ribas, quan vostè
vulgui. 

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados,
buenos días. La semana pasada tuvimos ocasión de estudiar a
la consejera competente en Asuntos Sociales, de la que
depende la protección de los menores a nivel autonómico, y de
la que depende la Oficina Balear de la Infancia y la
Adolescencia, que los múltiples casos de abusos y explotación
sexual a menores tutelados por el IMAS no va con ella, dado
que las competencias de tutela, acogimiento y adopción están
transferidas al IMAS, pero lo cierto es que, entre las funciones
del director de la Oficina Balear de la Infancia y la
Adolescencia, se encuentra la de supervisar las
administraciones públicas de la comunidad autónoma de las
Islas Baleares que prestan servicios a los menores, dentro del
territorio de las Islas Baleares, para verificar el respeto a los
derechos de los menores y orientar sus actuaciones hacia su
defensa y promoción. 

Y, hasta donde sabemos, los consejos insulares son
instituciones de esta comunidad autónoma, porque así lo dice
el Estatuto de Autonomía, por tanto, bajo la supervisión de la
Oficina de la Infancia y la Adolescencia, que depende de la
consejera de Asuntos Sociales. 

Digo esto porque, desde que el escándalo de los niños
tutelados, abusados y prostituídos fue conocido a través de los
medios de comunicación -tanto el Gobierno balear, a través de
su consejera de Asuntos Sociales, la separatista Fina Santiago-
como los diputados socialistas, comunistas y separatistas de
este parlamento, han estado intentando escurrir el bulto
amparándose en que, a nivel insular, las competencias de
protección de menores recaen sobre los consejos insulares. 

Por supuesto, ustedes saben perfectamente, que los consejos
insulares no tienen una competencia exclusiva sobre la materia,
sino compartida con el Gobierno balear. Ustedes saben que los
consejos insulares tienen competencias de ejecución y ustedes
saben que las competencias legislativas son del Parlamento
balear, es decir, recae sobre esta cámara la capacidad de decidir
por ley cómo debe ejecutarse el sistema de protección de
menores, tanto por el Gobierno como por el consejo insular de
cada isla. 

Pero queriendo negar la evidencia, el Gobierno balear se
desentiende de este asunto, llegando a mentir descaradamente
cuando dice que la responsabilidad recae tan solo en los
consejos insulares. 

También en este parlamento, los diputados socialistas,
comunistas y separatistas, llegan a afirmar que ese tema no le
incumbe a este parlamento porque es competencia de los
consejos insulares, y evaden, así, la formación de una comisión
de investigación que pueda arrojar luz a esta cámara, como
máxima responsable de la regulación del sistema de protección
de menores de esta comunidad autónoma. 

Pero miren, ahora, si tanto quieren ustedes seguir mintiendo
descaradamente, repitiendo hasta la saciedad que ni el

Parlamento ni el Gobierno balear tienen nada que ver con el
tema, ahora tienen la oportunidad de hacer algo por los niños
y niñas que están en manos del IMAS, una institución que
depende del Consejo Insular de Mallorca, que es la encargada
de la tutela de los menores que, lejos de estar protegidos, están
absolutamente desprotegidos en sus manos, tal y como se ha
demostrado. 

Y no solo sabemos que están desprotegidos por lo que
hemos sabido por la prensa, a raíz de la violación múltiple, a
una niña tutelada, la pasada Nochebuena -caso que destapó el
resto de abusos y explotaciones sexuales de niños y niñas
tutelados-, sino que ahora incluso lo sabemos gracias a un
informe de la comisión de expertos, nombrada por los mismos
que han desprotegido a niños y niñas, durante años. Si una
comisión de expertos, elegidos a dedo por los políticos, sin un
procedimiento objetivo para su nombramiento, es capaz de
plasmar por escrito el cúmulo de despropósitos que se sucede
en los procedimientos y en la aplicación de protocolos que
afectan a los menores, qué no podríamos saber si se realizase
una verdadera auditoría independiente. 

