
DIARI DE SESSIONS DEL

PLE
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL. PM. 770-1987 Fq.Con.núm. 33/27 X legislatura Any 2020 Núm. 59

 

Presidència
del Sr. Vicenç Thomas i Mulet 

Sessió celebrada dia 24 de novembre de 2020 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

I. PREGUNTES:

1) RGE núm. 16334/20, presentada per la diputada Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a valoració de
la crisi generada en el servei de medicina intensiva de l’Hospital Mateu Orfila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3306

2) RGE núm. 16338/20, presentada pel diputat Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
valoració del Govern de la proposta del Col·legi de Farmacèutics de les Illes Balears per col·laborar en la realització dels tests
d’antígens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3307

3) RGE núm. 16268/20, presentada pel diputat Sr. Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
Oficina de Defensa de Drets Lingüístics de les Illes Balears. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3308

4) RGE núm. 16279/20, presentada per la diputada Sra. María Asunción Pons Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cessament del cap de la UCI de l’Hospital Mateu Orfila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3309

5) RGE núm. 16274/20, presentada pel diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a confinament
a Manacor i sectors productius.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3310

 



3304 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 59 / 24 de novembre de 2020 

6) RGE núm. 16276/20, presentada per la diputada Sr. María Núria Riera i Martos del Grup Parlamentari Popular, relativa a tests PCR
per als estudiants que estudien a la península.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3311

7) RGE núm. 16278/20, presentada per la diputada Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proves PCR a passatgers nacionals.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3313

8) RGE núm. 16341/20, presentada pel diputat Sr. José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a arribada contínua
de pasteres a les costes de les Illes Balears. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3314

9) RGE núm. 16280/20, presentada la diputada Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a coordinació
de les polítiques socials. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3315

10) RGE núm. 16277/20, presentada per la diputada Sra. Maria Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
transparència en la gestió sanitària. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3317

11) RGE núm. 16281/20, presentada pel diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació de
la tributació dels pactes successoris de les Illes Balears.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3318

12) RGE núm. 16266/20, presentada pel diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures
específiques per a l’impuls de l’activitat al petit comerç i a la restauració.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3319

13) RGE núm. 16270/20, presentada per la diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a mesures davant l’increment de casos de la COVID-19 a l’ensenyament secundari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3320

14) RGE núm. 16269/20, presentada pel diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a gestions del Govern per rebre les competències de l’Estat pendents de transferència. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3322

15) RGE núm. 16273/20, presentada pel diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a dotació del factor
d’insularitat als PGE per a 2021. (Ajornada). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3323

16) RGE núm. 16267/20, presentada pel diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
situació dels immigrants il·legals de l’hotel de S’Arenal de Llucmajor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3323

17) RGE núm. 16271/20, presentada per la diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a suport
a les esmenes als pressuposts generals de l’Estat per augmentar la inversió estatal a les Illes Balears. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3324

18) RGE núm. 16282/20, presentada pel diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per
als col·lectius que estan quedant enrere en aquesta pandèmia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3326

II. INTERPEL·LACIÓ RGE núm. 5973/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política general del Govern en matèria d’espais
naturals protegits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3327

III. MOCIÓ RGE núm. 16173/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig a la normativa que permet l’avaluació, promoció
i obtenció de titulacions sense límit d’assignatures suspeses, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 14982/20. . . . . 3333

IV. Votació de proposicions no de llei atesos els empats produïts en comissió:

1) Votació de l’apartat tercer de la Proposició no de llei RGE núm. 14740/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a compromís absolut amb el comerç de proximitat, atès l’empat produït en comissió. . . . . . . . . . . . . . 3340

2) Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 13634/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a convocatòries per
dotar de més efectius les plantilles de policies locals en els consistoris de les Illes Balears, atès l’empat produït en comissió.. . 3340

3) Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 8709/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a realització de tests de detecció als casos positius domiciliats de COVID-19 un pic transcorregut el termini de confinament.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3341

4) Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 9917/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a pla d’inversions de
millores mediambientals i de reactivació econòmica, atès l’empat produït en comissió. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3341

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 59 / 24 de novembre de 2020 3305

V. PROPOSICIONS NO DE LLEI:

1) RGE núm. 8171/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, relativa a defensa dels consumidors davant
l’actuació de les companyies aèries respecte a les cancel·lacions massives de vols a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3341

2) RGE núm. 8940/20, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures urgents de sostenibilitat ambiental en el transport
marítim de passatgers i mercaderies entre Formentera i Eivissa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3347

VI. Informe de la Comissió de l’Estatut dels Diputats i de les Diputades sobre règim d’incompatibilitats de les diputades Sra. Maria
Salomé Cabrera i Roselló, la Sra. María Assumpció Pons i Fullana i del diputat Sr. Vicente Marí i Torres. . . . . . . . . . . . . . . . . 3356

 



3306 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 59 / 24 de novembre de 2020 

EL SR. PRESIDENT:

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

I.1) Pregunta RGE núm. 16334/20, presentada per la
diputada Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a valoració de la crisi generada
en el servei de medicina intensiva de l’Hospital Mateu
Orfila. 

Primera pregunta, RGE núm. 16334/20, presentada en
substitució de la RGE núm. 16264/20, relativa a valoració de
la crisi generada en el servei de medicina intensiva de
l’Hospital Mateu Orfila, que formula la diputada Sra. Patrícia
Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula la
Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Sra. Consellera,
tal com ha dit el Sr. President, quina valoració fa de la crisi
generada durant les darreres setmanes al servei de medicina
intensiva de l’Hospital Mateu Orfila arran de la destitució,
del..., ai, perdó, del cessament del cap de l’esmentat servei, que
ja sembla tancada? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Bon dia a tots i a totes. Sra. Diputada, el
primer que li he de dir és que no hi ha hagut cap cessament, la
qual cosa crec que és important en aquests moments. La
setmana passada ja vaig respondre una pregunta sobre aquest
tema. 

Jo voldria ressaltar quatre aspectes: el primer de tot és que
el primer objectiu de la Conselleria de Salut és millorar
l’assistència sanitària; el segon és que la gestió dels centres
hospitalaris evidentment tenen els seus equips directius i
cerquen de quina manera es pot millorar aquesta assistència,
donar més qualitat i per això, doncs, a vegades fan propostes;
després un poc el que li acab de dir, no s’ha produït cap
cessament; i en darrer lloc, dir que també vaig manifestar que
la meva intenció o la meva voluntat era que es pogués arribar
a un acord, que hi havia una proposta damunt la taula que
havien d’acceptar les dues parts i que gràcies a aquesta
proposta i fruit del diàleg i del consens s’ha pogut arribar a un
acord. Per tant, estic satisfeta que s’hagi arribat a un acord en
aquests moments que són molt difícils.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Consellera. Nosaltres,
evidentment, no posam en dubte la potestat que té qualsevol
cap de servei, qualsevol gerent per dictar cessaments, i té raó,
jo m’he confós, no es va arribar a produir el cessament, hi va
haver un conat de cessament que no es va acabar de fer.
Repetesc, nosaltres no posam en dubte aquesta potestat que es
té evidentment i sempre que sigui a favor de millorar el sistema
sanitari.

Sí que vàrem qüestionar i seguim qüestionant el moment i
com s’ha fet. Crec que amb aquesta crítica hi podem coincidir,
que vostè crec que no s’hagi trobat gaire conforme i gaire a
gust amb la situació viscuda. A més a més, clar, és cert que tot
això va ser un caramel·let per als mitjans de comunicació. Avui
matí llegia una carta d’un altre doctor de primària que deia: “les
nostre manifestacions demanant, reivindicant les millores per
al personal sanitari no tenen tant de ressò als mitjans com açò
que té molt, entre cometes, morbo.” 

Però sí li he de dir que també ens preocupa el malestar que
ha quedat entre el personal i els sindicats, que precisament
també haurà vist que demanen les dimissions del gerent i de la
directora mèdica. Creim que tot açò ho hem de tenir en compte. 

I torn a dir-li, Sra. Consellera, entenem perfectament
aquesta potestat de fer cessaments, de fer sempre que sigui per
millorar la situació i el sistema sanitari, però sí que ens va
quedar una mica una sensació estranya de veure que es produïa
aquesta petició de cessament sense que hi hagués una
alternativa posada damunt la taula. Això sí que ens va
sorprendre.

Bé, Sra. Consellera, bàsicament estam contents que
finalment s’hagi pogut tancar, esperem que no sigui un
tancament en fals i que es pugui reconduir el que queda ara,
perquè, Sra. Gómez, crec que no hem acabat aquest episodi.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Gràcies, diputada. Per suposat, amb
18.000 professionals i gestionant les 24 hores del dia és
inevitable que a vegades hi hagi conflictes. Jo, com vaig dir, la
meva voluntat és que acabin el millor possible, amb diàleg.
Vull deixar molt clar que en cap moment no s’ha posat en dubte
la professionalitat d’aquesta persona, del cap de servei, en cap
moment, ni molt manco tampoc del seu equip. 

Sabem que la unitat de cures intensives és una de les que
més pateix la crisi de la COVID per les condicions amb les
quals han de treballar, amb equips de protecció, etc., en unes
situacions de moltíssima tensió i evidentment no hi hem
d’afegir més preocupacions. Per tant, deman sempre
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participació, diàleg i consens. Arribar a un consens és la
voluntat del Govern, és la meva voluntat, la voluntat de la
Conselleria de Salut i amb el millor resultat possible, que sigui
la millora assistencial.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.2) Pregunta RGE núm. 16338/20, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a valoració del Govern
de la proposta del Col·legi de Farmacèutics de les Illes
Balears per col·laborar en la realització dels tests
d’antígens. 

Segona pregunta, RGE núm. 16338/20, presentada en
substitució de la RGE núm. 16272/20, relativa a valoració del
Govern de la proposta del Col·legi de Farmacèutics de les Illes
Balears per col·laborar en la realització dels tests d’antígens,
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. Bon dia,
consellera. El meu grup parlamentari ja li va formular una
pregunta en la mateixa línia fa uns mesos quan el Col·legi
Oficial d’Apotecaris de les Illes va traslladar des de l’inici de
la pandèmia el seu compromís de col·laboració i d’implicació
responsable en la lluita contra la COVID, com també ho han fet
altres col·lectius sanitaris, entre ells els odontòlegs.

Avui li demanam novament si acceptarà en aquesta nova
ocasió la proposta del seu president, en un escrit que li ha
traslladat fa uns dies, per col·laborar amb dispositius a la
realització dels tests antígens a la població de la nostra
comunitat autònoma des de les farmàcies.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Bon dia, diputat. També ho hem explicat
en diverses ocasions. La Conselleria de Salut té el deure de
protegir la població i, per tant, de posar totes les mesures que
tenim a l’abast per protegir el millor possible la població. 

En relació amb el Col·legi de Farmacèutics, ja els hem
donat les gràcies, és a dir, públicament més de..., contínuament,
cada vegada que han fet propostes per col·laborar, per ajudar,
per millorar, perquè evidentment sempre estan al nostre costat,
al costat de la població a l’hora de fer feina de manera
conjunta.

Quant als tests d’antígens hem estudiat les recomanacions
de la Comissió Europea i fora de la utilització d’aquests
antígens fora de l’àmbit sanitari hem de ser molt cautelosos
amb les implicacions jurídiques, també amb els conflictes
professionals que hi pugui haver. Un fet fonamental que és
probablement el més delicat és la traçabilitat de les proves. En
aquests moments s’utilitza el test d’antígens en aquesta
comunitat, l’estam utilitzant, perquè els estudis han demostrat
la major eficàcia, en pacients simptomàtics en els primers cinc
dies de símptomes, i necessitam aquesta traçabilitat. Per tant,
s’estan utilitzant a les urgències dels hospitals, a les urgències
d’atenció primària, etc. 

A la vegada també treballen amb el ministeri les comunitats
autònomes perquè pensam que ha de ser fruit d’un pacte, és a
dir, hi ha d’haver un consens per a la utilització de les proves.

A dia d’avui només dir-li que a aquesta comunitat s’han fet
més de 600.000 proves diagnòstiques, hem ampliat moltíssim
la capacitat, la inversió en proves diagnòstiques també. Per
tant, tot està damunt la taula, tot es pot estudiar sempre a un
moment o a l’altre.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Consellera, miri, el president el que li ha
traslladat, del col·legi oficial, la disposició a xarxes d’oficines
de farmàcia. Nosaltres li hem traslladat en comissió, li hem
traslladat a inici del parlament, la importància i la implicació de
tots els col·lectius sanitaris de tota la xarxa pública i privada.

Vostè ha manifestat que l’objectiu sempre del seu
departament és descongestionar l’atenció primària i les
urgències, per això ha donat instruccions de cites prèvies, de
distanciament, no presencial, d’ajornament de consultes, etc.
Cada dia es publiquen els resultats, consellera, des de la seva
conselleria dels casos actius, de proves realitzades i del
personal sanitari que està de baixa o en vigilància. 

Té vostè un oferiment molt concret, reiterat, ja li varen fer
el mes d’abril, vostè el va rebutjar, o el seu departament, per
augmentar el nombre de punts a totes les illes, a tots els indrets
on hi ha una farmàcia, on hi ha unitats bàsiques tancades, on hi
ha ambulatoris -perdoni, ambulatoris-, centres de salut que
estan enfora de la població, i que tenen molta gent,
especialment les persones majors, una farmàcia ben a prop. 

Vostè sap també que el ministeri li ha dit que és
responsabilitat ara de les comunitats autònomes, que vostè
troba de regular i establir un protocol, l’acceptarà i que està
esperant que algunes comunitats autònomes acceptin. 

La situació actual en què estam, consellera, a part d’uns
insuficients professionals en el Servei de Salut -perquè són
insuficients-, està reiterat tant per ells com per tot aquest grup
de l’oposició, estam a més a més en una situació de campanya
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de la grip, estam amb una incidència de població de risc i en
una època de Nadal on suposarà més mobilitat. Com més
proves es facin i més implicació hi hagi de tot el col·lectiu
sanitari, de tots els sectors, i així ho faciliti el Govern, més
aviat en sortirem, d’aquesta situació que hi ha, consellera, i jo
trob que la col·laboració és necessària ara, ara ja, i, entre
d’altres, la recuperació econòmica, si això es possibilita. Una
vegada més, no creim que hagi d’esperar ni rebutjar l’oferiment
que li han fet aquests professionals també com ja varen fer al
mes d’abril i, torn a reiterar, en plena incidència de la
pandèmia. 

Crec que és una previsió i crec que ...

EL SR. PRESIDENT: 

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

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. Jo crec que és bo fer crítica
constructiva, Sr. Diputat, però també reconèixer les fortaleses.
S’han invertit més de 600.000 euros en proves, tenim autobusos
que fan..., tenim unitats de COVID-exprés, tenim UVAC, tenim
els centres de salut amb circuits diferenciats... Tenim molts de
recursos en aquests moments per fer proves diagnòstiques, és
una prova invasiva, invasiva, que pot provocar uns perjudicis
a la persona i, per tant, s’ha de fer per mans expertes, i el més
important de tot és la traçabilitat. Què passa quan surt un
positiu? Com es comuniquen els negatius? Aquest sistema, de
moment, no està articulat. Això no vol dir que no es faci d’aquí
a un temps, perquè aquestes proves estiguin...

EL PRESIDENT: 

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

(Alguns aplaudiments)

I.3) Pregunta RGE núm. 16268/20, presentada pel
diputat Sr. Sergio Rodríguez i Farré, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a Oficina de
Defensa de Drets Lingüístics de les Illes Balears.

Tercera pregunta RGE núm. 16268/20, rectificada
mitjançant l’escrit RGE núm. 16288/20, relativa a Oficina de
Defensa de Drets Lingüístics de les Illes Balears que formula
el diputat Sr. Sergio Rodríguez i Farré del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, té la paraula el Sr. Rogríguez. 

EL SR. ROGRÍGUEZ I FARRÉ: 

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, ahora precisamente
que estamos en plenos trámites de los nuevos presupuestos, nos
podría decir a qué necesidad social responde la creación de esta
nueva Oficina de defensa de los derechos lingüísticos de
Baleares.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Rodríguez. Té la paraula el Sr. Conseller
d’Educació, Universitat i Recerca. 

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

Moltes gràcies, president. Diputats, diputades, Sr.
Rodríguez, gràcies per la seva pregunta. 

És evident que l’Oficina de Drets Lingüístics, quan diu
“drets lingüístics” es refereix a les llengües oficials que hi ha a
les Illes Balears: el català i el castellà. I efectivament aquesta
oficina que es posa en marxa respon, per una part, a la
Constitució Espanyola, que diu que s’han de protegir les
llengües autonòmiques; està en funció del que diu l’Estatut
d’Autonomia; la Llei de normalització lingüística de l’any 86,
trenta-cinc anys després, gairebé; respon a les declaracions de
Consell d’Europa i de Nacions Unides respecte de les llengües
minoritàries, com és el català; respon també a les demandes que
hi ha per part de la ciutadania de les Illes Balears; respon, de
qualque manera, a l’experiència que hi ha d’altres comunitats
autònomes, com València, com Galícia, com Catalunya, com
Canadà, com País de Gal·les, com Finlàndia, i per tant, l’únic
que volem, de qualque manera, és que els drets lingüístics dels
ciutadans de les Illes Balears es puguin respectar i puguin tenir
una oficina, un espai on pugin generar les seves demandes, les
seves (...), les seves reclamacions. Aquesta és una mica la
necessitat real que tenim per dur a terme aquesta oficina. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ: 

¿De verdad, Sr. Conseller, que cree que hay un clamor
social en estos momentos para crear una oficina de derechos
lingüísticos? Porque ya tienen ustedes un comisariado
lingüístico que nos cuesta 3 millones de euros, ¿ahora también
quiere reforzarlo con una especie de gestapillo de la lengua?
Porque ésa es la dirección en la que va. Usted dice “defender
los derechos lingüísticos de todos”, pues yo estaré el primero
de la cola porque el Sr. Presidente me acaba de llamar “Sergio
Rodríguez i Farré”, yo no tengo ningún “i” entre mi Rodríguez
y mi Farré. Aquí..., ni siquiera aquí se respetan mis derechos
lingüísticos. 

Pero además una conselleria como la suya, una conselleria
como la suya, que va a volver a iniciar un curso con
barracones; que tiene necesidad -a pesar del aumento de
presupuesto- de más profesores; que ha dejado a los niños con
necesidades educativas especiales sin profesores de apoyo; que
seguimos, a día de hoy, con la semipresencialidad porque no se
han podido desdoblar suficientemente las aulas, con todo lo que
usted sabe, como docente, que eso perjudica a la educación. ¿Y
ahora necesitamos, para que sus socios de MÉS, porque un día
se sientan ofendidos, porque entren en un comercio y alguien
les diga buenos día en lugar de bon dia, tengan donde ir a
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vomitar su inquina a la lengua de Cervantes? ¿De verdad creen
que eso obedece a una necesidad social? 

¿Existe en estos momentos en la calle un clamor?, porque
yo el clamor que he oído esta mañana en la calle es el de la
escuela concertada, manifestándose en contra de las medidas
que usted, su gobierno y el gobierno que apoyan ustedes en
Madrid, va a tomar. Ése es el clamor social que ustedes no
quieren escuchar, desde luego no es la necesidad de ningún tipo
de oficina que venga a perseguir a los ciudadanos en el uso
libre de su lengua, ni a los que actúan como sujeto activo ni a
los que actúan como sujeto pasivo, que eso es lo que ustedes
buscan. Crear un comisariado lingüístico que persiga a los
comercios y a los particulares en el uso libre de su lengua,
porque si hay una lengua discriminada en estas islas es el
castellano, desde luego el catalán de Pompeu Fabra, no. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Rodríguez. Té la paraula el conseller
d’Educació. 

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

Moltes gràcies, president. Sr. Rodríguez, Sr. Sergio
Rodríguez Farré, sin “i”, para que se sienta tranquilo, eh? Un
parell de qüestions prèvies, miri, nosaltres evidentment no
farem cap gestapillo, vostè potser en sap molt de la Gestapo, jo
no en sé res, de la Gestapo. Per tant, aquí no es perseguirà
ningú ni a força, sí...

Mire, l’altre dia estava llegint un article d’un senyor que és
un gran independentista, que era el Sr. Luis García Montero,
que era un article que deia: Dejemos en paz las lenguas. I jo els
demanaria a vostès que d’una vegada i una altra deixin en pau
les llengües, no hi ha llengües de primera i de segona, hi ha
llengües que ens serveixen per comunicar, no hi ha cap
supremacia de les llengües...

(Alguns aplaudiments)

I nosaltres, amb aquesta oficina de drets lingüístics, que és
una qüestió de governs, no és una qüestió d’un partit o d’un
altre, el que volem és que els ciutadans de les Illes, fins i tot
vostè -es posi a la fila-, pugui defensar els seus drets lingüístics
si considera que aquests drets lingüístics estan realment
amenaçats. Aquesta és la qüestió. I jo li diria que miri als
pressuposts generals, miri el que dedicam a pressuposts socials,
educació, etc., i veurem realment i podrem fer una comparació.

Jo, Sr. Rodríguez, el que li deman és que no faci
demagògia, que realment tengui clar quines són les necessitats,
nosaltres com a Govern i com a Conselleria d’Educació tenc
clar quines són les necessitats. I una de les necessitats també és
tenir clar que la nostra llengua ha de sobreviure, s’ha de
normalitzar i ha de ser sostenible en el temps. Quan una llengua
es mor, es moren moltes coses, i jo no vull que la meva llengua
es pugui morir. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.4) Pregunta RGE núm. 16279/20, presentada per la
diputada Sra. María Asunción Pons Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a cessament del cap de la
UCI de l’Hospital Mateu Orfila. 

Quarta pregunta RGE núm. 16279/20 relativa a cessament
del cap de la UCI de l’hospital Mateu Orfila que formula la
diputada Sra. María Asunción Pons Fullana, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Pons. 

LA SRA. PONS I FULLANA: 

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. La Junta
de Personal de l’Ibsalut a Menorca va demanar ahir, una
vegada més, la dimissió del gerent i la directora mèdica, perquè
han intentar cessar el cap de la UCI de l’Hospital Mateu Orfila.
Què pensa fer vostè, Sra. Consellera, davant aquest conflicte? 

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, Sr. President. Ja ho he explicat abans, li ho tornaré
a repetir, no s’ha produït cap cessament, la qual cosa m’alegra,
que sabia que es podia arribar a un consens i a un acord, aquest
acord també s’ha produït entre les parts. Per tant, pensam i
esper, esper, que la situació de la UCI surti enfortida en aquests
moments. 