Quiero pensar que a estas alturas todos ustedes habrán leído
ya el informe que esa comisión de expertos ha publicado, tras
detectar la ineficacia de los protocolos y procedimientos del
IMAS, en relación a los casos de abusos y explotación de
menores tutelados. Han podido saber que lejos de cumplir con
el protocolo establecido y comunicar en 24 horas las sospechas
de que los niños estaban siendo prostituídos cuando salían del
centro, resulta que pasaban meses. Cada uno de los menores
estuvieron meses hasta ser denunciados en la Fiscalía sus casos,
con uno de los menores tardaron 9 meses en dar aviso a la
Fiscalía, con otros tres menores tardaron 15 meses, con otro
menor 18 meses, con otro más 31 meses y así suma y sigue. 

También nos dice el informe de la comisión de expertos,
que los servicios que presta el IMAS son deficitarios, falta de
recursos humanos, elevada rotación del personal, falta de
coordinación con otras administraciones, falta de coordinación
entre los propios profesionales, ausencia en muchos centros de
supervisión externa, falta de formación a los profesionales
responsables, falta de recursos que deriva en un agotamiento de
los profesionales, excesiva burocracia y lentitud en el sistema.
Y eso, teniendo en cuenta que los recursos económicos del
IMAS ascienden a un total de 250 millones de euros al año. Es
decir, un ente instrumental está gestionando más de la mitad del
presupuesto total de la institución de la que depende que es el
Consejo Insular de Mallorca.

Pro todo ello es absolutamente necesario y prioritario
conocer si los recursos económicos del IMAS se están
destinando de forma eficaz y eficiente a los servicios que tiene
encomendados, para poder descartar que se estén produciendo
desviaciones en la gestión de los servicios públicos y por ello
el Grupo VOX presentamos ya en el mes de enero esta
iniciativa...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ribas, hauria d’acabar.
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LA SRA. RIBAS I MARINO:

Termino Sr. Presidente, que ahora diez meses después este
Parlamento ha tenido a bien poder debatir, al fin, si bien lejos
de haber perdido actualidad, se ve reforzada por el informe de
la comisión de expertos que he mencionado.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Ara començam el torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Bon dia una altra vegada, diputades i diputats. Avui estam
davant d’una proposició no de llei presentada pel Grup
Parlamentari VOX, que ens demana en un punt únic és la
creació d’una auditoria independent per conèixer el
funcionament, les necessitats i les deficiències que puguin
existir a l’Institut Mallorquí IMAS i també demana la seva
gestió econòmica, proposta que nosaltres diríem que
consideram que s’hauria d’haver presentat en el Consell Insular
de Mallorca i de fet s’ha fet i no s’ha fet una vegada, s’ha fet
diverses vegades. És a dir, de manera bastant periòdica el grup
VOX considera adient presentar aquesta proposta, la d’una
auditoria.

La darrera vegada que es va demanar en el Consell Insular
de Mallorca, el Partit Popular en el Consell Insular de Mallorca
hi va votar a favor, per què hi va votar a favor i per què no
havia votat a favor les altres vegades? Perquè cada vegada que
es demanava, es demanava per qüestions econòmiques, es
demanava una auditoria econòmica, i nosaltres, coneixent bé el
funcionament de l’IMAS, sabem que ja es fa una auditoria
econòmica de manera periòdica, auditories externes que es fan
així i també evidentment dins l’IMAS hi ha una secretaria
delegada, una intervenció delegada que fan tots aquests
controls econòmics.

Aquesta vegada el grup de consellers del Partit Popular hi
va votar a favor, perquè la diferència ha estat que precisament
l’informe del comitè d’experts encarregat pels partits que
governen ara a l’IMAS, recomanava, considerava adient,
considerava fins i tot necessari que es fes una auditoria.
Nosaltres també consideram que és necessari, si així ho ha dit
el comitè d’experts. No entenem per què en el Consell Insular
de Mallorca els partits que donen suport al Govern hi varen
votar en contra i m’explic. El Sr. Javier de Juan, president de
l’IMAS ha dit en diverses vegades que ells volen seguir, però
una darrera l’altra, totes i cada una de les recomanacions del
comitè d’experts, el comitè d’experts ha trobat moltes
mancances, alguna d’elles greus, quant a falta de coneixement
del protocol aprovat per la comunitat autònoma l’any 2018; ha
considerat que els propis, com els educadors socials, com molts
de psicòlegs no tenien coneixement exhaustiu d’aquest
protocol, així ho marca l’informe; com també que els cursos de
formació que s’han donat no han estat adients o del tot
adequats, o el que necessitaven, diríem, quant a formació, tant
per als educadors com per als psicòlegs. 