Supòs que el que vostès esperaven és que tot fos un fracàs,
que no anàs bé, que esdevengués una crisi totalment
inoportuna, però no és el cas. Hi ha hagut acord i hi ha hagut
consens. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. PONS I FULLANA: 

Gràcies, Sr. President. Ni diàleg ni consens, Sra.
Consellera. La crisi no està tancada i vostè ho sap. I en política
no tot són decisions tècniques i jurídiques, el primer són les
persones i les famílies. 

Durant aquest conflicte, el conflicte més greu del Mateu
Orfila, vostè ha desaparegut, vostè i el Sr. Fuster, conseller
executiu del seu departament, han deixat podrir un
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enfrontament que destapa la manca de confiança entre direcció
i personal de la sanitat pública menorquina.

Els menorquins encara l’esperam, Sra. Gómez, no
únicament per donar explicacions d’aquesta crisi que han
gestionat d’una manera nefasta, sinó perquè tenguessin el
coratge de donar suport als metges i a les infermeres d’un
hospital que amb el seu silenci còmplice està en crisi. Miri, Sra.
Consellera, vostè és infermera i esperàvem que actuàs amb
sensibilitat, però han donat l’esquena a tot el Mateu Orfila que
s’ha estat deixant la vida durant aquesta pandèmia.

Han demostrat la seva incapacitat perquè no han aconseguit
destituir el cap de la UCI, en una maniobra que encara ha
d’explicar d’on surt i encara no ha desautoritzat a qui l’havia
presa. Vostès es diuen el govern de les persones i han actuat
sense humanitat i sense diàleg. Sra. Gómez, ahir vostè va ser a
Menorca amb la presidenta Armengol, tenia una magnífica
ocasió per anar a l’hospital i donar la cara però no ho va fer, es
va amagar per eludir responsabilitats. 

Per tant, Sra. Gómez, es reunirà amb el personal del Mateu
Orfila per donar explicacions i per pacificar l’hospital de
Menorca? Sí o no?

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Vostè ja ho ha dit diverses vegades,
no esper res més que crítiques destructives perquè no són
capaços de fer una oposició constructiva en cap moment.

(Alguns aplaudiments)

Ahir, com vostè ha dit, vaig ser a Menorca. Per tant, no em
digui que no don la cara perquè la meva agenda no... el cent per
cent de la meva agenda li assegur que no és pública.
I també ho vaig dir la setmana passada: voluntat de diàleg i
voluntat de consens i voluntat d’arribar a un acord. Tendrem un
servei de medicina intensiva -esper- amb el temps, amb un
contracte de gestió... ah, és que vostès no saben el que és un
contracte de gestió perquè resulta que quan governen el primer
que fan és deixar d’avaluar els serveis perquè no els importen
els serveis públics -això com a primera premissa-, els
contractes de gestió en la legislatura en què varen governar es
varen deixar de fer, un autèntica vergonya. 

Nosaltres sí avaluam els serveis perquè avaluam els serveis
públics, la inversió que feim, els resultats que feim, la
satisfacció dels usuaris, etc. Això és molt important i estic
segura que aquest contracte de gestió es veurà enfortit també
per totes les decisions que es puguin prendre de millora en
incorporar-hi indicadors que era necessari prendre i tenir els
paràmetres de qualitat que s’han de tenir.

I miri, nosaltres sí cuidam la sanitat pública, sí la volem
enfortir, sí hi invertim, sí l’avaluam, sí la milloram i sí donam
les gràcies a tots els professionals d’una manera molt sincera
perquè quan governam som coherents, no com vostès quan són
a l’oposició.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.5) Pregunta RGE núm. 16274/20, presentada pel
diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a confinament a Manacor
i sectors productius. 

Cinquena pregunta, RGE núm. 16274/20, relativa a
confinament a Manacor i sectors productius, que formula el
diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, president. Bon dia, diputades i diputats, Sr.
Yllanes, a vostè que té rang de vicepresident i té les
competències de comerç li he de dir que aquestes setmanes hem
rebut infinitat de telefonades de manacorins, de dependentes de
tendes de mobles, de tendes de roba, de petits comerciants...

(Remor de veus)

Quina..., un respecte per la gent de Manacor, senyors
diputats, de l’esquerra que aquestes setmanes estan sofrint com
el que més per un confinament poc explicat pel Govern...

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

Li volia dir, Sr. Yllanes, que se’ls ha tocat l’orgull de poble,
que hi ha hagut confusió, que veuen que se’ls ha tancat el poble
i se’ls ha pres la llibertat sense explicar bé la situació. La
transparència ha estat absent, tot Manacor coneixia per exemple
on era el focus el temps que el Govern l’intentava dissimular i
no quadra tampoc que segons diverses publicacions a altres
indrets de Mallorca hi hagués un nivell d’incidència superior a
Manacor en COVID i no es confinaven i a Manacor es
confinava i després encara es va prorrogar.

La nostra pregunta, conseller, vicepresident, és: quina
valoració fa sobre aquest confinament en relació amb el comerç
de Manacor?, i també i sobretot, quines ajudes ha tret ja per
pal·liar la situació dels petits empresaris de Manacor?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202016274


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 59 / 24 de novembre de 2020 3311

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

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom, bon dia, Sr.
Sagreras, gràcies per la seva pregunta, que quina valoració en
faig?, idò és molt evident, era una mesura necessària, era una
mesura dura d’adoptar, era una mesura difícil i era una mesura
que s’ha demostrat molt eficaç perquè dia 2 de novembre la
incidència de la COVID a Manacor era de 1.054 casos per
100.000 habitants i dia 22 era de 254 casos per 100.000
habitants.

Per tant, la mesura s’ha demostrat eficaç per disminuir, per
reduir la pandèmia a la ciutat de Manacor, tot i això el Govern,
i la conselleria evidentment..., han diagnosticat la necessitat de
tots els sectors productius de la ciutat de Manacor. És evident
que el pla de reactivació que es va aprovar fa unes setmanes
pensava també en el comerç i en la resta de sectors industrials
de la ciutat de Manacor. 

Per tant, li diré que des del Govern ens hem ocupat de tots
aquests sectors productius, no sols a la ciutat de Manacor, sinó
a tot el territori de les Illes Balears incloent-hi l’illa d’Eivissa,
que també ha tengut problema de confinament i, per tant, estem
en vies... vull dir, hem adoptat solucions que són precisament
efectives per pal·liar els efectes d’aquest confinament.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sr. Yllanes, al final la gent és molt més sensata del que
alguns polítics us pensau. No hi hauria tan de problema amb el
confinament de Manacor si no hagués estat improvisat, si no
hagués estat per sorpresa, si s’hagués explicat bé, si s’hagués
aplicat bé, si s’hagués fet amb les mesures suficients o fins i tot
amb policia suficient per fer els controls perquè aquest
confinament fos el més breu possible.

Tampoc no hi hagués hagut tants de problemes,
vicepresident, si vostè, que té les competències dels sectors
productius, s’hagués assegut amb els petits empresaris a
explicar la situació i a consensuar amb ells mesures, però res de
tot això no ha estat així i Manacor està indignada.

La primera conseqüència ha estat que varen haver de
prorrogar aquest confinament amb les consegüents
conseqüències econòmiques nefastes: poble tancat, calaix eixut
i veïnats trists. En tornar no ho facin d’aquesta manera ni a
Manacor ni a cap altre municipi.

I ara concretament a Manacor, ajudin a baixar els impostos,
treguin ajudes específiques, treguin ajudes específiques per als
comerciants i els petits empresaris i tenguin clar a partir d’ara
que si és veritat que sense salut no hi ha economia, sense

economia no hi ha llocs de feina, sense llocs de feina la gent no
pot menjar i sense menjar tampoc no hi ha salut.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sr. Sagreras, no mostrava vostè aquesta preocupació en
tancaments anterior com per exemple a Arquitecte Bennassar,
Son Gotleu o Eivissa, té molta preocupació per Manacor. És
evident que hem mantingut contacte amb els sectors productius
de la ciutat de Manacor, com no pot ser d’altra manera.

Hem continuat amb les mesures que estaven adoptades. En
comerç, per exemple, està signat el Conveni de centre
comercial de cel obert a la ciutat de Manacor i també s’ha
iniciat la campanya d’emblemàtics que també té efectes a la
ciutat de Manacor. En indústria, també els polígons han
continuat amb la seva activitat i hi ha un projecte d’indústria
local i sostenible que afecta tres empreses de Manacor, el
programa Exposa d’aquest any també és per a una empresa
manacorina. I és evident que en la qüestió de transició
energètica s’ha continuat fent feina. 

Es va adoptar una mesura exclusivament per raons
sanitàries, i aquestes raons sanitàries han donat la raó política
a aquest govern perquè efectivament les mesures que s’havien
adoptat respecte de la ciutat de Manacor serviran per tenir una
campanya de Nadal com toca a la ciutat de Manacor i per
reduir sensiblement la incidència de la COVID en aquesta
ciutat. 

Per tant, crec que ha estat un encert del Govern haver
adoptat aquesta mesura...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident...

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sr. Vicepresident.

I.6) Pregunta RGE núm. 16276/20, presentada per la
diputada Sr. María Núria Riera i Martos del Grup
Parlamentari Popular, relativa a tests PCR per als
estudiants que estudien a la península.

Sisena pregunta RGE núm. 16276/20, relativa a tests PCR
per als estudiants que estudien a la península, que formula la
diputada Sr. María Núria Riera i Martos del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Riera.
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LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Balears és de les comunitats on més
joves se’n van a estudiar a fora, principalment a la península.
I ara en la situació de crisi sanitària, es troben pendents de
saber com i quan podran tornar a casa seva per Nadal.

És previsible que en qualsevol moment s’acordi una PCR
per als visitants nacionals, igual que es fa per als internacionals,
ja que seria absurd diferenciar la gent d’un lloc o de l’altre.
Però a dia d’avui no tenen cap informació. Som a dia 24 de
novembre, falta just un mes per a la Nit de Nadal i els
estudiants estan preocupats i demanen proves gratuïtes per
tornar a casa seva tranquils.

Podria aclarir el Govern si pensa oferir PCR gratuïtes als
joves perquè venguin tranquils a casa seva per Nadal. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula la consellera de
Presidència, Igualtat i Cultura.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sra. Diputada.
Com vostè sap, aquesta obligació de PCR obligatòria en origen
va començar ahir i en aquests moments ho és només en els vols
internacionals. Ahir va començar i com ha informat la
Delegació del Govern, també és cert que hi ha molts pocs vols
internacionals en el conjunt de les Illes Balears, es van aplicar
aquestes mesures amb total normalitat.

Respecte de la concreció que vostè em fa de vols, en aquest
cas serien des de la península, vols nacionals, el Govern de les
Illes Balears segueix en converses que van pel bon camí amb
el Govern d’Espanya i en el moment en què s’arribés a aquesta
situació, de fer aquests controls també en vols que venguin de
la península, no es preocupi que el Govern de les Illes Balears
tendrà molt en compte tant els universitaris, com a tots els
residents de les Illes Balears. 

I també, Sra. Riera, per aclarir, els universitaris i qualsevol
persona que resideix a les Illes Balears, pot tornar ara i en un
futur quan vulgui, ho dic per no crear confusió quan diu que “la
gent no sap quan podrà tornar”. Diu la llei clarament que els
residents poden tornar sempre al seu lloc de residència, que en
aquest cas són les Illes Balears. I nosaltres des del Govern
tenim i tendrem en compte, amb aquestes converses que estant
tenint amb el Govern d’Espanya, per a possibles proves
diagnòstiques d’origen, els residents de les Illes i per tant, els
universitaris.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Sra. Costa, no ens ha aclarit gaire cosa.
És ver que la gent pot tornar quan vulgui, només faltaria! Fins
aquí hem arribat! No li doni idees al Sr. Negueruela, de si
poden o no poden tornar. El que passa és que volen tornar
segurs, que no contagiaran i no posaran malalts els seus majors,
les seves famílies. I si vostès no donen la seguretat que tenen
una PCR gratuïta, molts vendran o no vendran amb aquesta
prova i amb aquesta seguretat.

I no ens digui vostè que d’això n’estan parlant amb Madrid.
La veritat és que Madrid no els fa ni cas, ni cas els fa Madrid,
Sra. Costa. De què ens serveix que parli d’ajudes als joves, si
no són capaços de donar-los una prova PCR perquè puguin
venir per Nadal? De què ens serveix un govern que no sap
protegir la seva comunitat i les seves persones, les que viuen a
fora i volen venir? Basta veure com cuiden els que queden a
estudiar aquí, pareix que als diputats els fa molta gràcia, però
facin una volta per la Universitat i per la residència. Fa tres
anys que tenen 200 estudiants en llista d’espera, a la residència,
i fa un mes o dos mesos que els estudiants que són a la
residència es queixen de la falta de salut i de seguretat que hi ha
a la residència. Els residents critiquen la manca de neteja a les
instal·lacions i a les sales d’estudis, el menjador no es ventila
les vegades que tocaria i contínuament hi ha grups de joves
reunits, sense distància i sense que ningú no els digui res.

Si així cuiden els que són aquí, ens imaginam com cuidaran
els que són a fora. Qualque cosa falla, senyors consellers, no es
posin nerviosos. I mirin, la planificació, la informació o la
seguretat...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats!

LA SRA. RIERA I MARTOS:

... pensam que la gent es mereix una mica de sensibilitat. I
pensam que els joves el que no demanen és sortir de copes a
qualsevol hora, com fan vostès, però sí que els donin protecció
i seguretat per poder venir a casa seva a veure els seus, seria el
mínim que podrien donar com a govern.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula la consellera de
Presidència.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Diputada. Bé, li
he de dir Sra. Riera que amb les seves afirmacions
absolutament alarmistes, amb intervencions superlatives, al
final el que fa és que no tenguin la més mínima credibilitat les
seves aportacions...
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(Alguns aplaudiments)

I cregui’m que em sap greu, perquè jo crec que d’una
situació difícil, com la que tenim ara, si tothom intentàs aportar
alguna cosa en positiu, segurament tot aniria molt millor. Però
bé, a pesar del seu catastrofisme, he de dir que el Govern
segueix fent feina en primer lloc per a la salut de tots els
ciutadans d’aquestes illes i per això en aquests moments tenim
una incidència acumulada de 219, front la incidència
acumulada a Espanya de 347. Alguna cosa haurem contribuït
entre tots, uns més que els altres, perquè això vagi millor.

Moltes gràcies, Sra. Diputada.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.7) Pregunta RGE núm. 16278/20, presentada per la
diputada Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a proves PCR a passatgers
nacionals.

Setena pregunta, RGE núm. 16278/20, relativa a proves
PCR a passatgers nacionals, que formula la diputada Sra. Maria
Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula la Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, señoras y señores
diputados. Nuestra comunidad autónoma está exhausta y al
coronavirus no se le puede echar la culpa de todo y sé que no
es tarea fácil la que tienen, pero su único objetivo esta
temporada era constituir Baleares como destino seguro y no lo
hicieron.

La Sra. Armengol dijo la semana pasada que han estado
meses negociando con el Gobierno, para conseguir PCR a
internacionales que comenzaron ayer. ¿Quiere eso decir que
tendremos que volver a esperar meses para que se establezcan
PCR o alternativos a nacionales?

Por tanto, nuestra pregunta es, ¿qué gestiones está
realizando el Govern para poder poner en marcha las pruebas
PCR para turistas nacionales?

Gracias, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Diputada, creo que la semana
pasada contesté a esta pregunta, creo que en la anterior también
y creo que venimos señalando en las últimas semanas que el

Govern está trabajando en esta linea, que las conversaciones -
como acaba de señalar la consejera de Presidencia- van por el
buen camino y que estamos trabajando para que se puedan
realizar lo antes posible.

Usted ha dicho “hace muchos meses”, la semana pasada ya
explicamos que cuando se decía en abril, no había reactivos
para PCR, que los retiraron países como Alemania cuando se
empezaron a hacer y que ahora, efectivamente, hay una mayor
capacidad ya que ha aumentado lo suficiente la producción y
que se está trabajando con el Gobierno de España en poder
implementarlo.

Estamos hablando con el sector, nos volvemos a reunir este
jueves, la semana pasada estuvimos trabajando con él. Y desde
luego no hay el alarmismo que se ve en el Partido Popular de
forma permanente, porque con el sector lo que se hace es
trabajar. Ojalá pudiésemos trabajar con ustedes de la misma
forma que se hace con el resto de sectores económicos, que lo
que se está intentando es construir y recuperar y no
permanentemente alarmar y destruir.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, presidente. Gracias por sus explicaciones, Sr.
Conseller, pero siempre son evasivas. En cualquier caso le
repetimos que como siempre llega tarde, pero no ahora. Mire
se lo diré, llegó tarde desde el verano, le recuerdo que los
expertos aseguraban que la segunda ola en Baleares se inició en
gran medida por la llegada incontrolada de pasajeros
procedentes de Cataluña y Aragón, donde había un alto grado
de contagio en ese momento y ustedes no reaccionaron, a pesar
de que Alemania, Reino Unido, Bélgica o Francia
desaconsejaban o prohibían viajar a estas comunidades,
mientras aquí llegaban sin ningún tipo de control, Sr. Conseller.

Mire, el día 18 de julio ustedes dicen que no van a hacer
nada ante esta situación. Mientras ese mismo día aterrizaban 12
vuelos de Barcelona y 2 de Zaragoza. Al día siguiente, el día
19, dicen lo contrario, que pedirán cuarentena obligatoria y el
día 20 vuelven a autodesmentirse y dicen que no pedirán
cuarentena. En resumen, no hicieron nada en beneficio de los
ciudadanos de Baleares y lo único que hicieron es generar tres
titulares en prensa. Y nos tememos que pase lo mismo esta
Navidad. 

De momento, una vez más Canarias se adelanta y anuncia
que pagarán los PCR a residentes que vuelvan estas fiestas. Y
ustedes ¿qué harán? Es que no podemos confiar en ustedes,
porque a usted y a la Sra. Armengol les persiguen sus propios
desmentidos. El último escándalo, lanza una medida, que según
usted es pionera en España, y pide a bares y restaurantes que
identifiquen a sus clientes. Tan pionera era que al final han
tenido que recular. ¿Es que usted no pregunta antes de hablar,
Sr. Conseller? ¿Y el sector qué?
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(Remor de veus)

Es que no podemos confiar, Sr. Conseller, y le recordaré, la
semana pasada nos preguntaba si sabíamos qué pedía Canarias
respeto a los PCR. Pues yo se lo diré, Canarias pide lo que es
mejor para los canarios, no como ustedes que piden lo mejor
para mantener su pacto político y para no enfadar a Sánchez.

Sr. Conseller, no podemos confiar. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Desde luego, Sra. Cabrera, le diré
al compañero Ángel Victor, que les entregue los carnets
honoríficos del Partido Socialista de Canarias, porque lo que
permanentemente defienden la gestión de... 

(Alguns aplaudiments)

... los compañeros de Canarias. Desde luego en la oposición
ustedes allí no dicen lo mismo, dicen lo contrario...

(Remor de veus)

... porque ustedes siempre dicen lo contrario en todas partes.
Ustedes son capaces de decir lo contrario en diecisiete
comunidades autónomas. Es increíble lo contrario que son
capaces ustedes de decir.

(Més aplaudiments)

Son capaces de decir en Madrid que hay que hacer un
registro en los restaurantes, y aquí decir que lo contrario,
cuando aquí se está trabajando con el sector.

(Més remor de veus)

Por cierto... Tranquilícense un poco, hoy no paran de gritar,
no sé qué les pasa. Creo que el ruido les afecta gravemente,
deberían escuchar más y gritar menos. Suele se una buena
práctica en general para que se la apliquen. Entre educación y
aprender un poco creo que las dos cosas les vendrían bien.
Escuchen al Sr. Robledo en la SER, escuchen lo que ha dicho
de la negociación con el Govern. No dice lo que dicen ustedes,
y es el presidente a la patronal de restauración. Está trabajando
con el Govern en las distintas líneas que vamos a implementar.
Punto y final. Y se está trabajando con ellos en la buena
dirección, como lo ha hecho la comunidad de Madrid, como lo
han hecho los lander en Alemania, como lo está haciendo
Austria, como lo están haciendo tantos países.

Ustedes son los que siempre no es que lleguen tarde, es que
llegan más que tarde; llegan tarde a las..., ya no voy a decir a
derechos sociales, que ya no saben si llegan tarde, llegan lo

siguiente a tarde, como han hecho en toda su historia. Pero en
la COVID llegaron tarde a la mascarilla, cuando el Sr.
Company la prohibía, y ahora no deja de esconderse detrás de
ella, y con el resto de temas en los que siempre ustedes han
llegado tarde, en esta comunidad autónoma y en las diecisiete,
en la oposición y donde gobiernan. Es la lectura, es la lectura...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sr. Conseller.

I.8) Pregunta RGE núm. 16341/20, presentada pel
diputat Sr. José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a arribada contínua de pasteres a les
costes de les Illes Balears. 

Vuitena pregunta, RGE núm. 16341/20, presentada en
substitució de la RGE núm. 16275/20, relativa a arribada
contínua de pasteres a les costes de les Illes Balears, que
formula el diputat Sr. José Luis Camps i Pons, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Vull pensar que serà la Sra.
Santiago que em contestarà, però el PP una vegada més
s’anticipa, no el que fa el Sr. Negueruela, que només critica.

El Partit Popular, davant d’aquest drama humanitari que
patim a Espanya i principalment a Canàries, però a Balears en
concret em vull ajustar, com no pot ser d’una altra manera,
aquest drama humanitari veiem que el Govern no dóna cap
missatge a la població per tranquil·litzar. És un problema que
la immigració per al Partit Popular ha de ser ordenada, segura
i controlada, i les xifres ens avalen. L’any 2018 199 persones
van arribar; l’any 2019, 480; el 2020, a cinc setmanes per
finalitzar l’any, més de 1.400 persones. 

Els sindicats de Policia, associacions professionals de la
Guàrdia Civil, alerten d’aquestes d’aquesta nova ruta que s’està
instaurant en el Mediterrani i en aquest cas a Balears. Arriben
persones amb COVID positiu, aquestes persones les confinen
a hotels que no compleixen les normes de seguretat a què
obliga la seguretat sanitària, les exigències que fan els mateixos
immigrants; per tant els veïnats també una inseguretat en tota
les zones allà on estan allotjats aquests immigrants irregulars;
els robatoris creixen; la Policia i la Guàrdia Civil denuncien
falta d’efectius, falta de recursos.

Què pensa fer aquest govern? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Té la paraula la consellera d’Afers
Socials i Esports.
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LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I
ESPORTS (Josefa Santiago i Rodríguez):

Gràcies, president. Bon dia a tots i a totes. El Govern el que
pensa és que efectivament s’ha constatat amb els anys que hi ha
una ruta nova, que és d’Algèria cap a les Balears, i que aquesta
ruta s’està consolidant, i des que té aquesta informació s’ha fet
feina en coordinació permanent en la Delegació del Govern,
amb el Govern i amb els consells insulars, perquè estam
d’acord amb vostè que efectivament la immigració ha de ser
segura, i com que la volem segura dins les nostres
competències, què feim? 

Quan arriben aquestes persones són localitzades per les
forces de seguretat. Estan 72 hores en espais de les forces de
seguretat. Se’ls fa una PCR per part de la Conselleria de Salut;
si aquesta PCR és positiva s’envien als hospitals, no s’envien
als hotels, s’envien als hospitals; si aquesta PCR és negativa,
s’envien a la península. Les persones que han estat en contacte
amb la PCR positiva per contacte estret s’envien als hotels, que
hi ha tres hotels a la nostra comunitat autònoma, uns pagats pel
Consell Insular de Mallorca i uns altres pagats pel Govern;
s’envien als hotels, de la mateixa manera que s’hi envia un
ciutadà que té dificultats per poder-se aïllar a ca seva. 

Això és el que feim, Sr. Camps, això és el que feim, una
immigració segura des de les nostres competències, perquè qui
ha de controlar les fronteres no és el Govern de la comunitat
autònoma, és el Govern d’Espanya.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Està clar que en els hotels han
d’estar segures les persones que custodien aquests immigrants
que han arribat d’una forma irregular. Al mateix temps amb una
amenaça per a la nostra economia, ja veim l’episodi que està
succeint a Canàries. Per tant la nostra obligació com a govern,
com a parlament, és avançar-nos als fets que poden succeir
d’aquí a uns anys, no hem d’esperar que les coses estiguin
desbordades, com està passant a Canàries. Donam un missatge
negatiu, un missatge d’inseguretat als nostres ciutadans, als
quals ens devem. Per tant nosaltres veim que per part d’aquest
govern no s’està fent la feina que toca avançant-se als
esdeveniments que poden succeir.

Per tant els demanam que facin públiques les reunions o
negociacions que tenguin amb els ministeris afectats i
competents, perquè els ciutadans d’aquestes illes puguem tenir
aquesta tranquil·litat. I torn remarcar: ordenada, segura i
controlada...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. El seu temps ha finalitzat.

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula la consellera d’Afers Socials.

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

Senyor parlamentari, parlar de donar seguretat als ciutadans
i lligar la immigració amb robatoris és un missatge molt poc...
No hi ha més robatoris a la zona, estan vigilats per les forces de
seguretat. Vostès amb el Govern no estan d’acord, però amb les
forces de seguretat sí que sempre les defensen. Estan vigilats
per les forces de seguretat.

Vostè ens està explicant, a nosaltres, què hem de treballar
per una immigració segura? Sí? Vostès, que varen llevar la
targeta sanitària als immigrants en situació d’irregularitat
administrativa?

(Alguns aplaudiments)

Vostès ens estan donant exemple del que hem de fer?
Vostès s’imaginen ara, s’imaginen ara, resoldre aquesta
pandèmia, gestionar aquesta pandèmia, amb centenars de
persones sense targeta sanitària? Això és el seu model? El
nostre model és el contrari, defensar els Drets Humans,
seguretat en Drets Humans.

Moltes gràcies.

(Més aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.9) Pregunta RGE núm. 16280/20, presentada la
diputada Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a coordinació de les
polítiques socials. 

Novena pregunta, RGE núm. 16280/20, relativa a
coordinació de les polítiques socials, que formula la diputada
Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, president. Molt bon dia, diputades i
diputats. Sra. Consellera Santiago, quan es va aprovar l’ingrés
mínim vital a l’Estat vostè va ser de les primeres responsables
de serveis socials que va dir que no el volia gestionar, que volia
que el dugués directament Madrid i no volia que aquesta
comunitat autònoma el gestionàs aquí. Varen haver d’aprovar
amb presses i via decret una reforma, una modificació de tota
la legislació de les prestacions econòmiques a les Illes Balears
en molt poc temps, i vostè va condicionar que les persones que
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ja eren perceptores de la renda social garantida demanassin en
uns terminis molt limitats l’ingrés mínim vital.

Cinc mesos després, i davant l’estafa de l’ingrés mínim
vital, ara rectifica, i manifesta estar en..., manifesta estar en
negociacions amb el ministeri per gestionar aquesta prestació
estatal, i vostè diu que aniria millor que ho féssim aquí.
Mentrestant, les famílies estan desesperades, famílies que dia
10 no tenen ni per a menjar ni per anar de copes. Aquestes
famílies se senten enganades, Sra. Consellera.

Considera vostè que ha estat efectiva aquesta política de
coordinació per a les famílies més vulnerables? Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Sra. Durán, llegeixi bé les notícies,
perquè vostè només es queda amb qualque titular, però es veu
que no acaba de llegir les notícies. Les meves declaracions
varen ser que no estàvem d’acord amb la gestió de l’ingrés
mínim vital si era el model de la dependència, que si era el
model de les pensions no contributives estàvem d’acord a
començar a negociar. L’Estat ha acceptat el model de les
pensions no contributives i per tant estam asseguts a dia d’avui
per negociar que la gestió de l’ingrés mínim vital es gestioni
amb les pensions no contributives, es gestioni com a model de
les pensions no contributives. Quan arribem a un acord,
efectivament, aquesta comunitat autònoma podrà gestionar
l’ingrés mínim vital, que facilitarà la reducció de terminis per
sol·licitar l’ingrés mínim vital i després la renda social, si és
necessari. Perquè la renda social, i vostès ho varen aprovar,
quan es va aprovar la renda social i quan es va aprovar el
decret, és subsidiària a qualsevol prestació econòmica que doni
l’Estat. És subsidiària la prestació d’atur, és subsidiària al
subsidi d’atur, és subsidiària a la pensió no contributiva, és
subsidiària a l’ingrés mínim vital. O vostè pensa que primer
hem de fer la renda social i després l’Estat ha de respondre?
Nosaltres pensam que no.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sra. Consellera, l’ingrés mínim vital és sinònim de fiasco,
de frau i de quimera i ho és en dades, i una vegada més Balears
està a la cua. En una resposta escrita que li varen fer a la
diputada nacional Margalida Prohens l’Estat, dia 12 de
novembre, veim que de les 26.387 sol·licituds que es varen fer

des de Balears se n’han denegat 6.000 i només han estat
favorables 1.276, menys d’un 5%. D’aquestes denegades o
aprovades és clar que, segons les seves dades, més de 250
famílies a Balears ho han perdut la renda social garantida o els
ha baixat la renda social garantida més de 250 euros, i vostè
sap que és veritat i que tardaran més de quatre o cinc mesos a
cobrar-ho. I això no és per mor de l’ingrés mínim vital, això és
per mor de la gestió que varen tenir quan varen legislar amb
preses la RESOGA i l’ingrés mínim vital.

Miri, l’ingrés mínim vital vostè sap perfectament que va
dirigit a una població, a una pobresa severa, però com que s’ha
eliminat la prestació per fills al seu càrrec moltes famílies que
es troben dins la pobresa moderada o dins la pobresa lleu
queden fora, moltes famílies de les Illes Balears queden fora.
Vostè sap perfectament que les Balears acabarem l’any amb
més d’un 30% de pobresa. 

No cerqui excuses, Sra. Consellera, les Balears no estam ara
millor que abans quan l’ingrés mínim vital, estam pitjor i ho
estam perquè s’hauria d’haver fet a través d’una finestra única
i vostès ho haurien de fer molt millor. Per tant, vostè és l’única
culpable.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sra. Durán, vostè a mi em sorprèn per una cosa, sempre
demana aquí el que vostès no apliquen a les comunitats
autònomes on governen. Em dirà a Madrid si hi ha finestra
única? Em dirà si a Galícia hi ha finestra única? Em dirà si a
Andalusia hi ha finestra única? Fins que vostè no respongui a
una pregunta senzilla i clara, per què el que demana a aquest
parlament no ho fan a les comunitats autònomes on governen,
no té cap credibilitat, cap ni una, senyora.

Miri, aquest Nadal...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Senyora, senyora Durán, duia un rècord, duia una hora
calladeta quan no li tocava, a veure si és capaç de..., per favor...

(Alguns aplaudiments)

... fins ara ho havia fet molt bé. A veure si és possible que a la
propera sessió tardi una mica més, perquè duia bastant de
temps.

Li deia que aquest Nadal li regalaré un Estatut perquè vegi
exactament quines són les competències d’aquest govern,
perquè dels dos minuts i mig n’ha utilitzat dos per parlar d’una
competència de l’Estat. Vostè ja no vol fer la competència als
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seus companys del consell insular, ara també la vol fer a la Sra.
Prohens. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.10) Pregunta RGE núm. 16277/20, presentada per la
diputada Sra. Maria Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a transparència en la gestió
sanitària. 

Desena pregunta, RGE núm. 16277/20, relativa a
transparència en la gestió sanitària, 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. Sra.
Consellera, considera que es pot qualificar de transparent la
gestió sanitària que du a terme?

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Bon dia, diputada. Transparència en la
gestió és donar explicacions en aquesta cambra, per exemple,
a través de 61 preguntes orals, 2 interpel·lacions en ple, 7
compareixences per part meva, 1 de la directora general de
Salut Pública, 1 del gerent de Son Espases, 3.350 preguntes
escrites que s’estan responent, un centenar de rodes de premsa,
la majoria televisades en directe que es poden seguir a través de
totes les Illes amb la possibilitat de consultar els experts en el
moment que ofereixen la roda de premsa. 

Transparència és afavorir l’accés a la informació per part de
la ciutadania a la pàgina web coronavirus.caib.es, on hi ha més
de 450 comunicats i moltíssima informació valuosa.
Transparència és facilitar també línies telefòniques específiques
a través d’INFOCOVID o EDUCOVID o telèfons dels centres
de salut o de salut pública per a tots els sectors. Transparència
són reunions setmanals amb el ministeri i el ministre amb les
comunitats autònomes per adoptar acords, la majoria per
unanimitat.

Transparència és enviar cada dia la informació al ministeri,
a la Fiscalia General de l’Estat, etc. Estar en contacte amb
ajuntaments, consells, municipis, associacions, per explicar les
mesures, protegir la població, ajudar a implementar aquestes

mesures. I transparència és publicar en el BOIB resolucions,
contractes, iniciatives.

Per tant, sí, la nostra gestió ha estat transparent. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT.

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

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. No, Sra. Consellera, això no és
transparència, això és la seva obligació. És transparent que de
març a novembre...

(Alguns aplaudiments)

... amb gairebé 300 expedients de contractació d’emergència
només 70 s’hagin tramitat per procediment obert i més de 230
s’hagin tramitat com a negociats sense publicitat? 230 de 300
sense publicitat. 

No vulgui vendre l’argument de la situació excepcional de
l’estat d’alarma d’haver de gestionar de manera ràpida i àgil
perquè la seva opacitat ve d’enrere. Se’n recorda d’això?, “la
Sindicatura de Cuentas de Baleares detecta contratos por 283
millones de euros en el Ibsalut sin seguir el procedimiento
legal”. Quatre anys després seguim igual, “el Govern se ve
forzado a legalizar más de 100.000 compras irregulares de
material sanitario”. El darrer d’aquest procediment
extraordinari de legalització es va iniciar el passat 20 de febrer,
abans de l’estat d’alarma, procediment comú a la seva gestió
malgrat tenir l’advertència del Consell Consultiu i la
Sindicatura de Comptes que aquesta pràctica suposa un
incompliment generalitzat que pot provocar responsabilitats
administratives i penals. 

Fa quatre dies, “Far cuestiona al Govern por comprar
mascarillas a empresas elegidas a dedo”. Sra. Gómez, el
director de l’Oficina anticorrupció li demana que deixi de
contractar per via d’emergència, qüestiona l’elevat cost del
transport del material sanitari, insisteix que la compra dels
productes ja es podria fer amb una tramitació oberta amb
proveïdors nacionals o europeus i amb empreses més fiables i
deixar de recórrer a contractacions a través d’empreses sense
concurrència ni publicitat.

Sra. Consellera, té previst seguir fent compres en contra del
criteri de l’Oficina anticorrupció, sí o no? “El Gobierno balear
admite que pagó al intermediario del PSOE por material
chino, pero dice que facturó poco”. ¿Poco? Quatre factures
abonades per un import de 170.000 euros a l’advocada del
despatx del seu company el Sr. Lafuente. 

Mentre vostè no segueix els procediments legals de
contractació, mentre abona factures a despatxos amb carnet
socialista, mentre no accepta les propostes del Partit Popular
aquí fora els metges i els infermers...
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EL SR. PRESIDENT:

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

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula la consellera de Salut.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, vivim una pandèmia
i vostè encara no se n’ha assabentat. 

(Alguns aplaudiments)

Com no se n’ha assabentat tampoc, si no em creu a mi o no
creu en la nostra gestió..., sí, titulars de diari, si no creu en mi
o no creu en la nostra gestió parli amb els seus companys del
Partit Popular de les comunitats on governen. Els ho han dit
també els meus companys, per què no miren al seu voltant i
miren què succeeix?

En una pandèmia, en una gestió d’incertesa absoluta, s’han
de fer contractes d’emergència, per suposat que sí. Fa molts de
mesos que no es compra a Xina directament, fa molts de mesos
que es contracta i es compra a proveïdors nacionals, però
havíem de fer front a una pandèmia, sent una de les comunitats
autònomes amb millor resultat de gestió en aquest país fins ara,
fins ara.

La transparència, com li deia, és prendre decisions a partir
de criteris científics, a partir de poder cobrir totes les
necessitats dels ciutadans i dels professionals. Això és
transparència també i això és el que hem fet, i segurament
també li sap greu.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.11) Pregunta RGE núm. 16281/20, presentada pel
diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a modificació de la tributació dels pactes
successoris de les Illes Baleares. 

Onzena pregunta, RGE núm. 16281/20, relativa a
modificació de la tributació dels pactes successoris de les Illes
Baleares, 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,
consellera, els pactes successoris són una figura recollida a la
Compilació de Dret Civil de les Illes Balears que permet
anticipar les herències en vida. Inicialment, només es podien
fer pactes successoris a Eivissa i a Formentera, però a dia

d’avui es poden fer també a Mallorca i també a Menorca;
milers de pactes successoris es fan a les Illes Balears cada any
i milers de contribuents de les Illes Balears han tributat d’acord
amb els pactes successoris.

Vostè sap perfectament que el principal avantatge dels
pactes successoris és exactament la fiscalitat, atès que les
herències en vida, aquests pactes successoris, tributen com a
una successió: tributació a l’1% de successions i donacions i no
tributació a l’IRPF.

No obstant, des d’aquest mateix any 2020, s’han produït
dos fets que ens preocupen al Partit Popular i ens preocupen
molt, perquè volem que es mantengui la tributació dels pactes
successoris. Primer, una consulta a la Direcció General de
Tributs que el que fa és impedir que la reducció per adquisició
de béns i drets afectes a activitats econòmiques, la reducció
d’un 95%, fixi’s bé, un 95%, pugui ser aplicable. Per tant,
aquesta consulta ens fa pols a les Illes Balears.

Segon, el Projecte de llei de mesures de lluita contra el frau
fiscal que augmenta la tributació dels pactes successoris a
l’IRPF.

Per tant, Sra. Consellera, considera necessari modificar la
tributació dels pactes successoris, herències en vida, a les Illes
Balears?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Costa, ho ha explicat molt bé, els
pactes successoris el que permeten és la transmissió en vida de
béns i drets amb importants bonificacions a l’Impost de
Successions i Donacions i també a l’IRPF, amb diferència a
altres comunitats autònomes que no tenen aquesta Compilació
de Dret Civil que tenim aquí, a les Illes Balears; la normativa
aplicable és, la major part, estatal; després el decret, perquè és
un impost cedit, després el Decret 1/2014, que regula els
imposts cedits a aquesta comunitat autònoma; i la sentència del
febrer del 2016, que va permetre aquesta no tributació a
l’IRPF, amb la qual cosa els pactes successoris tributen com si
fos una successió, com si realment fos una herència habitual,
com si s’hagués mort la persona que dóna l’herència.

I no tenim prevista cap modificació d’aquesta normativa a
les Illes Balears ni està prevista a la Llei de pressuposts de
l’Estat cap modificació d’aquesta normativa.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Costa.
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EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Bé, com cada setmana, vostè, Sra.
Consellera, no contesta les nostres preguntes, li fem una
pregunta i vostè no contesta res. Com que no contesta res, jo li
dic, sincerament, miri, el Partit Popular presentarà una esmena
a la Llei de pressuposts del 2021 de la comunitat autònoma per
tal que la consulta d’aquesta que li he parlat, de la de l’any
2020, no sigui aplicable, tal com passa a Catalunya. Esperam
el seu suport.

Dos, el Partit Popular presentarà, avui mateix o demà, una
esmena al projecte de llei de mesures i lluita contra el frau
fiscal, per garantir que vostès, vostès, no pugen la tributació a
l’IRPF dels pactes successoris. Vostès demanen una i una altra
vegada una oposició constructiva, una oposició propositiva, idò
aquí té dues propostes. Suportin l’esmena que presentarà
aquesta mateixa setmana el Partit Popular a la llei de
pressuposts i impedim que sigui aplicable la consulta de la
Direcció General de Tributs que impedeix l’aplicació del 95%
de reducció per activitats econòmics.

I dos, suportin, o els diputats d’aquesta cambra o els
diputats nacionals, suportin l’esmena que presentarà també el
Partit Popular en aquest mateix sentit, per impedir que el
projecte de llei de mesures antifrau també augmenti la
tributació a l’IRPF. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. És sorprenent, Sr. Costa, la seva
capacitat de demagògia, sobretot si ha tengut responsabilitat a
la Conselleria d’Hisenda.

(Alguns aplaudiments)

Com bé sap, les interpretacions de la Direcció General de
Tributs són interpretacions per a totes les comunitats
autònomes, incloses Catalunya i Galícia, són d’obligat
compliment acceptar aquestes interpretacions perquè no són
tributs propis i són tributs cedits per l’Estat.

Quant al que defensam, en aquesta bancada sempre
defensam el mateix, defensam un sistema tributari just,
progressiu, amb criteris de redistribució; el PP quan governa
puja imposts, va pujar tots els imposts quan governava, va
llevar totes les bonificacions de l’IRPF, i després, quan no
governa, el que demana són baixades d’imposts.

Jo li demanaria un poc més de pedagogia en el que fa
referència als tributs, uns tributs necessaris per mantenir el
sistema de serveis públics que tenim en aquests moments, i
facin un poc menys de demagògia.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.12) Pregunta RGE núm. 16266/20, presentada pel
diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures específiques
per a l’impuls de l’activitat al petit comerç i a la
restauració.

Dotzena pregunta, RGE núm. 16266/20, relativa a mesures
específiques per a l’impuls de l’activitat al petit comerç i a la
restauració, 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. Sr. Conseller, el Grupo Parlamentario
Ciudadanos hemos presentado diversas iniciativas para aliviar
a los pequeños empresarios y a los autónomos los meses de
temporada baja y muchas de ellas han sido aprobadas en este
parlamento.

Sr. Conseller, ¿qué medidas específicas de impulso para el
comercio y la restauración tienen previstas desde el Govern a
corto plazo? Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. 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, y gracias, Sr. Pérez-Ribas. Yo creo
que el trabajo que se está haciendo con todos los sectores, pero
el trabajo que se está haciendo con el control de la pandemia va
muy ligado, precisamente, a mantener un nivel de actividad en
el sector comercial y en la restauración; el trabajo que se hace
desde la Conselleria de Salut, coordinado con las consellerias
económicas, va en esa dirección, y, a diferencia de otras
comunidades autónomas, en términos globales somos la única
que prácticamente, una de las pocas que no tuvo que adelantar
los horarios de cierre de restauración, con lo que eso hubiese
penalizado al sector.

Se trabaja con ellos las medidas que hay que articular,
precisamente para ese control, ahora mismo yo creo que lo más
importante es el control de la pandemia, el control
epidemiológico, ahí van destinados distintos recursos, pero
también hay líneas generales de protección, así, le puedo decir
que en materia de ISBA el pequeño comercio ya alcanza los 18
millones de euros en 284 operaciones; 220 en restauración, por
un importe global de 13,3 millones de euros, y las distintas
líneas que antes el vicepresidente ya le explicó al Sr. Sagreras
que se han puesto en marcha, desde comercios emblemáticos,
a cielo abierto y potenciar la compra en el comercio.
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Hay que tener claro también que ahora mismo en nuestras
islas no hemos tenido que poner restricciones en el ámbito
comercial, en términos de toda la comunidad autónoma y,
precisamente, ese control epidemiológico, ese cuidar esas
subidas como ha pasado en la península no nos alcanzasen a
nuestras islas es lo que ha permitido mantener un nivel de
actividad, en lo que seguimos trabajando.

Con el sector de la restauración la semana pasada sí que
hemos estado empezando a ver por qué es uno de los sectores
que, de acuerdo con los criterios científicos y técnicos, en
interiores, tener interiores y en esos interiores tener que
quitarse las mascarillas de protección, requerirán la instalación
de ventilación. Y les hemos señalado que en ese caso, si los
medidores de CO2 dan unos resultados que obligan a tener una
ventilación automática, es decir, un refuerzo de la ventilación
de la depuración del aire, cofinanciaremos esos equipos para
las más de 5.500 empresas, de pequeñas empresas que tiene
todo el conjunto del sector.

Por tanto, ya se está trabajando en estas líneas, se están
estableciendo mecanismos de apoyo, y también para que se
pueda mantener la actividad de los dos sectores durante estas
semanas y durante los próximos meses.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Sr. Conseller, permítame dos
reflexiones: ante la pandemia, ¿cómo es posible que dos
sectores tan ligados, como comercio y restauración, no estén
gestionados por un solo conseller? El Sr. Yllanes gestiona
comercio y el Sr. Negueruela gestiona y asiste a las reuniones
con el sector de la restauración.

Efectivamente, usted me habla de colaboración, pero
cuando todo el mundo que precisamente ustedes dos no se
llevan precisamente bien, esta eficiencia, desde luego...

(Remor de veus)

... nos permite tener dudas.

Segunda reflexión. Efectivamente, lo ha comentado el
conseller, han retirada la medida globo sonda de pedir
documentación a las personas que asisten a los restaurantes.
Pero de todas maneras queremos felicitarles y queremos
felicitarles porque ha sido la primera ocasión que el Govern se
ha sentado con los sectores afectados antes de anunciar
medidas restrictivas. Ya hubiera ido bien que estas mismas
reuniones las hubieran tenido pues con el sector del ocio
nocturno, con los feriantes, con el sector del ocio infantil, antes
de obligarles a cerrar.