És clar, si et trobes davant..., he vist tres mancances davant
moltes altres que hi ha, evidentment una de les coses més
sagnants que nosaltres consideram i s’ha dit abans per part de
la diputada que m’ha precedit, és el tema dels terminis, el tema
de les denúncies. Vull dir, si tu tens un protocol que et marca
que has de fer un seguiment de cada una de les denúncies dels
casos que te diuen per part dels educadors, primer de tot no
pots estar dos mesos a obrir un expedient i després no pots
estar ni 9 mesos, ni 17 mesos, ni 30 mesos en denunciar-ho a
Fiscalia, que ha passat. I de fet, el que no pots fer és que dels
16 casos que has estudiat, només en un s’hagi complit el
protocol quant a terminis. Per tant, que es feia malament, es
feia malament i això ho sabem. 

Per tant, nosaltres vàrem votar a favor en el Consell Insular
de Mallorca i també votarem a favor aquí. De fet, no
entendríem que vostès, tots els partits polítics, no ho fessin,
perquè han estat en contra sistemàticament de la comissió
d’investigació que s’ha demanat. Es varen treure de la màniga
una comissió que no existia, que era la comissió dels experts,
experts triats pels propis partits que governen a l’IMAS. I
després no fan cas de les recomanacions, no sabem per què hem
fet aquest informe.

Una altra cosa, en el mateix informe queda claríssim que hi
ha molt de marge de millora, si hem de dir que hi ha molt de
marge de millora, nosaltres parlant de l’IMAS volem dir que hi
ha molt de marge de millora a les residències, al protocols
d’actuacions que s’estan fent a les residències i també al tema
dels menors tutelats. No només volem parlar de menors tutelats,
perquè jo avui matí aquí feia una pregunta de residències, però
jo crec que tots els que estam aquí hem tengut accés a un
document que han duit als mitjans de comunicació els familiars
dels residents de La Bonanova i es queixen de valent, es
queixen de valent que si a la primera onada deien que les
residències públiques se salvaven quant a contagis, a la segona
ona són com els altres. No entenen que haguessin d’estar quatre
mesos els familiars en el moment de la pandèmia, sense veure
els seus familiars, però ho acceptaven, perquè era por per a ells
i ara duen 45 dies sense veure els seus familiars a La
Bonanova, aquests familiars, amb un deteriorament important
a nivell personal que tenen aquestes persones quan no veuen els
seus, els seus fills, els seus néts, els seus nebots, i ara resulta
que hi continua havent contagis. Per tant, com que els contagis
continuen i es continuen des de l’exterior, perquè aquestes
persones dependents no es poden moure de les residències, sí
consideram que també hi ha molt de marge de millora en els
protocols que es duen a les residències. 

Per tant, creim que és necessari i creim, ja que els partits
que governen a totes les institucions ara són d’esquerres, han
considerat oportú seguir les recomanacions d’aquest comitè
d’experts, els hem de seguir totes. Per tant, creim que seria bo,
en lloc de fer coses un altre pic inventades, com comissions
polítiques a l’IMAS, fer aquesta auditoria externa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Mayor.
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LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Bona tarda a tothom. Votarem
en contra de la proposició no de llei RGE núm. 1899/2020, per
ser una proposta sense cap contingut més que voler parlar de
l’IMAS dia sí, dia també, des de qualsevol punt de vista que
se’ls pot ocórrer. 

Es demana una auditoria a l’Institut Mallorquí d’Afers
Socials. El primer que se’ns acudeix és que VOX té
representació a òrgans de govern i a òrgans de consulta i
participació de l’IMAS. Vostès formen part del consell rector,
amb veu i amb vot, i també del consell assessor de Serveis
Socials. Pot ser que per a res sigui aquesta representació, vist
el que demanen, ja que haurien de saber perfectament el que hi
ha, i exercir lleialment el control que es pot esperar de partits
de l’oposició.