Aplaudimos también la decisión del Govern de permitir la
reapertura en condiciones seguras de los locales de ocio infantil
y de feriantes, que este sábado, si todo va bien, podrán reabrir
sus puertas y reiniciar actividad.

Sr. Conseller, ¿no le angustia pasear por nuestras calles y
ver la cantidad de locales con “se vende”, “se traspasa”? Ante
esta situación, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos
vamos a presentar enmiendas al presupuesto para que nuestros
comercios y restaurantes puedan iniciar la temporada que viene
sin mochilas que lastren su competitividad, con ayudas a fondo
perdido, alivio fiscal, flexibilidad recaudadora. Y los grupos
municipales de nuestros ayuntamientos, y el de Palma, en
especial, también presentarán medidas para dinamizar el
pequeño comercio.

Y ustedes deberían hacer un esfuerzo de empatía con los
negocios que lo están pasando muy mal, comercio,
restauración, pero también de otro sector...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas, el seu temps ha finalitzat.

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. 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. Hay una Mesa de Diálogo Social,
que preside la presidenta del Gobierno, donde están tres
consejeros, incluido el vicepresidente, donde coordinamos
todas las medidas con los agentes sociales desde el principio de
la pandemia.

Segunda reflexión, ojalá, nosotros, por supuesto, donde
gobernamos, están las calles así y, por supuesto, que pasear por
ellas y ver la situación que se está sufriendo desde luego a
todos nos está pareciendo lamentable, pero también en otras
comunidades autónomas, como Andalucía, donde ustedes
llevan turismo, o en la Comunidad de Madrid; ojalá en todas se
planteen las mismas medidas que plantean aquí ustedes para
que se pueda hacer lo mismo, tanto donde gobiernan como
donde están en la oposición, mismo discurso, mismo...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

(Alguns aplaudiments)

I.13) Pregunta RGE núm. 16270/20, presentada per la
diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a mesures davant l’increment de casos de la COVID-19 a
l’ensenyament secundari.

Tretzena pregunta, RGE núm. 16270/20, relativa a mesures
davant l’increment de casos de la COVID-19 a l’ensenyament
secundari, 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.
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LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, com es troba? Són preguntes que ens fan i
preocupacions que ens traslladen, docents també, equips
directius i alguns ajuntaments: com valora i quines mesures ha
pres la seva conselleria davant l’increment de casos de COVID-
19 a l’ensenyament secundari?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. 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 i diputades. Sra. Pons,
gràcies per la seva pregunta, que em permet d’entrada donar i
felicitar els equips directius, tots els docents, tot l’alumnat,
totes les famílies per l’aplicació correcta del protocol que
vàrem pactar Salut i Educació; un protocol que s’acompleix per
la reorganització que han fet els centres educatius, per la
capacitat que tenen els centres d’adaptar-se a la nova situació,
per la capacitat exemplar que té l’alumnat.

I jo li puc assegurar dues coses: en primer lloc, les dades
ens diuen que l’escola resisteix, que és un espai més segur que
fora; que les dades que hi ha respecte d’això són en qualsevol
cas en negatiu, però la transmissió dins l’escola gairebé no
existeix, i els casos ens vénen de fora.

Què fem nosaltres? Per una part, seguir dient que els
esforços s’han de seguir manteniment, malgrat l’estrès, malgrat
l’ansietat, malgrat tot, i jo li puc assegurar que és veritat que a
nivell d’ESO hi ha més casos que a infantil o a primària o a
batxillerat o a formació professional i que realment, així i tot,
les dades es troben per sota del nivell d’incidència que té la
COVID nivell general.

Per tant, nosaltres el que diem al centre educatiu és que hem
de seguir aplicant, evidentment, els protocols que tenim, que
realment treballam en els temes de la semipresencialidad,
intentam que segon d’ESO i segon de batxillerat es puguin fer
presencials, però per això necessitam, per una part, mantenir les
mesures de seguretat, que és clau, i que, realment, el nivell
d’increment de les ràtios que hi pugui haver sempre seran
mantenir distància, tot el que signifiquen les mesures de
seguretat que tenim, però també, evidentment, en funció de la
incidència, com més incidència hi hagi de la COVID, les ràtios
seguiran més baixes, i com manco incidència podem
incrementar aquesta qüestió.

Per tant, nosaltres treballam perquè segueixin acomplint i
continuam amb els centres educatius perquè això sigui possible.
La darrera inversió que tot el que significa la qualitat de l’aire
va una mica també en aquesta direcció, per tant, l’escola
funciona, malgrat tot i malgrat de vegades les circumstàncies.

Iniciar el curs no era una opció, era l’opció, malgrat algunes
declaracions d’entitats mèdiques, el sindicat fins i tot del Sr.
Company que va qüestionar l’inici de curs. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, m’encanta que quan li
fa una pregunta El Pi aprofiti per rebotar al Partit Popular, a mi
m’agradaria que em parlàs a mi i si ha de pegar a qualcú em
pegui a mi perquè a mi també m’agrada pegar-li de tant en tant.

(Alguns aplaudiments)

Dit això, Sr. Conseller, estarem d’acord vostè i jo, i sé que
hi estam, que l’adolescència és una etapa agosarada, que els
amics ho són tot, jo vaig fer BUP, no sé vostè què va fer, però
és cert que en aquell moment ma mare i mon pare no
m’interessaven gens, jo hagués mort pels meus amics, així és
que separar-nos en aquests moments comprenc que és una tasca
prou difícil. Per això nosaltres avui volem ser positius, perquè
sé que també a la presidenta li encanta que facem propostes en
positiu, i jo crec que hem d’anar una mica més enllà en aquests
moments, perquè no anam de recomanacions ni de prohibicions
a una edat com aquesta on les hormones comanden
pràcticament les seves vides -anava a dir les nostres, però ja no
és el moment.

Crec que des de la seva conselleria i des del seu Govern han
de ser més imaginatius, han de fer qualque campanya més
dràstica, més efectiva, que vagi més enllà de les tres emes, que
jo crec que almanco en teoria l’hem interioritzada tots, les mans
netes, la mascareta i també els metres de distància. Instam, per
tant, l’executiu a fer qualque campanya més imaginativa, que
passi pel que suposa una infecció per COVID, què paralitza,
quin pressupost suposa en salut.

Demanam també que als joves se’ls faci una mica de
protagonisme individual i col·lectiu perquè si són protagonistes
tal vegada se sumin en positiu a fer més bondat de la que fan i,
per suposat, nosaltres donam l’enhorabona a tots els equips
directius i també a tot el personal docent per la bona tasca que
fan.

Però vull aprofitar per dir que aquesta campanya, Sr.
Conseller, li deman que demà, al Sr. Sánchez, li digui: “Sr.
Sánchez, nuestros jóvenes son el futuro, lo que pasa es que no
sabemos qué futuro tienen. Por tanto, Sr. Sánchez, pague esta
campaña”, i si no ens entenen “páguenos lo que nos debe”, i si
no ens entenen digui-li-ho en italià, perquè el Sr. Conte, tal
vegada, pugui intercedir i aconseguir allò que nosaltres, per
molt que ho intentem, no aconseguim.

Gràcies, conseller. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula el conseller d’Educació.
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, president. Sra. Pons, no es preocupi, jo
sempre a vostè la tract bé, el que passa que vostè també un dia
va pegar un jas coca! a una diputada perquè li deia coses, una
diputada del Partit Popular. Per tant, a nosaltres el que ens
preocupa sobretot és que hi hagi realment una coherència entre
el protocol que hi ha dins l’escola i el que es fa fora, això és el
que ens preocupa; perquè nosaltres sabem que a l’escola en
aquests moments, i això ho vull dir clarament s’està apoderant
més que mai i demostra que té una capacitat...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

I.14) Pregunta RGE núm. 16269/20, presentada pel
diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a gestions del
Govern per rebre les competències de l’Estat pendents de
transferència.

Catorzena pregunta, RGE núm. 16269/20, relativa a
gestions del Govern per rebre les competències de l’Estat
pendents de transferència, 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. Com tots
sabem, a l’any 2007 es va aprovar un nou Estatut d’Autonomia
de les Illes Balears, aquest Estatut d’Autonomia contemplava
que les Illes Balears serien titulars d’una sèrie de competències
que s’havien de transferir per part de l’Estat, d’això fa tretze
anys i la immensa majoria res de res, l’Estat incompleix aquesta
llei.

Sra. Armengol, vostè fa més de cinc anys que governa i en
aquests cinc anys tampoc no hem vist avanços substancials en
matèria de rebre aquestes competències d’autogovern previstes
a l’Estatut. I, de fet, des de l’any 2018 governen els seus a
Madrid; per tant, fa més de dos anys que hi ha el mateix color
polític en el Consolat i a La Moncloa, i tampoc no hem vist
avanços en aquesta qüestió.

Fa un parell de mesos, El Pi, jo mateix, vàrem formular al
Govern una sèrie de preguntes sobre com estava la
transferència en matèries clau contemplades en aquest Estatut,
justícia, costes i litoral, ports d’interès general, instal·lacions
nàutiques, i les respostes varen ser totalment evasives.
Demanen reunions, fa un any que demanen reunions, sort que
és un govern amic, perquè si arriba a ser enemic, ja no sé què
passaria.

D’altres coses no han fet res, ni informes, ni càlculs
econòmics, ni reclamacions, ni escrits, ni sol·licituds escrites a
l’Administració de l’Estat.

Per tant, nosaltres li demanam: què pensen fer davant
aquesta situació d’incompliment manifest de l’Estatut
d’Autonomia? Ja és hora que les Illes Balears rebin el que els
pertoca legalment!

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Melià, per interessar-se,
una vegada més, pel tema de traspàs de competència amb
l’Estat; és veritat, com vostè explicava, que ha fet diferents
preguntes escrites i, a més, hem tengut oportunitat de tenir
diferents debats en aquest parlament sobre el compliment de
l’Estatut d’Autonomia i la capacitat d’augmentar l’autogovern
de la nostra comunitat autònoma que nosaltres compartim
plenament. 

També és just dir que en els darrers anys hi ha hagut una
certa convulsió a nivell de Govern espanyol i a nivell
d’eleccions generals, una rere l’altra, com no importa recordar,
però crec que és bastant evident. També li he de dir, com vostè
sap perfectament, que tot un traspàs de competències té un
procediment de comissió bilateral polític i tècnic que dur el seu
temps i du la seva negociació i els seus retards. 

També li vull recordar que en aquesta legislatura és veritat
que duim un any llarg de govern de les Illes Balears en aquesta
legislatura continuant un pacte que començarem a la passada
legislatura, però que l’executiu central en aquests moments va
començar a caminar al mes de gener i al mes de març entra una
pandèmia de COVID que sens dubte -com vostè també
entendrà- interromp algunes coses i algunes prioritats per part
de tots els governs, també evidentment del Govern espanyol.

Dit això, li he de dir que nosaltres no hem cessat en la feina
per poder aconseguir aquestes competències que nosaltres en
aquest moment tenim com a prioritat des del Govern de les Illes
Balears aconseguir la de costes i litoral, començàrem a
treballar-ho ja a finals de la passada legislatura, ho hem
traslladat a l’inici d’aquesta nova legislatura estatal, tant al
Ministeri d’Administracions Públiques com al Ministeri de
Transició Energètica. Estam en contacte, la consellera de
Presidència amb els secretaris d’estat, el secretari general i
secretari d’estat corresponent i estam pendents que es convoqui
la comissió bilateral. Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President. El Govern central, el nou va
començar pel gener, però abans hi havia un altre govern central
que també era dels seus i tampoc no es va produir cap avanç
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perquè nosaltres del que ens queixam és que fa tretze anys que
una llei orgànica contempla unes potestats per a les Illes
Balears i no avançam en absolut i no aconseguim que les Illes
Balears fins i tot presentin la informació i reclamin el que és
seu perquè, quina valoració tenim del cost de la competència de
costes i litoral?, quina de justícia, quina actualització tenim
d’aquest traspàs tan car i tan complicat? No en tenim, no estam
fent nosaltres mateixos els deures per reclamar a l’Estat i
evidentment l’Estat no ens escolta, ens maltracta. 

Ens maltracta amb els pressupostos generals de l’Estat, ens
maltracta amb la transferència de competències i esperam que
aprofiti dimecres a veure si podem estirar les orelles al
president del Govern central. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Melià. Jo li repetesc el
que li estava dient, nosaltres com a Govern de les Illes Balears
seguim treballant intensament en aquesta qüestió. Ho hem
traslladat i ja vàrem fer una reunió la passada legislatura, que
pareix molt de temps i no fa tant, amb la ministra en aquell
moment Batet que es va comprometre al traspàs de les
competències de litoral i costes, que és la primera que tenim
prioritzada com a Govern de les Illes Balears. Ho hem
traslladat en aquest moment a la ministra d’Administracions
Públiques, també al secretari d’Estat de Transició Energètica i
a la ministra en conseqüència i s’està treballant per fer la
comissió bilateral i, per tant, estam pendents de la data.

Ahora també he de dir que com a govern de les Illes Balears
ara haurem d’ampliar la Comissió Mixta de Transferències, tot
allò que fa referència als traspassos de mitjans i personal per a
l’ampliació del Parc Nacional de Cabrera que com a Govern de
les Illes Balears, i sé que a vostè també li complau, hem
guanyat un contenciós amb el Govern d’Espanya i hem
aconseguit reivindicar qüestions bàsiques per a nosaltres com
era poder gestionar tot el Parc Nacional de Cabrera. Jo vull
agrair la bona feina de la Conselleria de Medi Ambient, crec
que aquest és un èxit de país, és un èxit de comunitat autònoma
i demostra que nosaltres defensam sempre els interessos
d’aquesta terra. Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

I.15) Pregunta RGE núm. 16273/20, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a dotació del factor d’insularitat als PGE per
a 2021.

En relació amb la quinzena pregunta que hauria de formular
el Sr. Castells els he de comunicar que durant l’inici d’aquest
plenari he rebut una comunicació que el Sr. Castells passa a

trobar-se en situació de contacte estret amb una persona
COVID-19.

Per tant..., no té possibilitat de connectar-se per via
telemàtica i per tant, ajornam la seva pregunta per al proper
plenari.

I.16) Pregunta RGE núm. 16267/20, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a situació dels immigrants
il·legals de l’hotel de S’Arenal de Llucmajor. 

Així, passam a la setzena pregunta, RGE núm. 16267/20,
relativa a situació dels immigrants il·legals de l’hotel de
S’Arenal de Llucmajor, que formula el diputat Sr. Jorge
Campos Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares.
Té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Armengol, ¿le ha preguntado
a la delegada del Gobierno sobre la situación que se está
viviendo en El Arenal de Llucmajor en Mallorca después de
alojar a inmigrantes ilegales en un hotel de esta localidad?

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 Socías):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Campos, per la seva
pregunta repetitiva sobre la immigració a les Illes Balears. Li
he de dir, com li he dit moltes vegades, que la col·laboració és
àmpliament estreta entre els consells insulars, els ajuntaments,
el Govern de les Illes Balears i Delegació de Govern en aquesta
i en altres matèries.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Mire, Sra. Armengol, como siempre no contesta, pero yo le
explico la situación real de lo que está pasando en este hotel,
que es muy similar a lo que pasa en otros.

Mientras hay españoles o inmigrantes legales sin techo o
están en las colas del hambre, a los inmigrantes ilegales Cruz
Roja les entrega 400 euros a cada uno y a continuación les
alojan en hoteles en régimen de todo incluido. Hay tres agentes
de la Guardia Civil las 24 horas haciendo turnos, de todas las
unidades, apartándolas de su trabajo de seguridad ciudadana,
estos no tienen el todo incluido, estos van con su bocadillo.
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Los inmigrantes ilegales, esos que llegan con teléfonos
móviles de última generación...

(Remor de veus)

... y que protestan porque algunas de sus habitaciones no tienen
vistas al mar escupen por los balcones, salen de las
habitaciones, van sin mascarilla, tosen a propósito en la cara de
los guardias civiles para contagiarles, se producen amenazas e
intentos de acoso a trabajadoras del hotel, como en el Hotel La
Noria de Ibiza -¿dónde están ustedes, señoras feministas, para
protestar?-, hay peleas, intentos de fuga, amenazan con
amotinarse si no llegan drogas o tabaco, tabaco que los
trabajadores del IMAS, del Consell de Mallorca, les dan. 

Se han encontrado barras de hierro arrancadas y escondidas,
bolas macizas han desaparecido de los pasamanos de las
barandillas, tres cuchillos escondidos en el pasillo, estos tres
cuchillos, Sra. Armengol, esto son armas. Hay agresiones a la
Guardia Civil. Todo esto es un escándalo y ustedes lo están
silenciando.

Sra. Armengol, hable con la delegada del Gobierno e inste
al Gobierno de Sánchez -hoy lo tiene cerca, está por aquí- y
dígale que bloquee con nuestros buques de la Armada la
llegada de más inmigrantes ilegales, expúlsenlos
inmediatamente al país de origen, persigan policial y
judicialmente a las mafias y apuesten por una decidida acción
diplomática frente a los estados extranjeros que no colaboran.

Mire, VOX siempre estará con nuestras Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado que trabajan en pésimas condiciones
y siempre estaremos con la gente honrada que sufre las
consecuencias de la inmigración ilegal y descontrolada que
ustedes provocan. 

(Algun aplaudiment)

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 Socías):

Gràcies, Sr. President. Faré com si no el sentís perquè
m’escarrufa el seu discurs, a mi m’escarrufa, m’impressiona
aquesta inhumanitat, però bé...

(Alguns aplaudiments)

Explicaré el que crec que és important. Les mentides,
mentides són, Sr. Campos, i cauen pel seu propi pes.

A veure, aquí efectivament -com ha explicat la consellera
Fina Santiago- tenim una arribada de persones immigrades de
l’Argèlia que desgraciadament han de fugir de casa seva -que
desgraciadament han de fugir de casa seva- i això passa amb la
immigració i passa arreu del món i crec que hauríem de fer una
política seriosa en termes d’immigració, sí, a nivell europeu, sí
hi hauria d’haver una modificació de la Llei d’estrangeria a

nivell espanyol, en tot això hi estic absolutament d’acord
perquè efectivament hauria de ser una immigració regulada i
que tothom pogués tenir dret a viure a casa seva. Això seria
l’ideal en aquest món, però desgraciadament això no succeeix. 

Hi ha gent que efectivament arriba a les nostres costes, Sr.
Campos, i què feim en aquests moments de pandèmia de la
COVID?, perquè les competències que tenim són les que tenim,
no les que té l’Estat que en tot cas aquestes expliqui-les al
Govern d’Espanya.

Nosaltres col·laboram entre totes les administracions per fer
possible una arribada segura i un tractament humanitari, perquè
som defensors... i després llegim tots els drets humans de les
persones, les declaracions de Nacions Unides, també a vostès
els he sentit dir-les, idò nosaltres les aplicam, Sr. Campos, amb
totes les persones, siguin de la raça que siguin i siguin de
l’origen que sigui. Aquesta és la nostra obligació com a govern
i la seguirem complint.

Quan arriben unes persones aquí immigrades queden en
mans de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i en 72
hores són tornades a la península. Aquest és el procediment.
Com que vivim una pandèmia sanitària hem de fer controls
perquè és necessari per a la població d’aquí i per a la població
que arriba perquè la seguretat sanitària és necessària davant una
malaltia que li record que és contagiosa. Per tant, es fan les
proves; el que dóna positiu, hospital; el que és contacte estret
va a un hotel, que agraesc als consells insulars, als ajuntaments,
la col·laboració per fer-ho possible. Així ho fem.

Quina és l’alternativa de VOX? Que una persona que sigui
contacte estret o una persona positiva de COVID la deixem al
carrer?, aquesta és l’alternativa de VOX? Hem de ser seriosos,
i ja basta de mentir i ja basta d’enganar!

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.17) Pregunta RGE núm. 16271/20, presentada per la
diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a suport a les esmenes
als pressuposts generals de l’Estat per augmentar la
inversió estatal a les Illes Balears. 

Dissetena pregunta, RGE núm. 16271/20, relativa a suport
a les esmenes als pressuposts generals de l’Estat per augmentar
la inversió estatal a les Illes Balears, que formula la diputada
Sra. Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Presidenta, el 3 de noviembre, tras
conocer que Baleares volvía a estar a la cola en inversiones
directas del Estado, pese a ser la comunidad autónoma más
castigada por esta crisis, le pedí su valoración, y usted me
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reconoció que la inversión territorializada prevista en los
presupuestos generales del Estado es insuficiente. 

A diferencia de usted en Ciudadanos no nos resignamos a
bajar los brazos ante el déficit histórico que sufrimos en
materia de inversiones estatales. Otros, como VOX, no han
presentado ni enmiendas, así trabajan algunos por los intereses
de los ciudadanos, y hoy escuchamos sus gritos, su discurso...
su discurso primitivo, de involución, de odio, que confronta,
como el que acabamos de escuchar del Sr. Campos. Y ahora,
gracias a las enmiendas presentadas por Ciudadanos en el
Congreso, tenemos la oportunidad de corregir el trato injusto
del Gobierno hacia Baleares. 

Pedimos 500.000 euros para la construcción de los nuevos
juzgados de Ciudadela, una reivindicación de los menorquines,
y a la que se han comprometido todos los gobiernos y nunca
llegan. También, la cesión de los terrenos de Son Busquets al
Ayuntamiento de Palma para destinarlos a vivienda de
promoción pública. Y una importante enmienda para
compensar el factor de la insularidad: pedimos la actualización
y la revisión al alza de la indemnización de residencia para los
empleados públicos destinados en Baleares, en claro agravio
comparativo con Canarias, Ceuta y Melilla, que es tres o cuatro
veces mayor; le hablo del verdadero plus de insularidad, no de
la perversión del sobresueldo de los 22.000 euros de sus altos
cargos y asesores que vienen de fuera, 1.800 euros al mes
frente a los 40, y hasta 100 euros, que cobran los empleados
públicos.

Le recuerdo que su govern tenía el mandato de esta cámara
de instar al Gobierno del Estado a actualizar este plus de
insularidad gracias a una PNL presentada por mi grupo
parlamentario, y no lo ha cumplido.

Sra. Armengol, ¿van a apoyar el Govern y los partidos que
conforman el Govern nuestras enmiendas en el Congreso en
beneficio de los intereses de Baleares? Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Guasp. Vostè sap
perfectament que el Govern de les Illes Balears és un govern
conformat per forces polítiques diferents que li donen suport,
i d’aquestes algunes tenen representació a l’Estat i per tant cada
una ha de fer la seva feina a les diferents cambres
parlamentàries. M’alegr que Ciutadans pensi en Balears també
des de les cambres parlamentàries, al Congrés de Diputats i que
després supòs que ho repetirà al Senat. 

Li ho repetiré una vegada més perquè crec que és important.
El pressupost general de l’Estat per a l’any 2021 benvingut
sigui, primer de tot, perquè dúiem el pressupost de l’any
Montoro, de 2017, que ens creava una situació de dificultats
enormes a totes les administracions públiques, i d’una forma
específica a aquesta comunitat autònoma. Ja li vaig explicar la
nostra valoració: és un pressupost general de l’Estat que és un

pressupost el més social de la història, que fa front a una
situació econòmica i social absolutament complicada en
aquests moments, molt complexa, i que hi ha recursos per
mantenir la protecció de treballadors i empreses, que hi ha
recursos per ajudar les persones més vulnerables, que hi ha
recursos per ajudar amb inversions importants que necessitam
tots els territoris, i d’una forma específica la comunitat
autònoma de les Illes Balears, i és molt important la
incorporació, en la qual vostès crec que també hi estan d’acord,
dels fons de resiliència europeus per poder fer aquells projectes
d’inversions tan necessaris a les nostres illes.

Si anam a la inversió territorialitzada, efectivament,
compartesc amb vostè, Sra. Guasp, que els 201 milions que
vénen a les Illes Balears estan per davall de la mitjana i que és
necessari que el Govern d’Espanya inverteixi en les seves
competències pròpies en aquest territori. 

Parlam d’inversions, que és el que tal vegada és més sonor
o és més fàcil de conèixer per part de la població, i em
preocupen les inversions. Vostè fa referència a la Ciutadella,
que està molt bé, però també hi ha qüestions de capítol 1 que
són absolutament fonamentals. M’agradaria que el Govern
d’Espanya augmentàs el capítol 1 en el SEPE; a la Seguretat
Social, que ara hi ha noves prestacions i que som conscients
que no s’estan atenent amb tota la diligència que necessita la
ciutadania d’aquesta comunitat autònoma; o la Delegació de
Costes, o estrangeria... Per tant tot això seran reclamacions que
el Govern de les Illes Balears fa i seguirà fent al Govern
d’Espanya.

Quant a les altres inversions, perquè la part territorialitzada
del pressupost general de l’Estat és mínima, és el que més
transcendència pública té però és mínima, és més important la
inversió global. La inversió global a les Illes Balears he de
repetir una vegada més que és la més alta de la història en
molts de pressuposts: arribaran 370 milions d’euros si ajuntam
la territorialitzada amb la que ve per fons europeus i per a altres
inversions, i en aquesta línia seguirem treballant conjuntament.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Mire, Sra. Armengol, su partido y sus diputados en el
Congreso tienen dos opciones frente a nuestras enmiendas; una,
dar un paso al frente, demostrar que defienden los intereses de
Baleares y votar a favor; o, dos, dar la espalda a los intereses de
Baleares, bajar la cabeza y consentir una vez más un trato
injusto por parte del gobierno Sánchez e Iglesias a nuestras
islas.

Contésteme: ¿van a votar a favor o en contra?

Gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Les seves esmenes, Sra. Patricia
Guasp, son molt concretes en dues qüestions. A la de Son
Busquets ho estam negociant com a Govern i hem aconseguit
que no hi hagi la subhasta, i no és la cessió a l’Ajuntament de
Palma sinó que és construcció d’habitatge de protecció oficial.
I en el plus d’insularitat hem demanat comissió mixta bilateral.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.18) Pregunta RGE núm. 16282/20, presentada pel
diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures per als col·lectius
que estan quedant enrere en aquesta pandèmia. 

Divuitena pregunta, RGE núm. 16282/20, relativa a
mesures per als col·lectius que estan quedant enrere en aquesta
pandèmia, 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, pensa adoptar
qualque mesura més amb aquells col·lectius que estan quedant
enrere en aquesta pandèmia?

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 Socías):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Company. Des del
principi hem anat adoptant mesures precisament per als
col·lectius que més dificultats tenen davant aquesta situació
econòmica i social derivada d’una pandèmia sanitària, i la
mostra que ho seguirem fent i ho estam fent és el pressupost de
la comunitat autònoma, el més alt de la història.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Armengol, vostè
sempre em treu una lletania de coses que diu que estan fent,
però que a l’hora de la veritat es demostren totalment
insuficients, i si no digui-ho a aquells treballadors que per
exemple han passat de fer feina a un hotel a formar part
d’aqueixes cues de la fam, cues de la fam cada pic més
llargues, conseqüències de les cues de l’atur, dues cues, de
l’atur i de la fam, que sempre són senyal d’identitat de
l’esquerra quan governa.

Al Banc d’Aliments hi acudeixen ara treballadors i pares de
família que estan en ERTO i que o bé encara no l’han cobrat o
cobrant-lo no els basta per cobrir les despeses bàsiques. 

Quan vostè va arribar al Govern l’any 2015 va prometre
redistribuir la riquesa i canviar el model. Ni lo uno ni lo otro,
Sra. Armengol, sinó tot al contrari. Després de cinc anys de
governar vostès s’ha tornat disparar l’índex de pobresa i ho fa
de manera especial en els joves i en la gent major, gent major
que moltes vegades viu a cases que no tenen ni aigua, ni dutxa
ni aigua calenta, com hem pogut veure aquests dies als mitjans
de comunicació.

Hi ha altres col·lectius, com els firaires, o com també els
parcs d’oci, que duen vuit mesos sense fer feina, Sra.
Armengol, i han hagut de passar vuit mesos perquè vostè i el
seu govern els escoltin i els ofereixin alguna cosa que encara és
totalment insuficient, i per això avui tornen a manifestar-se
encara aquí.

I el mateix passa amb el sector del comerç, que està ferit de
mort; o la restauració. Aquests sectors ja no poden aguantar
més traves, ni més condicions ni més complicacions, i per
descomptat el que no poden fer és aguantar més ocurrències
com la darrera del conseller estrellat Negueruela, que volia
trepitjar tota la legalitat a l’estil de Veneçuela, i ha hagut de
recular, lògicament, i ha hagut de recular i l’ha haguda de
deixar a vostè en ridícul en el Consolat amb aquella famosa
reunió amb el sector. 

Miri, Sra. Armengol, les línies d’ajuda del Govern per a les
nostres PIME, per als autònoms i per a les famílies s’han
mostrat del tot insuficients, i per això li està quedant gent
enrere, Sra. Armengol, massa gent enrere està quedant.

Segueixen faltant mesures contundents i suficients en el seu
pressupost de l’any 2021; tal i com nosaltres ja li hem proposat
falten -li ho proposam des del mes d’abril- falten mesures per
donar més liquiditat i més ajudes directes a les famílies i també
a les empreses, i amb zero ingressos les empreses han de tenir
zero imposts.

Després vostè ara sortirà i dirà que no hem presentat res,
que tot és un desastre, que el PP i l’oposició són dolentíssims,
etc. Tothom sap que això és mentida, perquè estan presentades
en el Registre aquí, en el Parlament, i per tant la seva
credibilitat, que ja va quedar molt tocada per la seva sortida de
copes, ara fa que ningú no la cregui. Desperti d’una vegada,
Sra. Armengol, i no segueixi deixant més gent enrere. Moltes
gràcies.
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(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):

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Company. A
veure, efectivament, estam vivint una situació econòmica i
social molt complexa derivada d’una pandèmia sanitària, una
crisi econòmica i social que s’assembla a altres crisis
econòmiques que ja hem viscut. 

En aquest moment tenim la sort que hi ha governs
progressistes en aquesta comunitat autònoma -i ho dic així de
clar-, en el Govern d’Espanya, que hi ha una forta concepció de
la Unió Europea que s’ha d’enfocar de forma absolutament
diferent. 

Quan vostès governaven i varen enfocar la crisi econòmica
que vàrem viure ho varen fer absolutament diferent de com ho
estam fent ara, efectivament, vostès optaren per la desprotecció
de les persones, dels treballadors i de les empreses, i de les
retallades com mai a les comunitats autònomes; ara s’opta
absolutament per allò contrari, Sr. Company, convé que ho
vegin. S’opta per la protecció dels treballadors i les empreses
a través de la política dels ERTO que, efectivament, és una
inversió importantíssima que està fent el Govern d’Espanya i
que és aplaudida pel Govern de les Illes Balears i pels agents
socials i econòmics d’aquesta comunitat autònoma.

S’opta per les ajudes amb la liquiditat de les empreses
també a través dels préstecs de l’ISBA que està fent el Govern
de les Illes Balears. S’opta per ajudes directes a empreses i a
sectors més vulnerables com està fent el Govern de les Illes
Balears i està pactant i consensuant amb cada un dels sectors
econòmics cosa que, Sr. Company, vostès no feien, ja li vaig
recordar que els sindicats en el Consolat, en quatre anys que
vostè era conseller, no hi varen entrar ni una sola vegada.

Nosaltres pactam les mesures amb els sindicats,
representants dels treballadors, i amb els empresaris,
representants dels agents empresarials. 

(Alguns aplaudiments)

Tercera gran diferència, Sr. Company, nosaltres som un
govern compromès amb la gent d’aquesta terra, i sobretot
compromès amb la gent més vulnerable, i no ho demostram ara
amb la COVID, ho hem demostrat durant la legislatura passada.
La legislatura passada vàrem ser pioners amb la renda social
garantida que posàrem en marxa el 2016 i, gràcies a què hi va
haver un govern que va fer contractació de personal sanitari
que vostès havien acomiadat, d’educadors que vostès havien
acomiadat, de personal públic de l’Administració que la vàrem
reforçar, gràcies a la renda social vàrem ser els que més hem
invertit en política social durant els darrers cinc anys, i hem
disminuït la pobresa, en aquests darrers cinc anys, la comunitat
autònoma que més la va disminuir. 

Efectivament, ara vivim una pandèmia sanitària, deixi’m...,
escolti’m això de la pobresa, nosaltres estam donant suport i
ajuda com mai als sectors més vulnerables. I, Sr. Company,
hauria de saber com funcionen les coses: en el Banc d’Aliments
no hi van les persones a cercar aliment, ja fa un parell de
vegades que ho diu i això no és cert; en el Banc d’Aliments es
reparteix a les entitats, hauria de saber com funcionen les coses,
hauria de fer un poquet més de feina, s’hauria de (...) més
profund de les coses, i potser les coses anirien millor. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Presidenta. 

II. Interpel·lació RGE núm. 5973/19, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a política general del Govern
en matèria d’espais naturals protegits. 

Passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la interpel·lació RGE núm. 5973/19, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a política general del Govern en
matèria d’espais naturals protegits. 

Té la paraula la Sra. Tur. 

LA SRA. TUR I RIBAS: 

Sí, bon dia diputades, diputats. Fa gairebé sis mesos vàrem
presentar una interpel·lació per precisament arribar al dia
d’avui i tenir l’oportunitat de fer aquest intercanvi -crec que tan
necessari- d’impressions entre la proponent, que som jo
mateixa, i els representants del Govern, en concret, en matèria
d’espais naturals protegits, perquè consideram que és un tema
que mereix una atenció especial sempre, absolutament sempre;
ho consideram així, també, perquè sempre ha estat dins les
nostres línies principals d’actuació i de preocupació; i perquè
quan estam prop d’acomplir el vintè aniversari de la declaració
del Parc Natural de les illes d’Eivissa i Formentera, i enguany,
dins 2020, s’acompleix el vintè aniversari de la declaració de
la Reserva Marina dels Freus, consideram més necessari que
mai portar aquest debat en el Parlament, revisar un poc en
quines qüestions pensam que les coses estan funcionant bé, i,
per altra banda també, posar sobre la taula aquelles qüestions
on pensam que realment hi ha una oportunitat de millora; i,
perquè som coneixedors que hi ha predisposició per part
d’aquest govern a escoltar aquests missatges, procediré a fer la
nostra exposició.

Jo agrairia per favor un poc de silenci, si fos possible,
perquè no em sent ni a mi mateixa, gràcies. 

Bé, la crisi climàtica que vivim -o que patim- arreu del món
obliga a centrar majors esforços en la conservació de la
biodiversitat del planeta, i aquest és el repte més important que
tenim com a societat a nivell global i a nivell individual i local. 

Totes les polítiques públiques així com l’acció de l’empresa
privada, de les organitzacions, però també de l’acció de
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l’individu a nivell particular, i de la societat en el seu conjunt
han d’adreçar-se a fer possible els objectius prevists a l’Agenda
2030 de desenvolupament sostenible i a frenar la pèrdua de
biodiversitat, que és una de les amenaces que precisament està
estrictíssimament relacionada i vinculada a aquesta situació
dels efectes del canvi climàtic. 

Ho hem de fer per a la nostra salut i igualment ho hem de
fer per a la salut dels ecosistemes que tenim el deure de
protegir. Ara però la urgència se centra en la lluita per mitigar
la pandèmia de la COVID-19 que, alhora, ha posat de manifest
l’estretíssima relació que es dona entre la desaparició
continuada d’espècies animals i vegetals, sobretot, per
l’alteració de les condicions dels seus hàbitats, i l’aparició i la
proliferació de virus com és el cas a què he fet referència.

A la fi, tot està interconnectat, sempre és així. I, per tant, si
ens remetem a l’àmbit local -que en aquest cas serien les
nostres illes- cal aprofundir de forma decidida en les polítiques
ambientals, encara més -vull matisar-, encara més, perquè s’hi
ha fet molta feina. I en especial en la cura dels espais protegits
de les illes, establir uns objectius transversals que impliquin
totes les conselleries del Govern, absolutament totes.

De la declaració de l’emergència climàtica, que el Govern
va aprovar el novembre del 2019, és a dir, fa tot just un any, es
desprèn aquesta mateixa idea de transversalitat en les polítiques
que ha de desenvolupar el Govern. I, així mateix, quan la
presidenta Armengol insisteix reiteradament en el viratge que
la nostra economia ha de fer cap a les denominades economia
verda i economia blava, el que fa és tota una declaració
d’intencions que s’ha de prendre d’una manera molt seriosa. 

Per això, la interpel·lació que vaig presentar la passada
primavera no és una interpel·lació adreçada a la Conselleria de
Medi Ambient -tot i que segurament el debat el mantindrem
vostè i jo, Sr. Conseller-, és una interpel·lació adreçada a totes
les conselleries del Govern, absolutament totes. I, a la vegada,
pretén fer una crida a tots els grups parlamentaris, perquè no
deslliguem l’acció política del curt termini, com és el cas de les
propostes que tots feim per contribuir a mitigar aquesta situació
de pandèmia, de les accions del mig i llarg termini que ens
permetin superar d’una vegada per totes la gravíssima crisi
climàtica que posa en perill la pervivència del planeta i també
de la nostra espècie en la manera en què la coneixem. 

Per altra banda, el fet que el Govern i la majoria dels grups
polítics hagin signat un Pacte per a la reactivació econòmica i
social de les nostres illes brinda una oportunitat a l’hora
d’impulsar l’agenda verda. En concret, l’eix cinquè a), del Pla
d’acció que acompanya a aquest pacte, fa referència a l’impuls
de la transició energètica de l’economia verda i de l’economia
blava, i estableix com un dels objectius la necessitat d’aprovar
una estratègia marítima a les Illes Balears. 

Aquest objectiu o aquest eix, que crec que ha passat prou
desapercebut a hores d’ara, té una importància cabdal per a les
nostres illes, i en parlarem un poc més endavant. Aquesta
mesura es justifica per avançar cap a una gestió integrada en les
zones costaneres, d’acord amb els protocols i convenis
internacionals de la protecció de la Mar Mediterrània, i
comprovat aquest govern, així com les institucions insulars i

locals, a treballar per revertir les amenaces que l’afecten. Així,
el Govern reconeix la necessitat d’aprovar aquesta estratègia,
per fer front d’una millor manera, a la pèrdua de biodiversitat
i a la lluita contra el canvi climàtic. 

Des del nostre punt de vista, la gestió integrada de les zones
costaneres, pel que fa a les àrees marines protegides i al litoral
de les Illes Balears, suposarà que comptem amb un sistema de
planificació i gestió fonamentats en l’evidència científica,
gràcies a l’obtenció i anàlisi sistemàtica de dades i indicadors
que seran objecte permanent d’estudi.

Així mateix, significarà la implicació i la participació
permanent i organitzada de totes les parts en la presa de
decisions, per fer possible que la gestió d’aquests espais
comporti un equilibri, sempre a llarg termini entre objectius
ambientals, econòmics, socials, culturals i recreatius, en els
marcs que estableix la dinàmica natural. Molt important
aquesta darrera expressió, en els marcs que estableix la
dinàmica natural i no objecte de la demanda i pressió de
diferents col·lectius en un moment determinat.

A partir d’aquí supòs que tots estarem d’acord que la tasca
del Govern des del 2015 fins a dia d’avui és inqüestionsable pel
que fa al seu grau de compromís en la creació de noves àrees
marines protegides i la creació en general de nous espais
protegits. S’ha aconseguit una fita històrica en la recent
ampliació de la superfície marina del Parc Nacional de Cabrera,
s’ha creat el Parc Natural Marítim Terrestre d’Es Trenc, s’ha
aprovat l’ampliació de la Reserva Marina de Sa Dragonera, la
creació de la Reserva Marina del nord-est d’Eivissa-Tagomago,
l’ampliació de la Reserva Marina d’Es Freus i la Reserva
Marina de la Punta de Sa Creu a Formentera, entre molts altres
projectes que estan en tramitació en aquest moment.

Però alhora trobam que no s’arriba a definir quin pla de
feina tenen des del Govern per arribar a la tan necessària
aprovació d’aquesta estratègia marina de les Illes Balears i
tampoc no queda clar quina serà l’estratègia del que queda de
legislatura per reforçar tota la xarxa d’espais terrestres i marins
protegits. I crec que aquí falta un major esforç d’explicació per
part del Govern. Jo confio que sí tenen aquesta estratègia, però
aquesta interpel·lació ens permet, ens dóna l’oportunitat de dir-
los que cal major explicació.

A Balears comptam amb el coneixement científic, perquè la
ciència i les institucions científiques segueixen fent feina.
Tenim el compromís polític, la demanda social, tenim
l’empenta, l’experiència del sector pesquer i del gruix del teixit
empresarial, tenim l’impuls de les administracions insulars i
locals i tenim la capacitat de generar els recursos econòmics,
gràcies entre d’altres a l’impost de turisme sostenible o al fons
de protecció de la posidònia, entre d’altres. Per això feim una
crida a tots els actors implicats, per avançar en aquesta
estratègia per dotar de major coherència les polítiques de
conservació dels espais protegits de les Illes Balears.

I ara obriré un segon bloc, més local, ara sí més local. Ara
vull parlar del Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa i
Formentera. En aquest segon bloc d’intervenció, crec que cal
concretar més i ara els exposaré els motius fonamentals pels
quals vàrem presentar aquesta interpel·lació. Des del nostre
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punt de vista seria molt agosarat plantejar quines qüestions
trobam a faltar en la gestió individual de cada espai protegit en
el conjunt de l’arxipèlag, no ens atreviríem, però sí que estam
decidits a assenyalar el que nosaltres consideram mancances en
la gestió el Parc Natural de Ses Salines i si es vol més
concretament en l’àmbit de Formentera, per acotar-ho un poc
més.

El Parc Natural de Ses Salines fou aprovat per aquest
parlament, mitjançant la Llei 17/2001, de 19 de desembre de
protecció ambiental de Ses Salines d’Eivissa i Formentera, amb
una extensió de gairebé 16.000 hectàrees, sumant zona marina
i terrestre. L’aprovació es produí sent president del Govern el
Sr. Francesc Antich i la consellera de Medi Ambient, la Sra.
Margalida Rosselló, amb el suport majoritari de tots els grups.
Jo no vull deixar passar l’oportunitat perquè gairebé 20 anys
després, donam un agraïment de cor a tots els grups
parlamentaris que varen fer possible aquella aprovació i en
especial al govern d’aquell moment que va tenir l’impuls i
l’esperit decidit d’aprovar aquesta llei, que va tenir una
repercussió tan elevada per a la nostra societat.

L’aprovació d’aquella llei va posar fi, afortunadament, a
una confrontació de dècades entre una minoria cobdiciosa i
sense escrúpols, de promotors turístics que pretenien urbanitzar
els terrenys del parc a banda i banda d’Es Freus, per al seu
propi lucre i una societat pitiüsa profundament compromesa en
la protecció d’aquest meravellós paratge que són Ses Salines.
El parc natural té una història llarga i l’any que ve, com he dit,
es compliran 20 anys des de la seva creació. Aquests anys han
estat farcits d’experiències d’èxit i d’altres en menor grau sense
tant d’èxit, però és cert que de la mà dels governs autonòmics
progressistes i del Consell de Formentera, s’han aconseguit
fites molt importants per a la conservació d’aquest espai. 

Permetin-me que en posi alguns exemples per ordre
cronològic, el primer del quals data de l’any 2007. Fruit
d’aquesta experiència compartida, d’aquesta voluntat de treball
intens, s’ha aconseguit la regulació d’entrada de vehicles a Ses
Illetes, la conversió de Can Marroig en el centre d’interpretació
del parc natural. La regulació del fondeig mitjançant servei de
vigilància, la prohibició de les anomenades party boats, la
inclusió de praderies de posidònia a les cartes nàutiques, la
recuperació d’Espalmador com a zona de protecció estricta, el
decret de protecció de la posidònia i el fons posidònia,
l’aprovació del Pla de gestió LIC de Ses Salines, que farà
possible la regulació de tot el litoral de l’illa; i en un futur molt
immediat, si tot va bé, la regulació de S’Estany d’Es Peix, que
crec que serà una fita francament històrica, històrica i exemplar
en l’àmbit ambiental. Totes aquestes són actuacions de les
quals n’estam molt orgullosos i orgulloses i majoritàriament
són fruit d’aquesta empenta conjunta i d’aquesta entesa entre
ambdues institucions. 

Pensam que és la fórmula de major èxit, senyores i senyors
del Govern, i per això ara sí, incidiré en les accions que a ulls
nostres i des de l’experiència de l’àmbit que afecta Formentera,
consideram essencials que el Govern desenvolupi majors
esforços per fer possible que el Parc Natural de Ses Salines,
mitjançant el seu òrgan de gestió, es trobi en condicions
d’encarar els reptes de futur que hem anunciat a l’inici de la

intervenció i que tenen relació directa amb la lluita contra el
canvi climàtic i el fre a la pèrdua de la biodiversitat.

Com que veig que el temps s’esgota...

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sra. Tur, tiene usted otro turno.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, i la presidenta és a punt de cridar la meva atenció, el que
faré serà reservar per a la meva segona intervenció, aquestes
qüestions on pensam que cal incidir més i que es concretaran en
una sèrie de propostes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Tur. Tiene ahora la palabra el
representante del Govern, el conseller de Medi Ambient i
Territori, el Sr. Mir.