A Unidas Podemos veiem necessari establir controls del
sector públic, inclòs el sector públic instrumental, per tal de
garantir l’ús adequat d’aquest control, per tal de... -perdó- de
garantir d’ús adequat dels recursos públics sota els principis
d’eficiència, eficàcia i economia. Però aquest control ja està
previst legalment a la Constitució; a la Llei reguladora
d’hisendes locals; al Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel
qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats
del sector públic i locals; els estatuts de l’IMAS, també.
Simplement s’ha de fer el que diu la llei. Els òrgans de control
intern i extern que contemplen aquestes normatives són els
autèntics garants dels comptes públics enfront dels que
advoquen per auditories privades.

Entenem que el debat que avui ha portat VOX a aquest
parlament s’ha de tenir dins els òrgans corresponents de
l’IMAS, on s’avalua la qualitat dels serveis i els programes de
l’IMAS, amb totes les formacions polítiques i amb l’equip
directiu de l’institut. Aquesta insistència a dur al Parlament
aquestes iniciatives és més per l’interès de seguir polemitzant
i fer renou que de pensar en el benefici i el benestar de la
ciutadania. Podem debatre tot el que vulgueu en aquesta
cambra, però qui té les competències de l’IMAS és el Consell
de Mallorca.

Avui els diem exactament el mateix que els portem dient
amb la comissió d’investigació d’explotació sexual infantil i
adolescent: per favor, vagin i emprin els òrgans que ja estan
creats a les institucions pertinents, i dins els òrgans treballem
junts per garantir la qualitat dels serveis socials i protecció de
menors a Mallorca. 

Aquesta és una proposició no de llei sense propostes, sense
una justificació jurídica ni política. Quines són les propostes en
matèria de serveis socials que té VOX?, o de protecció de
menors?, o de recursos assistencials? No n’hem escoltat ni una
en tots els debats que s’han fet en el que portem d’aquesta
legislatura, ni en aquesta cambra ni en cap altra.

Diputats i diputades, en les pròximes setmanes veurem en
la tramitació dels pressupostos quin és l’interès i les propostes
reals que té cada partit en matèria de benestar social. És
conegut per tothom que els pressupostos a totes les
administracions en què governa Unidas Podemos garanteixen

el creixement de l’escut social, perquè per a nosaltres les
persones van primer.

La proposició no de llei que avui debatem no afegeix res i
resulta absolutament innecessària i irrellevant, i Unidas
Podemos votarà no.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Pel Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Hoy nos trae aquí el partido Actúa
Baleares VOX una proposición no de ley para pedir una
auditoría en el IMAS, y ya les puedo avanzar que daremos
apoyo porque es una iniciativa que siempre han defendido
nuestros compañeros del Grupo Ciudadanos en el Consell de
Mallorca, y así estaba incluido en nuestro programa electoral.
Y así también lo solicitaron ya en el mes de diciembre nuestros
compañeros, como digo, del Grupo Ciudadanos en el Consell
de Mallorca. Solicitaban una auditoría también para dotar de
mayor presupuesto a las áreas peor dotadas de la institución,
como la de menores o la inclusión social.

Desde Ciudadanos siempre hemos mantenido que debíamos
ofrecer los mejores servicios sociales posibles a los
mallorquines, y en aquel momento, en el mes de diciembre, el
pacto ya se negó alegando que los técnicos avalaban la gestión
económica y también avalaban los servicios sociales de la
institución. Y la hemos pedido también y apoyado desde la
anterior legislatura, porque gestiona el mayor presupuesto del
consell, como se ha comentado aquí por otros portavoces que
me han precedido, y es necesaria esa auditoría de eficacia y
eficiencia. Ahí no estamos de acuerdo con lo que la Sra. Durán
ha expuesto.

Asimismo en el IMAS se vienen realizando modificaciones
de crédito y contractación extraordinaria de personal, por lo
que evidencia una falta de previsión que pone en riesgo la
eficiencia, siendo el IMAS un servicio público esencial. El
pacto presume de aportaciones en políticas sociales y luego
tiene que hacer estas modificaciones de crédito. Por eso, una
prueba más de que esa auditoría es necesaria.