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

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta. Moltes gràcies, Sra.
Tur per aquesta interpel·lació. Els espais naturals protegits
representen actualment el 25% de la superfície de l’arxipèlag
i són el principal tresor de les Illes Balears, tant a nivell
biològic i ambiental com també com a espais que possibiliten
l’accés al medi natural de cara a la ciutadania. Actualment a les
Illes Balears comptam amb prop de 180 hectàrees sota diferents
figures d’espais naturals protegits, 8 parcs naturals, 1 paratge
natural, 1 parc nacional, 3 reserves naturals, 2 monuments
naturals i 169 espais de Xarxa Natura 2000. De tots aquests, la
superfície terrestre protegida és de 1.250 quilòmetres quadrats
i la marina de 1.100 quilòmetres quadrats, aproximadament, i
sumen en total uns 2.350 quilòmetres quadrats.

Les característiques dels espais naturals protegits de les Illes
Balears a nivell ecològic, paisatgístic i socioeconòmic són molt
diverses, amb problemàtiques i amenaces diferents, amb
recursos i riqueses taxonòmiques especials, sovint úniques.
Aquests espais necessiten d’una cura, com vostè deia, i d’una
gestió específica adequada a cada un d’ells, que faci compatible
la seva protecció i conservació amb el gaudi de la ciutadania.
En aquest sentit la nostra tasca durant aquesta legislatura anirà
enfocada a la consecució de dos grans objectius: la
responsabilitat envers la conservació i protecció de la natura i
el dret a l’accés públic a aquest medi natural. 

Així mateix, aquests objectius es materialitzen en accions
concretes, algunes de les quals els passaré a detallar.

Quant als parcs naturals, cal destacar l’ampliació del Parc
Natural de S’Albufera de Mallorca i el Parc Natural de Llevant,
ambdós processos ja en tramitació i que esperem que es puguin
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executar en els propers mesos. L’aprovació del Pla d’ordenació
de recursos naturals del Parc Natural d’Es Trenc i
l’actualització també del PORN del Parc Natural de Mondragó
i del PRUG del Parc Natural de S’Albufera d’Es Grau, també
tots aquests tres processos en execució, o l’aprovació de
mobilitat sostenible precisament del Parc Natural de Ses
Salines d’Eivissa i Formentera, del qual iniciarem l’exposició
pública en els propers mesos i que és ver que aquesta estratègia
té major incidència dins la part terrestre d’Eivissa i de l’illa de
Formentera.

Pel que fa al Parc Natural de Ses Salines, també destacar
altres actuacions, en part gràcies a l’esmena del Grup Mixt,
impulsada precisament per Gent per Formentera, en els
pressuposts de l’any 2020, ja s’han iniciat una sèrie de millores
relacionades amb les infraestructures del mateix parc i que
aquestes continuaran de cara a l’any 2021. Vull destacar per
exemple, la senyalització del camí de Can Marroig, la
senyalització de les àrees de cria d’aus i també la reparació de
la senyalística diversa en el parc natural a l’àmbit terrestre de
l’illa de Formentera, la instal·lació de noves senyals, com li
deia, la revisió i la reparació dels tancaments dels accessos del
domini públic marítim terrestre a determinades zones sensibles
a l’illa de Formentera, el seguiment de la qualitat de l’aigua a
les zones humides, tant d’Eivissa com de Formentera, amb
l’adquisició de limnímetres per a la instal·lació a S’Estany
Pudent i a S’Estany d’Es Peix, la neteja i la retirada de residus
a la costa o l’execució d’un projecte ITS executat per
ASPANADIF quant a la retirada d’espècies al·lòctones i la
retirada de residus.

També, en concret, a l’illa de Formentera vull destacar la
constitució enguany de la comissió de seguiment del conveni
amb el Consell Insular de Formentera que permetrà a
l’administració insular, com vostè comentava, ordenar i regular
els fondejos a S’Estany d’Es Peix després d’un llarg període de
feina conjunta. 

També cal destacar els bons resultats de la campanya
d’informació i vigilància en els fondejos sobre posidònia amb
uns resultats que a l’illa de Formentera, en concret i vull
destacar l’illa de Formentera, de cada any, doncs, permeten
entreveure un escenari molt més positiu per a la conservació
d’aquesta planta. I també cal anunciar que, tal com va sortir
precisament publicat el passat dissabte en el BOIB, l’aportació
econòmica que Red Eléctrica haurà de fer amb un mínim de
50.000 euros que es destinaran a actuacions de conservació
d’espècies i hàbitats a l’illa de Formentera a conseqüència
d’una compensatòria, una mesura compensatòria, imposada per
la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears envers la
tramitació de les noves estacions i subestacions elèctriques i
també del cable d’interconnexió. 

Pel que fa al Parc Nacional de Cabrera -vostè també hi feia
referència- el febrer de l’any passat vàrem aconseguir una fita
històrica que era l’ampliació d’aquest parc natural convertint-lo
en la zona marina més important de la Mediterrània Occidental,
i fa un parell de setmanes, fa poc més d’una setmana, també
vàrem tornar a conèixer una notícia que també la consider de
fita històrica, que és precisament que la comunitat autònoma
pugui gestionar de manera unitària i conjunta aquest parc
nacional després d’una sentència del Tribunal Suprem. 

Les reivindicacions també d’aquesta conselleria davant
l’Estat no acaben aquí. En diverses ocasions, tant a la comissió
sectorial com a la conferència sectorial amb el Ministeri de
Transició Ecològica, hem reclamat que en aquest cas ara el
càlcul de repartiment del fons de l’organisme autònom dels
parcs nacionals a les zones d’influència dels parcs nacionals
comptabilitzin sobre les 90.000 hectàrees actuals i no sobre les
10.000 hectàrees sobre les quals abans es feia el propi càlcul.

El compromís d’aquest govern amb Cabrera diria que és
inequívoc, des de l’any 2015 s’ha incrementat la inversió d’1,9
milions als 3,5 milions previstos per als pressupostos de l’any
2020 convertint, per tant, aquest pressupost en el segon més
gran d’ençà que la comunitat autònoma gestiona el parc
nacional. També hi ha hagut un increment de l’any 2015 de sis
places noves creades per incrementar la plantilla de treballadors
en el Parc Nacional de Cabrera.

Pel que fa als espais naturals de la Xarxa Natura 2000 cal
destacar que en el cas de Formentera, com deia vostè, fa
poques setmanes es va poder aprovar el pla de gestió que
d’alguna manera ajudarà a gestionar d’una manera integral la
zona marina que envolta l’illa de Formentera, una tasca que
també des de feia dos treballàvem conjuntament amb el consell
insular i que sens dubte és una fantàstica notícia en aquest
sentit.

En els darrers anys també l’activitat recreativa i de lleure,
la natura s’ha vista incrementada de forma important en part
per la ciutadania i també pels esports de natura. I crec que això
és un repte important que hem d’afrontar i en concret també a
l’illa de Formentera. Com li he dit abans, una de les premisses
principals, línies de feina, d’actuació de la conselleria és també
comptabilitzar la protecció i la conservació dels espais naturals
protegits amb l’ús públic. Entenem que els espais també han de
ser zones d’accés a la ciutadania, només allò que coneixem és
allò que podem estimar. Per tant, en aquest sentit crec que les
noves activitats, la diversificació d’activitats dins els parcs
naturals, en concret jo crec que la zona d’Eivissa i Formentera
és un bon exemple del que dic, s’han de treballar mecanismes
per comptabilitzar les sinèrgies entre aquests dos aspectes.

En relació amb això després també hi ha la millora de les
tramitacions administratives per tal de garantir una major
diligència quant a autoritzar determinades actuacions, però
sense deixar mai de tenir en compte precisament que aquestes
activitats que es puguin dur a terme de manera organitzada dins
els nostres espais naturals protegits, no tenguin una incidència
negativa sobre la conservació. En aquest sentit des de principis
d’aquesta legislatura ja hem començat a digitalitzar algunes
administracions, estic parlant d’escalada, de barranquisme, i
feim feina que altres activitats que es desenvolupen dins els
espais naturals protegits també puguin tenir vies telemàtiques
per agilitar aquestes tramitacions, però alhora seguir d’alguna
manera coordinant aquesta conservació i aquesta preservació.

Una de les altres feines que potenciam des del Govern és la
millora de la coordinació, la comunicació i la divulgació en els
espais naturals protegits. En aquest sentit amb la creació de la
Xarxa d’Espais Naturals Protegits de les Illes Balears es
conformarà una estratègia de coordinació perquè tots els espais
naturals protegits tenguin unes mateixes directrius i d’alguna
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manera establir una xarxa, que entenc que aquesta era una de
les mancances que a dia d’avui teníem a la comunitat autònoma
i crec que és molt important que la coherència entre els
diferents espais de totes les Illes tengui un mateix fil conductor.

Després ja de cara al futur, i després en el segon torn
podrem entrar en el detall que vostè precisi, de cara al futur
també hi ha un tema que és important, que és la modificació i
la revisió de la Llei 5/2005, de la LECO. Crec que aquesta ha
estat una llei molt positiva per a aquest país, una llei que ha
permès des de l’any 2005 precisament tenir un marc normatiu
genèric a nivell autonòmic que ens permetés tenir una revisió
o una gestió, millor dit, dels espais naturals protegits a aquesta
comunitat autònoma, però que precisament, pel que li
comentava abans, des del2005 fins ara han passat molts anys,
moltes activitats que avui en dia es duen a terme en aquell
moment no existien i que, per tant, no estan regulades dins la
normativa bàsica autonòmica. El cas de l’illa de Formentera
sens dubte n’és un exemple. Per tant, la diversificació i la
pressió antròpica dels espais naturals protegits no és la mateixa
en els nostres dies que fa ja molts d’anys, quinze anys en
concret. 

Per tant, en aquest sentit també és un dels reptes de futur
plantejar aquesta revisió i, com bé vostè comentava, que sigui
una revisió el més integral i holística per precisament no sols
atribuir la conservació dels espais naturals o de la natura a una
conselleria en concret, i jo estic totalment d’acord amb la
reflexió que vostè feia, sinó que el Govern plantegi una
normativa integral i holística que permeti tenir aquesta visió
més genèrica i que entre totes les administracions i també amb
la ciutadania involucrada ens permeti una millor conservació i
sobretot una millor gestió dels nostres espais naturals.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mir. Correspon ara el torn de rèplica a
la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Moltes gràcies. Estic molt contenta, Sr. Mir, de veure que
pràcticament crec que compartim el cent per cent de la diagnosi
que vostè ha fet, sobretot m’estic referint ara ja a la darrera part
de la seva intervenció. 

Em fa molt feliç veure que vostès tenen perfectament
identificats els punts on cal treballar a fons per modernitzar, fer
més transparent i fer més competitiva la gestió dels espais
naturals protegits, no només del Parc de Ses Salines, en general
el de tots. Jo he fet referència a Ses Salines, però entenc que
moltes de les qüestions que jo ara li plantejaré les podria fer
extensives, si no a espais de nova creació segurament sí als que
duen més anys des de la seva creació.

Per tant, jo on volia incidir, Sr. Mir?, que cal que els òrgans
de gestió dels espais naturals siguin més àgils, més àgils, com
vostè ha dit, en la tramitació d’expedients; més àgils en el seu

funcionament i pot ser fins i tot crec que caldria valorar si
convé deslligar la secció de persones o informadors o..., perdó,
o de tècnics que estan sobretot destinats a informar de
projectes, a fer planificació i a fer el seguiment, com he dit, de
projectes i dels plans de conservació d’aquells que estan
destinats sobretot a l’atenció al públic. És a dir, crec que cal,
val la pena reorganitzar els òrgans de gestió per fer precisament
que l’administració sigui més àgil amb els tràmits, que els
tràmits siguin més accessibles sense que per això es perdi ni
una, ni una coma de la necessària prevenció que hi ha d’haver
amb les autoritzacions, però sí crec que cal aquest esforç de
reorganització dels òrgans de gestió. 

Després, respecte de les estructures de participació i
governança. Miri, Sr. Mir, jo amb un simple exercici d’entrar
a la web del Govern vaig veure que el darrer pla anual
d’intervenció en el Parc Natural de Ses Salines, o com a mínim
el darrer que ha estat publicat, correspon a l’any 2011. No
coneixem quin és el pla anual de conservació i d’actuació del
Parc Natural de Ses Salines de 2012 cap aquí, imagini’s. No dic
que no s’hagi fet però no està publicat, per tant no tenim accés
a aquest pla; no podem saber quin pressupost té, quin
pressupost específic té, quines accions es prioritzaran, i quines
labors es duran a terme de manera prioritària. Per tant crec que
aquí convé de veritat fer-hi un esforç important.

I quan dic governança també cal revisar si els òrgans de
participació que estan aprovats actualment pel que fa a aquest
parc si realment funcionen. Jo crec que no, jo crec que no, i per
tant els convid a reflexionar sobre si no cal crear una estructura
més dinàmica, més àgil i que permeti un feedback molt més
ràpid i més efectiu.

Pel que fa a la divulgació, vostè també n’ha parlat; jo també
ho tenia com un dels punts importants a treballar, perquè
consideram que aquest és un dels objectius primordial que
mereix una atenció especial. Existeix la necessitat de fer
accessible la informació relativa als programes de conservació,
de recuperació i d’investigació que es duen a terme dins el
parc, perquè aquesta informació queda molt oculta a l’opinió
pública, i probablement ajudaria molt a conscienciar tothom el
fet de conèixer quins plans estan en marxa en cada moment,
quin pressupost tenen, en quin grau d’execució estan i quins
resultats d’obtenen i quines conclusions s’obtenen, i això
ajudaria moltíssim a valorar la feina també..., a posar més en
valor la feina que es fa des dels parcs.

Pel que fa a la presència del parc natural als llocs clau,
vostè aquí no hi ha fet cap referència, però estic quasi segura
que hi estam d’acord. És a dir, el Parc Natural de Ses Salines
no es pot limitar a una oficina al carrer Múrcia, em sap greu, no
es pot limitar a una oficina al carrer Múrcia. El Parc Natural de
Ses Salines ha de tenir presència clara i ben identificada a llocs
clau com l’aeroport d’Eivissa, el port d’Eivissa, el port de
Formentera i qualsevol altre indret on hi hagi una arribada
important de turistes, i no només per als turistes, evidentment
també per als residents, però ha de ser visible i ha de tenir
presència física, també. Però per altra banda també ha de
millorar la seva presència a les xarxes socials. Sabem que hi té
presència però pensam que realment val la pena fer un esforç
en aquest àmbit.
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I després -acab-, en l’àmbit de la investigació, consideram
que s’ha de possibilitat un major nombre de beques a través del
parc, evidentment, s’ha de possibilitar aquesta investigació
mitjançant beques, mitjançant contractes i convenis amb
entitats de recerca públiques i privades, i per qualsevol altra via
que sigui possible, i s’ha de dar aquest impuls permanent a la
recerca, perquè s’ha d’aprofundir en el coneixement de les
espècies més singulars i d’aquelles que es troben amenaçades.

I com que he acabat el meu temps, li diré que trobam a
faltar una política més clara i més definida pel que fa a la lluita
contra espècies invasores, i trobam a faltar una acció de
vigilància, també, segurament més organitzada i més
estructurada, especialment pel que fa a totes aquelles activitats
que comporten un risc per a les espècies i per als hàbitats dels
quals parlam. Vostès saben, vostè ho ha dit i nosaltres ho
compartim...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, acab. L’espai ha de ser compartit i ha de possibilitar l’ús
públic, però l’ús públic no pot anar mai en detriment de la
conservació d’aquestes espècies que pretenem protegir. Per tant
en ocasions sí que convé valorar si s’han d’habilitar més espais
com a zones de protecció estricta. Afortunadament vostès ho
varen fer amb Espalmador quan el Partit Popular fa dues
legislatures va decidir...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Tur, por favor, se ha acabado su...

LA SRA. TUR I RIBAS:

...retirar aquesta condició a aquest illot, i per tant creim que val
la pena considerar-ho.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias. Corresponde ahora la contrarréplica...

(Alguns aplaudiments)

... del conseller de Medi Ambient i Territori, el Sr. Mir.

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

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta. Moltes gràcies, Sra.
Tur. Intentaré també respondre un poc a tots els punts que vostè
em comentava en aquesta segona intervenció. Crec que en
termes generals, efectivament, compartim bona part del cos de
reflexions que han sorgit en aquesta interpel·lació. Compartesc,
i així li ho avançava a la meva primera intervenció, que hem de
ser més àgils, no sols en el funcionament sinó també en les
tramitacions. Ja li avançava que aquesta és precisament una

línia de feina en la qual treballam en aquesta legislatura, que ja
l’hem encetada, vull dir que ja estam treballant en aquest sentit,
i per tant volem estendre aquesta agilitació de totes aquestes
activitats, algunes d’elles no regulades per normativa, per tal de
fer compatible aquest ús públic amb la conservació dels espais.

Vostè em parlava de deslligar el personal facultatiu superior
del personal de camp, i efectivament compartesc aquesta
reflexió, i de fet també li he de dir que amb la nova instrucció
i amb aquesta xarxa d’espais naturals de les Illes Balears que li
comentava a la meva primera intervenció, ja hem començat a
fer això. De fet ara mateix el personal facultatiu efectivament
és el que s’encarrega de complir la normativa a través de tots
els informes preceptius en matèria de conservació d’aquests
espais naturals protegits, i per tant estan fent feina bàsicament
des d’oficina, i després hi ha tot el personal de camp, on
incloem els informadors, els naturalistes, els vigilants, els
agents de medi ambient. Per tant ja treballam en aquesta
estructura o en aquesta bicefàlia, perquè entenem que hem de
fer compatible i que hem de fer paral·lela la feina facultativa
amb la feina presencial en el treball de camp. Per tant
compartesc aquesta precisió i ja li puc avançar que així és com
ho estam treballant.

Em feia referència quant a la publicació del pla anual en el
cas del Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera.
Desconeixia aquesta consulta que vostè em deia. En tot cas li
puc dir que els plans anuals s’han de fer cada any i es fan cada
any perquè són precisament els que marquen la planificació
d’actuacions que es du a terme en el parc natural de cara a l’any
vinent. Per tant en aquest sentit no en tengui dubte, i està a la
seva disposició si el vol consultar.

Revisar els òrgans de participació. Crec que és una reflexió
interessant des d’un punt de vista integral, i crec que és una
reflexió interessant que s’haurà de plantejar dins la revisió de
la LECO. Compartesc que s’han de revisar els òrgans de
participació; la meva opinió, fins i tot més personal que com a
conseller, és que alguns òrgans de participació que es varen
plantejar el 2005 d’una manera totalment positiva, efectivament
a dia d’avui no són eficients, i per tant crec que és una
encomana que ha de fer la llei autonòmica per tal de revisar
aquests mecanismes de participació i fer-los més àgils, i
sobretot també fer-los més diligents i més eficients, i que
tenguin major incidència en la gestió del espais naturals
protegits. Per tant ho compartesc.

Quant a la divulgació, crec que és un fet cabdal, i de fet una
de les premisses que tenim en aquesta legislatura la Conselleria
de Medi Ambient i Territori és haver potenciat moltíssim la
divulgació i la informació que contínuament anam traient a
través del gabinet de comunicació de la conselleria, no sols
informació de text, sinó que també hi ha molta informació
gràfica i molta informació visual, que entenem que és la manera
amb què més podem arribar a diferents col·lectius que fins fa
pocs mesos o anys no tenien una informació contínua a través
de càpsules, a través de xarxes socials, que són, entenem, les
vies de comunicació que avui en dia són les més efectives i les
més ràpides, i per tant compartesc també aquesta reflexió, i
sàpiga que això és una de les línies de feina que des de la
conselleria hem començat a encetar, també amb una recurrència
de càpsules a través de vídeos concrets sobre biodiversitat,
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sobre espècies, sobre espais naturals protegits, sobre residus,
sobre les diferents temàtiques que tenim associades o adscrites
a la conselleria.

Em feia referència al fet que el Parc Natural de Ses Salines
no només pot existir en el carrer Múrcia. Hi estic d’acord, que
és així, però també estic d’acord en el fet que precisament el
carrer Múrcia és la part facultativa, però que després hi ha
presència de personal in situ en el parc natural. No sé si
discreparia un poc que els parcs naturals han de tenir presència
en els ports i aeroports en vistes als turistes que arriben; això
potser sigui una reflexió personal, a títol personal, que potser
discrepi un poc del seu plantejament, però estic d’acord que
hem de seguir potenciant sobretot la visibilització que ens
interessi dels espais naturals protegits, i no caure en l’error de
vendre un espai natural protegit com un recurs turístic, cosa que
durant moltes èpoques en aquesta comunitat autònoma així es
va fer, al meu entendre d’una manera negativa.

I pel que fa a les accions de vigilància -i ja acab-, doncs vull
compartir que la vigilància en els espais naturals protegits s’ha
de seguir mantenint. Crec que hi ha hagut un bot quantitatiu
molt important en nombre de sancions des de l’any 2015 fins
ara, i no només és la vigilància sinó també la capacitat de
tramitar totes aquelles actes de sanció; per tant parlam de
vigilants, però també parlam d’instructors, que crec que és un
binomi que no podem deslligar i que és important de cara a la
conservació del nostre medi ambient.

I amb això, doncs, bé, esper poder seguir treballant en la
mateixa línia que vostè apuntava, i poder seguir treballant en
sinèrgies que siguin positives per als nostres espais naturals
protegits.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

En aquests moments aturam deu minuts el plenari per obrir
un poc les finestres.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats i diputades, reprenem el plenari. 

III. Moció RGE núm. 16173/20, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a rebuig a la normativa que
permet l’avaluació, promoció i obtenció de titulacions sense
límit d’assignatures suspeses, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 14982/20.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i votació de la Moció RGE núm. 16173/20, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a rebuig a la normativa que

permet l’avaluació, promoció i obtenció de titulacions sense
límit d’assignatures suspeses, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 14982/20.

Intervenció del Grup Parlamentari Popular, té la paraula la
Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom, aquesta moció la
presentam des del Grup Parlamentari Popular com a resultat de
la interpel·lació formulada al conseller d’Educació perquè amb
l’excusa de la pandèmia el Govern estatal d’esquerres ha
aprofitat per rebaixar la qualitat educativa a les aules, una nova
rebaixa de la ministra Celaá que va més enllà de l’aprovat
general instaurat el curs passat.

A partir d’ara es podrà aprovar sense tenir en compte les
notes dels alumnes, es permetrà promocionar de curs sense
limitació d’assignatures suspeses i serà viable obtenir un títol
de secundària i de batxillerat amb suspensos i, per tant, sense
haver adquirit l’aprenentatge de les competències necessàries.

I es fa des d’una nova deixadesa de les competències que
corresponen al Govern central que passa la responsabilitat a les
comunitats i des d’aquí als equips directius de cada centre que
assumeixen la responsabilitat de concretar com valorar els
alumnes per qüestions com la feina en equip, el comportament
o l’aptitud personal.

Ara els centres educatius deixen de tenir criteris homogenis
i es creen disset possibles models educatius, desiguals,
diferents, “gravosos” per als nostres fills que tendran diferents
oportunitats segons la regió on resideixin i segons el centre
educatiu on estudiïn i tot amb la imposició del decret, aquesta
figura que tant criticava el govern d’esquerres i amb la qual ara
es produeix la ruptura absoluta del sistema educatiu espanyol.

Així ho estableix el reial decret estatal i així ho recull la llei
Celaá, la llei del xantatge educatiu que dijous va aprovar el
Congrés de Diputats; una llei sectària que ha venut la llibertat
educativa a canvi d’un grapat de vots per aprovar els
pressuposts, sense consens, sense l’opinió dels experts, sense
justificació pedagògica de cap mesura imposada i amb una
comissió parlamentària a porta tancada on es vetava l’entrada
als mitjans de comunicació, però el més greu, a part de la falta
de diàleg i consens, és el resultat que produirà en l’aprenentatge
dels estudiants.

Las mancances d’aquest sistema són evidents ja que no
podrem assegurar de cap manera que els alumnes acabin la seva
etapa educativa amb una base adequada i uniforme per
enfrontar-se al seu futur amb seguretat. No sabrem si han
adquirit les competències necessàries perquè tendran
avaluacions per notes mitjanes, aprovaran per bon
comportament o titularan sense exigència.

S’elimina la cultura de l’esforç, l’interès per aprendre o la
il·lusió per aprovar. Preocupa més diluir les xifres de fracassats
o de repetidors que superar les mancances que les ocasionen.
Es tria la mediocritat i el passotisme en lloc de l’excel·lència i
la superació.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202016173
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Gran part de la comunitat educativa s’ha oposat frontalment
a aquest nou sistema: Madrid, Galícia, Andalusia, Castella i
Lleó, Navarra, Aragó, comunitats de diferent color polític,
representants sindicals, patronals, inspectors educatius, mares
i pares, moltes persones per a les quals també han de governar.

Organismes rellevants com la Reial Acadèmia de la Llengua
Espanyola han criticat severament algunes de les noves mesures
i fins i tot la Fiscalia del Tribunal Suprem ha iniciat diligències
d’investigació pel procediment seguit per la ministra per haver
iniciat aquests tràmits durant l’estat d’alarma i per un òrgan
incompetent.

A Balears no ha estat millor, el conseller March se n’ha
rigut d’aquesta cambra, contestant amb evasives les preguntes
de control al Govern, defensant per una part la cultura de
l’esforç, però per l’altra signant després les instruccions
autonòmiques que recullen la titulació sense aprovats.

Nosaltres, des del Grup Parlamentari Popular, rebutjam
aquest sistema i demanam a la resta de grups parlamentaris que
donin suport a la nostra moció, perquè el Govern de les Illes
Balears vetlli pel respecte als principis constitucionals en
matèria educativa, per la protecció del dret de les famílies
balears a triar lliurement el model educatiu, per la coexistència
de la doble xarxa educativa pública i privada concertada a la
nostra comunitat autònoma, per la igualtat d’oportunitats i per
apostar per la cultura de l’esforç a l’aprenentatge de tots els
alumnes balears.

I volem que el Govern pensi en les necessitats reals de
l’alumnat i rebutgi expressament la normativa estatal que
permet la promoció i la titulació sense límit de suspensos i
reformuli les seves instruccions autonòmiques per establir
criteris d’avaluació en funció de l’adquisició de competències
i en funció d’aprovar les assignatures.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Riera. Ara començam el torn de fixació de
posicions, pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula
la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Buenos días a todos y a todas, muchas gracias, presidente.
Miren, cuando muchos de ustedes entraron en política yo
apenas iba a primaria, he pasado por la mayoría de las
reformas, por la mayoría de las leyes educativas que han
situado a este país a la cola en el nivel educativo con respecto
al resto de Europa y, en general, con respecto al resto del
mundo enriquecido.

Señores de la derecha, y en concreto del Partido Popular, y
señoras también, están abanderando ustedes un debate ficticio,
y se lo digo porque ha sido una ley que ha salido aprobada por
una mayoría de grupos parlamentarios, siete grupos
parlamentarios frente a la ley que ustedes aprobaron que

solamente salió aprobada por los votos del Partido Popular.
Bueno, creo que han sido también un ejemplo de consenso las
300 enmiendas que se han aceptado a esta ley frente a las 50
enmiendas que ustedes aceptaron en la ley Wert, que -repito-
solamente fue aprobada con los votos del Partido Popular, siete
partidos, siete grupos parlamentarios han aceptado esta nueva
ley.

¿Qué les pasa con la concertada? ¿Por qué alimentan
ustedes la desinformación? ¿Por qué abanderan ustedes un
debate ficticio?, eso no es una oposición responsable, y ustedes
lo saben muy bien.

Respecto a la concertada, nosotros entendemos que si la
administración es quien pone el dinero público, dinero que es
de todas y de todos sea también la administración quien
garantice que la administración de la concertada es responsable
y transparente. Creemos que esas cuotas que pueden pagar los
padres y las madres en ciertas escuelas concertadas, se traduce
en privilegios a determinados niños y a determinadas niñas en
escuelas pagadas con dinero público. Creo que velar para que
estas cuotas no existan, para que la gestión de la concertada sea
transparente absolutamente porque estamos hablando de dinero
público, creo que eso no está de más. A ustedes no les parece
bien y montan un circo mediático.

Los profesores de la concertada no van a perder su puesto
de trabajo, fin. Fin al debate ficticio que ustedes están
alimentando.

¿Qué les pasa con la educación especial? No se cierra la
educación especial, como irresponsablemente están diciendo.
Se van a destinar más recursos a centros ordinarios para que
niños con necesidades especiales puedan estudiar en centros
ordinarios.

¿Qué les pasa con las comunidades autónomas, con que
haya un modelo educativo..., diecisiete modelos educativos?
Hombre, pues claro, es que hay diecisiete comunidades
autónomas! Es que ustedes votaron las comunidades autónomas
cuando votaron a favor de la Constitución Española, ¿o es que
están en desacuerdo con la Constitución Española? Si quieren
pueden aliarse, como otras veces han hecho, con sus
compañeros de VOX y apostar por un estado centralizado, pero
eso no es lo que dice la Constitución Española. La Constitución
Española habla de diecisiete modelos, diecisiete modelos
adaptados cada uno a las realidades de las comunidades
autónomas. Yo no veo ninguna exageración y ustedes siguen
alimentando un debate ficticio e inconstitucional.

Repetir curso, señores y señoras de la derecha, repetir curso
no es un fallo del estudiante, es un fallo del sistema. ¿Saben
ustedes que el director de educación de la OCDE dice que “ni
se aprende, ni se es más beneficioso cuando se repite curso”.
¿Saben que un alto porcentaje de repetidores terminando
abandonando la escuela? Miren, de verdad, ustedes pueden
dormir tranquilos que la única amenaza para los nuevos
tiempos, para la nueva educación, para la cultura y el
aprendizaje, son realmente ustedes.

Miren, se van a poner medidas de apoyo individualizadas
para que no tenga que repetirse curso y aún así hay
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circunstancias en las que evidentemente se podría repetir curso,
pero no es el modelo que nos gusta, preferimos que los niños
y las niñas avancen, que se refuercen en los cursos siguientes
las materias que han estado flojeando. Por favor, dejen de
montar este circo de debate ficticio.

Miren, para ser sinceras, nadie pueda asegurar que esta ley
vaya a solucionar todos los problemas educativos, pero sí estoy
segura de que tiene muchas, muchas posibilidades de traer
prosperidad al sistema educativo y ojalá lo haga y ojalá lo haga,
porque lo importante no es quien firma la ley, señores del
Partido Popular, lo importante no es quién firme la ley, lo
importante es la educación de este país. Piensen ustedes en la
mayoría, piensen ustedes en la mayoría y están en su derecho
de criticarla eh, pero están arriesgando mucho con la pataleta
y sepan ustedes que la insumisión a las leyes es un delito de
sedición, a ver si además de por corrupción, van a ser ustedes
condenados por más delitos.

Y ya termino, Sr. Presidente. No a su moción, no a sus
privilegios de clase, no a su debate ficticio, ¿qué sabrán ustedes
de opresión para gritar “libertad, libertad” en un congreso? De
verdad, ¿qué sabrán ustedes de libertad si siempre han estado
en el lado de los que oprimen?

Gracias, presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos
té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies president. Señoras y señores diputados, trasladar
desde un inicio al Grupo Popular el voto a favor, por supuesto,
de mi grupo parlamentario. Hace unos días el Congreso
aprobaba por la mínima el texto de la octava Ley de educación
de nuestra democracia, la LOMLOE, la famosa Ley Celaá, una
reforma exprés, con dudosas garantías en un momento
inoportuno, con nocturnidad y alevosía, llena de ideología, que
no mejora la calidad educativa, sino al revés. La LOMLOE es
la demolición de la calidad y de la equidad educativa y no
garantiza la igualdad de oportunidades, una reforma educativa
sin consenso y utilizada como moneda de trueque para aprobar
los presupuestos generales del Estado, una norma que nace con
una peligrosa bajada de nivel educativo, con una amenaza
cierta a la educación especial, con la demolición del acuerdo
competencial en educación, permitiendo promocionar con
suspensos, eliminando el español como lengua vehicular,
vaciando de competencias a la alta inspección y atacando la
libertad de elección de las familias, atacando también a la
educación concertada, a la que se le retira la financiación,
mientras se cerca la libertad de elección de los padres.

La LOMLOE esta llena de ideología, politiza e ideologiza
la educación, en vez de hacerla un instrumento de formación
para el futuro. Cuando se hace de la educación una arma
electoral, es que no se está a la altura de los ciudadanos. Lo he
dicho ya demasiadas veces en este parlamento sólo en un año,

basta de utilizar las leyes de educación como armas arrojadizas
entre partidos. Necesitamos un pacto de estado por la
educación, necesitamos llegar a consensos para que el
Gobierno de turno no modifique la Ley de educación en cuanto
vuelva a llegar al Gobierno. Es una oportunidad perdida
imperdonable, para reformar la educación en nuestro país, ocho
leyes de educación, frente a las dos leyes educativas que tiene
Alemania. 

Una de las tropelías que introduce la LOMLOE es cargarse
el esfuerzo y el mérito, permitiendo modificar los criterios de
evaluación y promoción, de modo que los centros puedan
decidir si un alumno pasa de curso y se titula sin límite de
suspensos. No se lucha contra el fracaso escolar, escondiendo
a los suspensos, sólo se consigue trampear las cifras de
abandono escolar ante las exigencias de la Comisión Europea.
Para ello no hay que quitar los suspensos, sino mejorar la
calidad educativa, aumentar las plantillas, reducir las ratios y
aumentar los recursos a la educación pública.

Unos días antes de la publicación de la ley, se aprobó en el
Congreso el Real Decreto Ley 31/2020, de 29 de septiembre,
que da una patada a la cultura del esfuerzo, que en el caso de la
promoción de los alumnos, lo único que puede pretender es
devaluar los títulos y empobrecer la educación. Desde
Ciudadanos consideramos que las medidas contempladas en el
mismo, lo que se consigue es rebajar el nivel de todo y generar
más desigualdades. Se genera inseguridad jurídica y confusión
normativa, porque no se establecen unos requisitos claros para
aprobar y pasar de curso y esto da pie a que las decisiones de
los docentes puedan ser impugnadas. Supone un castigo del
trabajo, a la cultura del esfuerzo y propiciará -como digo-
desigualdades al no fijar unos criterios comunes y dejar que las
comunidades autónomas sean las que decidan cómo se pasa de
curso. Rebaja el nivel del sistema y de la capacitación del
profesorado, que será a la carta y será desigual. 

Y, Sra. Santiago, no manipulen, dejen de estigmatizar la
educación concertada, “un privilegio de clase”.  Ya le dije una
vez que vaya a las escuelas concertadas de estas islas y vea a
los alumnos, conozca a las familias que hacen muchas un
esfuerzo para llevar a sus hijos al colegio, al centro educativo
que ellos elijan. Tienen ustedes urticaria a la libertad y a la
igualdad, no lo entiendo, Sra. Santiago. Y un “circo mediático”,
usted llama circo mediático a lo que ha visto hoy fuera y lleva
todas las semanas viendo sindicatos de trabajadores que
defienden los derechos de los trabajadores, asociaciones de las
familias, de los padres y también a patronales de las
concertadas. Esto no es un circo mediático ni ficticio, Sra.
Santiago. 

Ustedes quieren un modelo único, ustedes quieren el
pensamiento único. Desde Ciudadanos no lo permitiremos y
votaremos a favor de esta moción.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Mas.
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EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Diputades, diputats. Abans de res,
voldria recordar que dia 30 de novembre és el Dia dels
Municipis Educadors, ja que avui parlam d’educació en aquesta
casa. I des d’aquí voldria donar les gràcies a totes les regidores
i regidors que estan fent del seu municipi un municipi
educador. Són totes i tots corresponsables de l’educació en els
nostres barris, pobles i ciutats.

Anem per feina. Només una referència que ja li ha fet la
Sra. Santiago a la Llei d’educació aprovada en el Congrés dels
Diputats. Quan es va aprovar la nefasta Llei Wert, la va aprovar
un grup parlamentari, amb el suport de poc més de 10 de
milions de vots populars en el carrer. Aquesta llei d’educació
ha estat aprovat per set grups parlamentaris, amb el suport de
més d’11 milions de vots en el carrer. És a dir, és una llei més
plural, que això és important, i sobretot amb més suport social.
Per tant, deixin d’estigmatitzar una norma que té un ample
suport social i un ample suport en el Congrés dels Diputats.

Sra. Riera, ens ha fet un discurs que no té res a veure amb
la moció que ha presentat, això per una banda; i, per l’altra,
molt madrileny, bé ens ha anat que ha traduït el discurs que li
ha arribat. Si l’ha traduït deu ser per les crítiques que va rebre
la setmana passada per la seva pregunta en castellà al conseller.
Sap greu, sap greu perquè ens du una moció i n’ha parlat poc,
d’aquesta moció. Ens du una moció amb dos punts -jo sí que en
parlaré, de la moció-, ens du una moció amb dos punts. En el
primer es dedica a mesclar conceptes, per una banda tenir les
amistats contentes, que això sempre està bé, i per una altra les
obsessions clàssiques de la dreta per desprestigiar
l’ensenyament públic.

Miri, Sra. Riera, els alumnes de Balears, en la seva
immensa majoria, van al centre que han triat les seves famílies,
la coexistència entre xarxa pública i concertada és una
evidència i un model a la nostra comunitat, en el nostre país no
hi ha conflictes entre escoles públiques i concertades, no vulgui
dur problemes d’altres llocs a aquest país, no els tenim aquests
problemes.

Que nosaltres voldríem més recursos per a l’ensenyament
públic? És així. Què les escoles concertades són un
complement imprescindible a dia d’avui i des que existeixen els
concerts educatius, també és cert.

Apostar per l’educació en valors, com l’esforç, també hi
estam d’acord, de fet, per aprendre els alumnes s’han
d’esforçar, tots ho sabem, tots hem estat alumnes, i si als
centres es treballa de forma competencial fent que l’alumnat
aprengui a fer, això també suposa un major esforç, la diferència
és que hi poden arribar un major nombre d’alumnes, i això és
el realment important, no deixar ningú fora del sistema.

I quant al segon punt de la moció, que és realment el bessó,
miri, aquest és un decret fet a causa de les circumstàncies
especials que vivim, aquestes circumstàncies fan que s’hagi de
facilitar el procés d’aprenentatge. No hem d’oblidar que
l’avaluació no és més que una part del procés d’aprenentatge i
que no es fa a final de curs, es va fent durant tot el curs; la
decisió la prenen, de forma consensuada tot l’equip docent, que

és qui coneix realment l’alumnat. Però, és clar, aquest
segurament és el problema, que la cosa es troba en mans dels
professionals docents, i ja sabem que ni vostè, Sra. Riera, ni
bona part de la bancada del a dreta no els tenen ni respecte ni
estima als professionals de l’educació. I em remet a la història,
és clar, és clar, aquesta manca d’estima, però, Sra. Riera, no es
preocupi, és recíproca, dins el món de l’educació no passarà a
la història per a bé, el regust que va deixar és més aviat amarg.

I pel que fa a les repeticions, més enllà de la COVID, hem
de deixar de jutjar i hem de deixar de mirar l’avaluació com a
una manera de jutjar si s’han assolit els objectius que la llei
marca que hem de treballar per competències. L’avaluació és
formativa i ha de servir per regular el procés d’aprenentatge.
Nosaltres no enyoram el temps de l’EGB en què s’expulsaven
persones de 14, 15 o 16 anys del sistema educatiu, abocant-les
a la precarietat laboral, la nostra obligació és fer que el màxim
de gent possible quedi dins el sistema.

I amb això anam al de sempre -i ja acab, president-:
l’infrafinançament del nostre país, posam uns bons fonaments
per a una educació de qualitat, innovadora i arrelada en el país,
necessitam infraestructures, necessitam personal docent i
necessitam personal no docent, per això l’Estat ha d’acomplir
la seva part i aportar el que ens pertoca, no oblidem que al cap
i a la fi fem feina per als alumnes, i són aquests els que hem de
posar en el centre del debat i de la feina.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Nosotros apoyaremos esta moción,
más que nada porque esta moción, al igual que otras mociones
que vienen dadas desde los partidos de la oposición,
demuestran la grave situación que se está viviendo en España.
La normativa educativa que va aprobando este frente popular
que nos desgobierna es un paso más en la degradación general
de la nación. Entre otras propuestas liberticidas, como acabar
con los centros de educación especial, acabar con la enseñanza
concertada, acabar con la libertad lingüística, al impedir la
enseñanza en español, algo que, por cierto, ya se sufre en
Baleares desde hace más de veinte años, gracias a la normativa
aprobada por Partido Popular, también ahora permite obtener
titulación sin aprobar todas las asignaturas, una igualación a la
baja acabando con la meritocracia y la excelencia.

El Real Decreto Ley 31/2020, al que hace referencia la
moción, reconoce, de manera tácita, la falta de autoridad del
Gobierno en materia de educación, esto es algo que sí que
sacamos en claro, deja definitivamente en manos de cada
comunidad autónoma, e incluso de cada centro, la decisión
sobre la promoción de los alumnos, un nuevo agravio
comparativo entre españoles. Una norma que busca estudiantes
más ignorantes y más manipulables, incapaces entonces para
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enfrentarse a un mundo cada vez más difícil y donde se
requiere más formación, más preparación y más esfuerzo.

Una nueva normativa aprobada, otra más, con la excusa de
la pandemia del coronavirus, pero, curiosamente, ¿por qué no
se menciona el tema de las ratios en las aulas? ¿Por qué no se
aborda el tema de las PCR en los centros educativos? ¿Por qué
nada se dice de un sistema de pruebas periódicas en todos los
centros de enseñanza? ¿Por qué tampoco se dice nada de la
innovación que han traído los test antigénicos y las PCR
grupales? No hay respuesta desde el Ministerio de Educación,
que, únicamente, se preocupa en pasar el rodillo ideológico.

España es el farolillo rojo de la educación en Europa, lo ha
sido con los gobiernos del Partido Socialista y lo ha sido con
los gobiernos del Partido Popular. De acuerdo a los datos más
recientes, los del 2019, el 17,3% de los jóvenes españoles de
entre 18 y 24 años, hayan o no obtenido el título de la ESO,
carecen de un título postobligatorio y no han continuado
estudios en ningún otro tipo. España ni siquiera ha alcanzado
todavía el modesto objetivo que la Unión Europea estableció
para ella, para toda la Unión en 2020, que es el del 15%, las
medidas de la izquierda han sido diseñadas para sacar a España
de este furgón de cola, y lo va a hacer de forma artificial, claro,
todos obtienen la titulación. Así, ustedes, los de la izquierda,
acaban con el fin último del sistema educativo, que es el de
dotar al alumno de una formación básica en materias
elementales y proporcionarle las herramientas necesarias para
desenvolverse en su vida adulta e insertarse laboralmente con
unas garantías mínimas.

La irresponsabilidad de la izquierda es tal que hasta la
Fiscalía investiga la decisión de la ministra de Educación, la
Sra. Isabel Celaá, sí, Sr. Conseller, sí; y lo investiga -sí, señor,
sí-, de permitir, sí...

(Remor de veus)

... -no digan que no, porque es que ustedes niegan la evidencia,
y la Fiscalía está investigando la Orden del 24 de abril. Y ¿por
qué? Pues porque esa decisión permite que las comunidades
autónomas decidan con cuántos suspensos se puede pasar de
curso, e incluso obtener el título en ESO, en bachillerato y en
FP; esa orden, investigada por la Fiscalía, por mucho que
ustedes lo nieguen, es la de 24 de abril, que va en la misma
línea que la del Real Decreto 31/2020, de 29 de septiembre, y
que también se incluye en el aún proyecto de ley de la
LOMLOE.

Esta investigación podría conducir a una acusación por
prevaricación o usurpación de funciones, ya que la ley
educativa actualmente vigente, la LOMCE, más conocida como
ley Wert, determina claramente el número de suspensos con el
que se puede pasar de curso: 3 en la ESO y 2 en el bachillerato,
que ya era una barbaridad.

La Constitución, además, atribuye en exclusiva al Estado las
condiciones para la expedición de títulos, y de ahí que la cesión
de esa facultad a las comunidades haya despertado dudas sobre
su constitucionalidad. Es verdad que la liberticida LOMLOE
habilita a las autonomías para que sean éstas las que determinen
con cuántos suspensos se podrá superar el curso u obtener el

título de ESO o de bachillerato en las escuelas de su territorio.
En la práctica, la LOMLOE permitirá que los alumnos pasen de
curso incluso con todas las asignaturas suspendidas; así
llegaremos a lo que ya nos dijo una vez aquí la Sra. Santiago,
que para qué hacer exámenes -la Sra. Santiago de Podemos-,
para qué hacer exámenes, para qué, entonces, tener libros, ya
está todo solucionado.

Mire, es difícil degradar aún más la educación en España,
a la vista de nuestros niveles de fracaso escolar y nuestras tasas
de abandono, pero ustedes se lo han propuesto, necesitan
ahondar en una población mayoritariamente ignorante para
intentar manipularla en beneficio propio. Ustedes generalizan
la mediocridad...