Un órgano de esta magnitud, además de las auditorías
internas, debe ser auditado de forma externa e
independientemente de forma periódica. No sé qué problema
tienen los grandes partidos con las auditorías externas.
Hablamos de transparencia, de buena gestión, de rendir cuentas
porque los ciudadanos así lo merecen y nos lo requieren.

Pero hoy usted, Sra. Ribas, también ha llevado a debate
solamente la explotación sexual de menores. Yo le estoy
hablando de esa auditoría económica, de eficiencia funcional
que también necesita el IMAS. Por supuesto también estamos
de acuerdo en que, como lo pide la doctora Pereda en su
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informe y después a raíz de su informe, es necesaria esa
auditoría para saber qué ha fallado en la gestión de menores.
Pero no confundamos, son dos auditorías diferentes y dos
peticiones diferentes, o sea, por dos motivos; también la
pedíamos en el mes de diciembre, antes de que saliera a la luz,
si bien es cierto que desde 2010, desde 2010, los técnicos ya
alertaban de esta problemática de la explotación sexual, y se
remonta a más de once años atrás. Por tanto también se conocía
que estaban sucediendo estos hechos.

Además ha reconocido, como digo, el informe, la necesidad
de llevar a cabo una auditoría sobre la gestión del consell en
menores, con la finalidad de evaluar lo que ha fallado en el
departamento de menores, y sobre todo qué ha fallado en
cuanto a la coordinación. Este informe també admite que el
IMAS actúa tarde y que los medios técnicos de la unidad de
valoración de abusos sexuales infantiles reconocían que
tardaban entre uno y dos meses entre que se detectaba un
posible abuso sexual y la actuación de los protocolos, dos
meses, casi dos meses en actuar. Un informe que además ha
estado guardado en un cajón desde el mes de julio, el 15 de
julio, exactamente, es decir dos meses y medio hasta que ha
sido presentado; un informe que no dirime responsabilidades
pero que sí admite que ha fallado la coordinación, que ha
faltado la visión de conjunto, los tiempos, y también han
fallado los protocolos. Conocemos además las carencias y
recursos de la formación de educadores, como se ha puesto de
manifiesto.

Para conseguir la excelencia hay que saber y analizar dónde
se ha fallado, y esto no lo dice mi grupo parlamentario, que
también se lo llevamos pidiendo desde enero; lo dice
literalmente la Sra. Pereda, la doctora Pereda, la coordinadora
de la comisión de expertos. Entendemos que en base a esta
conclusión y las recomendaciones de una comisión que el pacto
ha pedido y que han sido ellos los que han iniciado esta
comisión de expertos, y no la comisión de investigación que
nosotros pedíamos, esperamos desde Ciudadanos que no
contradigan a la doctora Pereda, que no contradigan el informe
y que en el Consell de Mallorca se pueda aceptar de una vez
por todas esta auditoría, como la coordinadora y como el
informe de la comisión de expertos han recomendado.

Muchas gracias.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, president, molt breument. Intervendré des de l’escó, si
m’ho permet. Entenem que no és un debat que s’ha de produir
dins aquesta cambra sinó al Consell de Mallorca, del qual
depèn l’Institut Mallorquí d’Assumptes Socials. A una altra
banda crec que es podria entendre com un intrusisme, i per tant
el nostre vot serà en contra.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, vagi per
davant que nosaltres sempre, el Grup Parlamentari El Pi, està
a favor de la màxima transparència. A més a més els voldria dir
que estam a favor de les tasques i que es millorin totes aquelles
que tenen a veure que els infants surtin de l’infern que moltes
vegades viuen. També que canviïn els protocols que no
funcionen. També que millori la coordinació de tots aquells
agents que fan feina amb el benestar dels infants, especialment
aquells que estan tutelats, que han hagut de sortir de casa seva
perquè vivien un infern i no volem que se’n trobin un altre. 

Pensam que és important també la pedagogia que s’ha de
fer amb aquests infants, nins i nines que, de vegades, com s’ha
comentat aquí en tantes ocasions, tenen l’autoestima molt
baixa, no valoren la seva identitat i confonen a vegades tot allò
que és bo d’allò que pot ser pitjor. Pensam també que s’han de
millorar totes aquestes coses. 

Ara bé, i dit això, nosaltres pensam que aquesta
problemàtica no és nova, fa molts d’anys que sembla ser un
secret a veus, que moltes vegades el que ha fet aquesta societat
i les classes polítiques és mirar cap a una altra banda com si
això no existís fins que ens ha rebentat a la cara.

Nosaltres insistim en la tolerància zero, però no de boca,
sinó de tots, partits polítics, governants, societat, un a un de
nosaltres hem de tenir tolerància zero cap a segons quines
actituds.

Dit això, el que no ens agrada és que amb aquesta excusa es
faci un ús partidista de la situació i que es vulgui
instrumentalitzar en benefici propi. No ens agrada fer sang, no
ens agrada recrear-nos, no ens agrada capolar. Nosaltres estam
perfectament connectats amb els nostres consellers del Consell
de Mallorca, amb Xisca Mora, Toni Amengual, actual president
d’El Pi, i també Bel Febrer, estam connectats amb ells i pensam
que aquí sí s’ha de parlar més que mai de competències perquè
si s’ha de fer una auditoria ha de ser o s’ha de demanar al
Consell de Mallorca. Nosaltres també ja vàrem demanar a
aquesta institució insular una comissió d’investigació. 

Per tant, per tots aquests motius i molts d’altres que avui
callaré, nosaltres ens hi abstindrem. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Jo també seré
breu. No donarem suport a aquesta iniciativa perquè

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 57 / 10 de novembre de 2020 3217

consideram que el Parlament no és qui ha de manar al Consell
de Mallorca ni sobre cap altre consell. 

L’Estatut parla dels consells insulars com a governs a cada
una de les illes, els atorga competències pròpies que nosaltres
entenem com a exclusives. Els atorga capacitat reglamentària
sobre aquestes competències pròpies. Els atorga capacitat
d’iniciativa legislativa. L’elecció dels membres dels consells
insulars es fa a partir de llistes específiques, distintes de la llista
per elegir diputats al Parlament balear. En definitiva, els dóna
més capacitat d’autogovern, més sobirania, més capacitat de
decidir, influir i participar de les decisions que afecten els
ciutadans que representen i defensen. 

Per tant, i des del màxim respecte del seu autogovern,
consideram que aquestes decisions corresponen a cada consell
i ha de ser cada consell insular que ha de vetllar pel seu bon
funcionament de les seves institucions i ens. 

Però per si no quedés clar, l’any 2011 el Tribunal de
Comptes va avisar que els auditors privats no poden fiscalitzar
institucions públiques, com ajuntaments i comunitats
autònomes, ja que aquesta feina està reservada als organismes
oficials de control i supervisió, ja es digui Tribunal de
Comptes, ja es digui Sindicatura de Comptes. I sí, convé
recordar que la Sindicatura de Comptes és l’òrgan encarregar
d’auditar i controlar les finances de les institucions de les
nostres illes, altra cosa és si no confien en les nostres
institucions, però clar, aquest ja és un altre debat.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Fernández. 

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats i diputades. Sra.
Ribas, una setmana més un grup de l’oposició torna a plantejar
a aquest parlament un tema que, tant per respecte institucional
com per qüestions pràctiques, s’hauria de plantejar a un altre
plenari. De fet, es va fer fa un any quan el seu grup va presentar
exactament la mateixa iniciativa el desembre al Consell de
Mallorca i va ser rebutjada per 27 vots en contra i només 4 a
favor. Després es va presentar aquí poques setmanes després i
de forma oportunista fan una reconversió i ens volen fer creure
que parlaven d’una altra cosa, quan no era el que volien fer sinó
més aviat el que parlava la Sra. Guasp. 

Sra. Durán, per moltes voltes que li doni, el seu grup a
aquesta proposta exactament amb les mateixes paraules va
votar en contra al Consell de Mallorca el desembre de l’any
2019. Té la videoacta i la Sra. Cirer ho va explicar molt bé, va
dir que era innecessària totalment. A aquesta proposta varen
votar que no.

De nou VOX ens demana avui realitzar una auditoria
independent, supòs que independent és un eufemisme de

privada, per conèixer el funcionament, les necessitats i
deficiències de l’Institut Mallorquí d’Assumptes Socials. És
una petició poc habitual i voluntàriament inconcreta. Inconcreta
perquè tots sabem aquí que a VOX i a altres partits que
probablement donin suport a aquesta petició poc els importa la
labor de l’IMAS, el seu funcionament o les necessitats que
pugui tenir. 

No els importa la seva labor envers la promoció dels drets
socials i dels recursos sociolaborals de les persones amb
discapacitat. No els importen els serveis especialitzats que
fomenten l’autonomia de la gent gran. No els importen la
inclusió social, l’atenció a la drogodependència. I no, no els
importen tampoc els menors, perquè mai no parlen de la tasca
que fa l’IMAS quant a adopcions, acolliments o intervenció
sociofamiliar. De fet, els importen tan poc els menors als
senyors de VOX que per primera vegada en aquest parlament
hi ha un grup que no ha signat el Pacte per a la Infància
d’UNICEF. 

Estic segura, Sra. Ribas, que els seus companys al consell
quan li varen fer arribar aquesta proposta, que -com deia- ja
varen presentar allà i que vostè ha reciclat un any després,
també li varen fer arribar la memòria que anualment publica
l’IMAS, i m’agrada pensar que se l’ha llegida i que ja coneix
el funcionament, els programes que du a terme i les necessitats
que té aquesta institució. Una anàlisi realitzada pels seus
professionals que són qui millor coneixen les debilitats i les
fortaleses d’un institut que s’autoavalua cada any per adaptar-se
a les necessitats canviats dels seus usuaris i que sí, du a terme
estudis de temes concrets quan ho considera necessari.

Més enllà del respecte per altres institucions que fa que des
del Grup Socialista no considerem adequat marcar, igual que
no voldríem que ens ho fessin des de Madrid, quines són les
necessitats d’un altre organisme, no pareix que faci falta
malbaratar esforços i recursos a realitzar una auditoria que
només busca sembrar el dubte i treure un rèdit polític del
patiment de les víctimes i, si no és així, per què aquí, al
Parlament de les Illes Balears, només demanen una auditoria a
l’IMAS i no a la resta d’òrgans assimilables que hi ha a
Menorca, a Eivissa o a Formentera?

També demanen una auditoria econòmica, cosa que
m’estranya encara més ja que, com vostès ja saben, o això
espero, l’IMAS està supervisat per la Intervenció del Consell
de Mallorca que és a l’hora controlada per la Sindicatura de
Comptes i per si això no fos suficient el mateix consell
contracta una empresa externa per dur a terme una tercera
auditoria.

El Consell de Mallorca, la Sindicatura de Comptes i una
auditoria externa, però VOX demana avui més transparència.
Saben que la seva feina com a grup al Consell és també
fiscalitzar a través de totes les eines que tenen com a consellers
electes?, que són membres del consell rector i del plenari?

Sra. Ribas, em sobta moltíssim la poca confiança que tenen
en els seus companys, la tasca dels quals, els ho record, és
llegir tots aquests informes que pareix que desconeixen o potser
si tenen confiança en els seus companys i... que han fet la feina
i l’únic que pretenen avui amb aquesta iniciativa, com cada
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setmana, és treure un rèdit polític del patiment dels menors,
d’un problema complex que no ens cansarem de repetir que no
es produeix només a Mallorca ni només a menors tutelats.

Per acabar, li record que el fiscal general ja va deixar clar
aquí en seu parlamentària que aquest cas s’havia arxivat, que
no existia responsabilitat penal ni una xarxa organitzada.

Senyors diputats, no som nosaltres els que demanem que
deixin de fer política en aquest tema, els ho varen demanar les
entitats del tercer sector que fan feina directament amb les
víctimes al mateix plenari del Consell de Mallorca.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fernández. Ara toca parlar al grup proposant,
té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, Sr. Presidente. Señores diputados, sus delirios
soberanistas no les dejan ver la realidad, las islas no son
soberanas, están sometidas a esta cámara y a las Cortes
Generales, la propia Consejería de Asuntos Sociales reconoció
aquí la semana pasada que el Gobierno balear tiene funciones
en materia de protección de menores, función de coordinación,
función de formación y función de elaboración estadística, y
miren por dónde la función de formación es compartida con los
consejos insulares, precisamente la formación es una de las
carencias más repetidas por la comisión de expertos que ha
analizado la aplicación de protocolos y procedimientos en el
IMAS; un protocolo, por cierto, que fue elaborado con la
participación del Gobierno balear y en el que participa el
Gobierno balear y que... ha quedado de manifiesto que ha sido
incumplido reiteradamente en los sucesivos casos de
explotación y abusos sexuales a menores tutelados por el
IMAS.

A ustedes les han elegido los ciudadanos de Baleares para
ejercer el control al Gobierno, se niegan a hacerlo, se niegan a
crear una comisión de investigación. En otros asuntos no sería
tan grave o tan censurable como lo es en este caso en el que
miran para otro lado ante la gestión pública que llevan a cabo
tanto el Gobierno balear como los consejos insulares en un
asunto que ha puesto en el punto de mira a los servicios de
protección de menores de esta comunidad autónoma ante toda
España.

Su indecencia llega a tal punto negándose a averiguar lo que
está sucediendo realmente en los centros de menores de esta
comunidad que llegan a escudarse en mentiras y en argumentos
retrógrados y machistas como escuchamos la semana pasada,
propios de otra época, argumentando que este parlamento no
tiene competencias sobre el IMAS o que... saber lo que les está
pasando a los niños tutelados por el IMAS, la mayoría niñas
que están siendo explotadas sexualmente con finalidades
comerciales, resulta que nada puede saberse porque las
estaríamos estigmatizando, atribuyendo así un elemento

inculpatorio a quien no es más que una víctima indefensa de un
sistema que no funciona.

Pero el colmo de todo los despropósitos es que la misma
consejera que nos dice que ella no tiene nada que ver con la
explotación sexual de los niños tutelados, resulta que nos dice
ahora que el Gobierno balear al que ella pertenece va a dictar
un decreto para elevar a rango de decreto del Gobierno balear
el protocolo de actuación ante estos casos.

Sra. Diputada de Podemos, sus argumentos no se sostienen,
se pasan el día presentando aquí iniciativas instando al
Gobierno de España a hacer todo tipo de iniciativas, votan a
favor de instar hasta a la Comisión Europea sobre asuntos de
toda índole desde el Valle del Jordán, los municipios de
Polonia, política penitenciaria en el Cairo y cuando no le va
bien a usted pronunciarse sobre un tema que puede afectar a la
gestión de los socios de su partido, nos dice que no toca
pronunciarse, pero si precisamente es sobre los consejos
insulares y su actividad sobre los que puede pronunciarse este
parlamento. 

Mire si es competencia de este parlamento lo que pasa en el
IMAS que es este parlamento el que aprueba las leyes a las que
quedan sometidos los consejos insulares, pero es aun más
escandalosa su actitud...

(Remor de veus)  

... cuando saben que la propia coordinadora de la comisión de
expertos, la Dra. Noemí Pereda se ha manifestado a favor de
que se lleve a cabo esta auditoria, que VOX pretende impulsar
desde aquí o desde cualquier institución pública con
competencias sobre el Consejo Insular de Mallorca.

Señores de MÉS, de El Pi, del Grupo Mixto, ¿qué harán
cuando llegue a este parlamento la nueva ley de consejos
insulares?, ¿se abstendrán porque están invadiendo las
competencias de los consejos insulares?...

(Remor de veus)

No nos tomen por tontos, encima tiene la caradura la Sra.
Diputada del PSOE de decir que a nosotros no nos importan los
niños y ancianos que están en manos del IMAS. No tienen
vergüenza.

(Remor de veus i algun aplaudiment) 

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un cop acabat el debat procedirem a la
votació de l’únic punt que té aquesta proposició no de llei.

Per tant, passam a votar. Votam.

19 sí, 27 no i 3 abstencions.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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