(Remor de veus)

..., ustedes utilizan la crisis del coronavirus para acelerar la
labor de demolición de la nación y de nuestro régimen
constitucional para lograr un cambio de régimen, ustedes,
socialistas, comunistas y separatistas. Pero nosotros lo
evitaremos con todos los medios legítimos a nuestro alcance,
sobre todo lo haremos en Baleares, donde el desarrollo de los
decretos y leyes educativas por parte de la extrema izquierda y
los separatistas amenazan con socavar aún más los derechos de
las familias que no pueden pagar a sus hijos una educación
privada, como hacen muchos de ustedes, empezando por la
ministra Celaá.

Tendran enfrente a VOX en la defensa de la libertad de
enseñanza y, por supuesto, en la defensa de la libertad
lingüística.

Buenos días.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. 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. Avui no
tenia molt clar què votar quan hem arribat, però després
d’escoltar els arguments sí que ho començam a tenir clar i
llampant.

Dit això, Sra. Riera, jo crec que les coses no són, o des del
nostre grup parlamentari, no són blanques o negres, hi ha una
àmplia tonalitat de grisos que són enmig i crec que la nostra
realitat ara mateix precisament ens ha de fer ballar, moure i
decidir en funció d’aquestes tonalitats les quals no tenen per
què ser horroroses.

Pensam també que tot el que passa i el que s’ha decidit al
Govern de l’Estat no crec que sigui deixadesa, hi ha una cosa
que vostè ha obviat, que és una pandèmia, mundial, que ens fa
prendre decisions una i una altra vegada, els fa prendre sobretot
a aquells que poden decidir. I s’ha de valorar també el criteri
dels mestres, que és allò que s’ha fet tota la vida, són ells els
que demostren la seva vàlua dia a dia, creiem que són els que
saben i coneixen el rendiment i la feina dels seus alumnes.
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A nosaltres no ens agrada el llenguatge que de vegades
utilitzen, falta de diàleg, política sectària, totes aquestes
acusacions constants, una i una altra vegada, amb una PNL que
és simple, senzilla i que, com a concepte, ens agrada, al final
l’adornen d’una argumentació que ens radicalitza, ens fa
radicalitzar cap a una banda contrària al que vostè defensa.

A la Sra. Santiago, d’Unidas Podemos, vull dir-li que estic
d’acord amb una cosa, no amb totes, però sí amb algunes, que
és que hi ha un excés, hi ha hagut un excés i crec que hi haurà
un excés de lleis educatives a l’Estat espanyol, i crec que això
només té una causa, que és un excés d’egos, un excés de
testosterona, un excés de no me bajo del burro porque no me
da la gana i, al final, les víctimes són els infants que han de
patir canvis constantment i veuen com cada canvi que fan és un
bot cap avall en la qualitat educativa i en el nivell que al final
volem exigir-los, però és culpa dels grans tot això, i no seva.

Pensam que és hora ja d’un pacte per l’educació, no ho diré
ni ho argumentaré, perquè jo venc escoltant això des que hi ha
democràcia, que hi ha d’haver un gran pacte per l’educació,
que no aconseguim, i, com dic, les víctimes sempre són els
infants els quals són el nostre futur.

Vull dir-li a la Sra. Guasp que, bé, que també pel que hem
sentit tampoc no ens acaben d’agradar les argumentacions,
perquè, al final, per parlar d’aquesta PNL tan senzilla, també
mesclen una cosa amb l’altre, crec que avui l’argument havia
de ser net, limpio y sin violencia i ja està, i haguéssim votat a
favor; però cada vegada que hem anat escoltant més
argumentacions, més ens fan decidir el que diré al final, que
vull crear una mica de misteri.

Pel que fa al Sr. Mas, vull dir-li que sí, que estic d’acord, no
em de deixar ningú fora del sistema, s’ho poden aplicar també,
vostès que tenen una mica de responsabilitat de govern, crec
que sí que el Decret età adaptat a la situació excepcional, i
repetesc, el professorat és qui ha de tenir la darrera paraula, i és
més, aniré més enllà, és el que ha passat sempre, és a dir, al
final el professorat és qui té la darrera paraula, el que passa és
que ara ho veiem escrit i ens venen tots els mals, això ha passat
sempre, 4,8, bé, idò, mira, ha tengut una bona actitud, ha tengut
un bon comportament, s’ha esforçat, idò és un 5, al final és
rodó i aprova i passa de curs, això ha passat sempre, ara ho
veiem escrit i ens venen tots els mals.

Jo no crec que el fet dels exàmens, les notes, sigui tot a la
vida, és important, és important, però pensam també que s’ha
de tenir en compte, que s’han de donar eines a l’alumne perquè
sigui autònom, és aquesta gran paraula que volem perquè
tenguem adults autònoms també, i adults que decideixen i
adults amb criteri.

Al Sr. Campos li diré una cosa tan sols: paso palabra.

I després faria una reflexió final, si tenc temps, un minut, sí,
em sobra; fins ara hem escoltat que els nostres nins, els nostres
adolescents, els nostres fills, els nostres nebots són una
generació blana, se’ls ha definit com la generación blandita,
aquella generació que no suporta la frustració, aquella
generació que no viu bé que li diguin que no, aquella generació
que ho ha tengut tot perquè els ho hem donat tot, tal vegada

sigui vera, però aquest concepte també l’hem de replantejar,
perquè aquesta joventut d’avui ho té molt complicat, ja no són
una generació blana, és que els hem tancat, els hem posat un
morral, no els deixam ni que surtin amb els amics -que avui en
parlàvem amb el conseller d’Educació-, i crec que ja no són
una generació blana, demostren que es reforcen per moments
i que ho tenen molt difícil, i els que ara tenen 25 anys encara
més, que ja varen patir la crisi anterior.

Per tant, aquest concepte de generación blandita jo ja no hi
crec, ho dic aquí públicament, ja no hi crec, i, per tant,
nosaltres sí que creiem en la cultura de l’esforç; estic d’acord
que hi ha d’haver una cultura de l’esforç, però també crec que
ens trobam en una situació excepcional. Per tant, nosaltres
veníem amb aquesta PNL simple avui de matí, pensant que la
votaríem a favor, però, després de les argumentacions que he
sentit, que tornen aprofitar per fer més crispació, sobre tot en
alguns sectors, el nostre vot avui, el d’El Pi serà una abstenció.

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. Intervindré des de l’escó, bàsicament
perquè aquesta intervenció l’havia de fer Pep Castells que, pels
motius que ja sabem, no pot ser aquí. Jo anunciaré només el
sentit del nostre vot, que és en contra.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Idò, pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, president, senyores i senyors diputats. Jo
tenia preparada una intervenció, després del que he sentit aquí
crec que no la faré servir, perquè aquí s’han dit tal quantitat
de... no sé si qualificar-ho de mentides, però de falses realitats
sí, de falses realitats sí, perquè, primer, es presenta una moció
a la qual no es fa referència, aquí no han vingut... els grups que
li donen suport no hi fan referència, parlen de la llei Celaá, de
la llei Celaá, de la LOMLOE, però, en definitiva, porten tota
una sèrie d’iniciatives, que ara en tendrem moltes, que la dreta
i la ultradreta intenten portar aquí, que és protestar contra una
educació basada en l’equitat, una educació no basada sols en el
principi d’igualtat, perquè el principi d’igualtat sense equitat no
és principi d’igualtat. Aquí la igualtat d’oportunitat de la qual
s’omplen la boca, sense equitat no hi ha igualtat d’oportunitats,
perquè no tots els alumnes tenen les mateixes oportunitats ni
tenen les mateixes possibilitats. I, per tant, s’han de produir les
possibilitats en funció d’allò que necessiten i, per tant, el
principi d’equitat és el que ha de primar.
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Després, es protesta contra la inclusió, perquè aquí es parla
de l’educació especial; l’educació especial no es lleva,
simplement es canvia el concepte i es canvia el concepte per la
integració, perquè a la societat el que hi ha és integració.

En definitiva, del que es tracta és de retornar a la funció
social de l’escola, a la funció social és facilitar la igualtat
d'oportunitats basada en la equitat i en la integració, i aquesta
funció social també l'han de fer tots els centres de totes les
xarxes, la xarxa concertada catòlica, la xarxa concertada no
catòlica, que també hi és, i, per tant, s'ha de fer (...)

Jo voldria parlar de la moció una mica, perquè crec que la
moció és important, perquè aquí s’ha parlat que es lleva la
cultura de l’esforç. Miri, com a docent, i això li ho puc dir, la
decisió final sempre la té, i ho posa la llei, i crec que la Sra.
Pons ho ha dit, l’equip docent, no l’equip directiu. Sra. Riera,
vostè ha dit que es traspassa la responsabilitat als equips
directius. Això no és cert, es traspassa la responsabilitat a qui
la té, que és l’equip docent. L’equip docent sap quins objectius
s’han aconseguit, sap quines competències s’han assolit, per
tant, decideix la promoció. 

Aquí parlar que si es promociona amb assignatures
pendents o no, és una fal·làcia, perquè al final es tracta de
veure si s’han assolit els objectius. Hi ha uns objectius d’àrea,
hi ha uns objectius d’etapa i per assolir la titulació s’han
d’haver assolit els objectius d’etapa, i si s’han assolit tant fa
que hi hagi una assignatura o no, perquè també li puc recordar,
Sra. Riera, que amb la LOMCE es podia promocionar amb
assignatures suspeses. Per tant, això tant fa.

També he de dir que, i això li dic, Sra. Guasp, vostè ha
repetit una i mil vegades el tema de la cultura de l’esforç. Això
no és cert, això no és cert. Això és el mantra de dir, se ha
bajado el nivel, se ha bajado el nivel, se ha bajado el nivel. No
s’ha abaixat el nivell, es canvien els conceptes. Ara no tenim
una educació basada en conceptes de caràcter memorístic,
tenim una educació basada en competències, en competències,
i aquestes competències són les que s’han d’assolir i es poden
assolir a través de conceptes concrets o a través de conceptes
de caràcter transversal, que també s’han d’avaluar. Això és el
que té l’equip docent, l’equip docent té una visió global, global.
Per això, els conceptes i les competències de caràcter d’àrea i
les competències de caràcter transversal.

A més a més, el tema de l’aprovat general i que s’ha baixat
el nivell. Això l’únic que fa sap què és, Sra. Guasp? Injuriar
l’educació pública, injuriar l’educació pública perquè el que fa
és dir que a l’educació pública se baja el nivel, per tant, reforça
el discurs que a l’educació privada hi ha major nivell. I això no
ho permetré.

També volia recordar que parlem aquí de les repeticions. La
repetició és una mesura totalment extraordinària, sempre ho ha
estat, i quan més es repeteix més s’expulsa, més abandonament
hi ha. Per tant, la repetició ha de ser de caràcter extraordinari.

Finalment acabaré que aquí l’avaluació, i sempre s’ha dit,
l’avaluació ha de ser formativa, sumativa i final. Si no es té en
compte això, no funciona. Ha de ser sumativa perquè suma tot
el que s’ha après, formativa perquè s’analitza les formacions a

les diferents competències, i final perquè és una visió global i
s’han de veure els objectius assolits d’etapa o d’àrea.

Per acabar, dir que em nego a dir que s’injuria la cultura de
l’esforç perquè els joves d’avui en dia s’han esforçat i amb
aquest decret s’ha posat en constància que per poder tirar
endavant aquest curs 19-20 i el curs 20-21...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

... els joves d’avui en dia s’han esforçat moltíssim, i això és
d’agrair. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(Se sent el timbre de crida per a votació)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Ara correspon al grup proposant. Té
la paraula la Sra. Riera. 

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, agraïm als grups
parlamentaris que donaran suport a la nostra moció en defensa
del sistema educatiu i als diputats que no li donaran constatar
que han vengut amb un discurs fet, que no han escoltat quan
parlàvem de la cultura de l’esforç i que han cercat justificacions
per votar-hi en contra. 

Vull recordar-los que amb aquest canvi de model ataquen
la uniformitat educativa, la cultura de l’esforç, l’escola
concertada, els centres d’educació especial, l’educació
diferenciada, la formació religiosa, el bilingüisme integrador,
la inspecció educativa professional i eliminen la llibertat de
mares i pares que tenen dret a triar l’educació que volen per als
seus fills.

Avui tornen a tenir vostès a la porta del Parlament al
representant d’aquestes famílies balears, patronals i plataformes
socials, com Más Plurales o Inclusiva Sí, Especial También,
que demanen ser escoltades, que reclamen simplement llibertat.
No són ficticis, són persones reals, preocupades pel seu
sectarisme.

De res no serveix que facin titulars sobre les persones si
després no les tenen en compte. De res no serveix que anunciïn
pressupostos de polítiques socials si rere les xifres hi ha
concessions inacceptables per mantenir l’estabilitat del seu
govern, el de les cadires. De res no serveix que tapin el fracàs
educatiu amb aprovats generals o que regalin títols amb
suspensos perquè no faran cap favor a l’alumnat, faran una
generació mediocre que no tendrà il·lusió per aprovar ni
valorarà el sacrifici de treure una bona nota. 
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Volem que els nostres fills siguin feliços, però que siguin
competents i que s’esforcin. No conec cap pare ni cap mare que
vulgui que al seu fill li regalin els aprovats, pot ser a vostès els
agrada això, però veient a quines escoles privades duen els seus
fills o els seus néts, com la Sra. Celaá, crec que no és així. 

Deixin d’estigmatitzar l’escola concertada perquè són
50.000 famílies de Balears, no són fictícies, 50.000 famílies
que han triat un model educatiu, senyors de l’esquerra, perquè
és l’opció que volen per als seus fills. Fins ara no havia
imposició, a partir d’avui sí que n’hi ha.

Fan vostès un canvi de model radical i ho fan ignorant la
comunitat educativa, sense debatre amb les patronals ni amb els
sindicats, sense escoltar les famílies, sense assessorar-se per la
inspecció ni pels tècnics i sense donar explicacions a aquesta
cambra. 

Mai, mai cap de les set lleis educatives anteriors no es va
fer sense debat, mai, ni sense diàleg ni sense llibertat, amb més
o manco consens...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

... amb més o manco consens, però mai sense debat. 

Recordin que la LOMQE va comptar a la seva tramitació
amb 50 experts compareixents en comissió al Congrés per
millorar el text. I vostès s’han negat a les compareixences de
qualsevol expert, de qualsevol docent i de qualsevol família. La
primera vegada en democràcia que es tramita una llei educativa
sense deixar participar al sector, a porta tancada i sense
constància del debat als Diaris de Sessions. Una mostra més de
l’autoritarisme del seu govern.

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

La fan des del corró, des del corró de la majoria, això sí,
però sense cap justificació ni pedagògica ni social, en un
moment que la societat necessita d’altres canvis, altres millores
i altres polítiques manco radicals i més consensuades. I amb
aquesta dictadura educativa tomben les mesures més importants
de la LOMQE i es feliciten...

(Remor de veus)

... es feliciten, senyors de l’esquerra, per carregar-se una llei
popular més que per veure què han millorat i què falta per
avançar perquè l’urgent no és una nova llei, és carregar-se una
llei del Partit Popular. No és canviar el que comença a donar
resultats visibles a altres comunitats, l’urgent seria que s’aplicàs
correctament a les Illes Balears. 

Hi ha regions que ja tenen la taxa d’abandonament a mínims
històrics, el percentatge d’alumnes de quinze anys repetidors a
mínims històrics o que tenen la matriculació de formació
professionals a màxim històrics. Tot això és gràcies a la
reforma educativa de l’any 2012. El que haurien d’analitzar,
senyors de l’esquerra, és per què Balears continua a la cua
d’Espanya en abandonament prematur, en fracàs o en
absentisme i per què les competències dels nostres fills són
baixes o per què apliquen vostès polítiques que no són actives...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un poc de silenci.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

... ni vàlides. 

I ara, amb la inactivitat del seu govern, del govern
Armengol, el que parla de les persones, el que parla de
l’educació, però els abandonen, se sumarà a aquest despropòsit
normatiu estatal del Sr. Sánchez i passarà factura als alumnes
i als nostres fills per molt que els professors i les famílies,
aquests que vostès lloen, després per molt que aquesta gent
s’hagi deixat la pell en moments de dificultat. 

Nosaltres ens hi oposam, volem que els nostres fills siguin
avaluats objectivament, que s’esforcin per aprendre i que es
valorin les seves competències, que no se’ls regalin els
aprovats, ni passades de cursos ni titulacions i que es prepari
una generació forta, a l’alçada de les expectatives de la societat
i de les dificultats que la pandèmia ens dóna a tots. No donin
l’esquena a la societat, reflexionin, perquè no està en joc la
imatge del seu govern, Sra. Armengol, està en joc el futur de
tots.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT: 

Molt bé, senyors i senyores diputats. Procedim a la votació.
Votarem els dos punts de la moció al mateix temps. Passam a
votar. Votam. 

El resultat de la votació presencial: 23 sí, 27 no, 3
abstencions. Per videoconferència: 3 vots negatius, cap sí i cap
abstenció. Resultat total: 23 sí, 30 no i 3 abstencions. 

IV.1) Votació de l’apartat tercer de la Proposició no de
llei RGE núm. 14740/20, presentada pel Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a compromís
absolut amb el comerç de proximitat, atès l’empat produït
en comissió. 

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

En primer lloc, apartat tercer de la Proposició no de llei
RGE núm. 14740/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a compromís absolut amb el comerç
de proximitat. Passam a votar. Votam. 

El resultat de la votació presencial: 26 sí, 26 no, 1
abstenció. Per videoconferència: 3 vots negatius. Resultat total:
26 sí, 29 no i 1 abstenció. 

IV.2) Votació de la Proposició no de llei RGE núm.
13634/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a convocatòries per dotar de més efectius les
plantilles de policies locals en els consistoris de les Illes
Balears, atès l’empat produït en comissió.
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Passam a votar la Proposició no de llei RGE núm. 13634/20
del Grup Parlamentari Popular, relativa a convocatòries per
dotar de més efectius les plantilles de policies locals en els
consistoris de les Illes Balears. Passam a votar. Votam. 

El resultat de la votació presencial: 27 sí, 26 no, cap
abstenció. Per videoconferència: 3 vots negatius. Resultat total:
27 sí, 29 no i cap abstenció. 

IV.3) Votació de la Proposició no de llei RGE núm.
8709/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a realització de tests de
detecció als casos positius domiciliaris de la COVID-19, un
pic transcorregut el termini de  confinament, atès l’empat
produït en comissió.

Passam a votar la Proposició no de llei RGE núm. 8709/20
del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a realització de tests de detecció als casos positius
domiciliaris de la COVID-19, un pic transcorregut el termini de 
confinament. Passam a votar. Votam. 

Resultat de la votació presencial: 26 sí, 27 no, cap
abstenció. Per videoconferència: 3 vots negatius. Resultat total:
26 sí, 30 no i cap abstenció.

IV.4) Votació de la Proposició no de llei RGE núm.
9917/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a pla d’inversions de millores mediambientals i de
reactivació econòmica, atès l’empat produït en comissió.

Ara votarem la Proposició no de llei RGE núm. 9917/20 del
Grup Parlamentari Popular, relativa a pla d’inversions de
millores mediambientals i de reactivació econòmica. Votam. 

Resultat de la votació presencial: 26 sí, 27 no, cap
abstenció. I per videoconferència: 3 vots negatius. Resultat
total: 26 sí, 30 no i cap abstenció.

V.1) Proposició no de llei RGE núm. 8171/20,
presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes, relativa a defensa dels consumidors davant l’actuació
de les companyies aèries respecte a les cancel·lacions
massives de vols a conseqüència de la declaració de l’estat
d’alarma.

Així doncs, passam al cinquè punt de l’ordre del dia que
correspon a les proposicions no de llei i, en primer lloc,
debatrem la Proposició no de llei RGE núm. 8171/20 del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, relativa a defensa dels
consumidors davant l’actuació de les companyies aèries
respecte a les cancel·lacions massives de vols a conseqüència
de la declaració de l’estat d’alarma. 

 En primer lloc, 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.
Aquesta iniciativa que avui el Grup Parlamentari d’El Pi sotmet

a debat i votació d’aquest plenari és relativa a la protecció dels
consumidors en relació amb el món de les companyies aèries. 

Seguit seguit, els ciutadans de les Illes Balears es veuen en
una situació angoixant, en una situació de greu incomoditat que
són cancel·lacions de vols sense cap explicació i amb
moltíssimes dificultats per recuperar els doblers pagats pels
bitllets que s’han vist cancel·lats de cop i volta per aquestes
companyies aèries. 

De fet, el nostre grup parlamentari va fer preguntes escrites
al Govern de les Illes Balears sobre quin és el nombre de
cancel·lacions que s’havien produït, sobretot en els vols
interilles, per conèixer la dimensió del problema i també vàrem
demanar com estava el tema del retorn i de les indemnitzacions
als passatgers per aquestes situacions. I la resposta del Govern
de les Illes Balears és “no tenim la informació”, “és informació
confidencial”, “és informació que té l’Agència Espanyola de
Navegació Aèria”, però el Govern de les Illes Balears no
disposa d’aquestes dades.

És a dir, tenim una situació tan kafkiana a les Illes Balears
que, per a una comunitat autònoma on els vols i els aeroports,
la connexió aèria és fonamental, és la manera de connectar-nos
bàsicament, resulta que no tenim ni la mínima informació ni
transparència, ni informació ni transparència. I això enllaça
amb la nostra iniciativa perquè nosaltres el que volíem, amb
aquesta iniciativa, és que el Govern prengués mesures
contundents per lluitar contra aquestes cancel·lacions, i per part
de la Direcció General de Consum s’obrissin els expedients que
corresponguessin pels abusos que estan practicant les
companyies aèries en relació amb els consumidors i amb els
clients. 

La nostra iniciativa la vàrem registrar dia 4 de maig de 2020
i la veritat és que, com m’ha informat el Sr. Damià Borràs,
diputat socialista, al qual li agraesc la informació que m’ha
facilitat, hi ha una sentència del Tribunal Superior de Justícia,
que va sortir pel juny, és a dir, amb posterioritat a què nosaltres
registràssim la nostra iniciativa, que diu que el Govern no té
competències; és a dir, no tenim dret a informació, ni a
transparència, ni tenim competències en matèria de consum. La
veritat és que la nostra situació és bastant patètica, en aquest
sentit, de poder donar una resposta al consumidor de les Illes
Balears, afectat per aquesta situació. Per això jo feia la
pregunta oral avui en el plenari sobre les competències de les
Illes Balears i sobre intentar tenir poder de decisió, perquè
evidentment són casos com aquests els que em sembla que són
flagrants i demostren la necessitat d’aquestes competències per
al Govern de les Illes Balears.

Bé, a la vista d’aquesta sentència que m’ha facilitat el Sr.
Borràs, i a la vista de les esmenes presentades, sobretot de
substitució del punt número 1 i del punt número 2, que estan
fetes aquestes esmenes amb aquesta informació de la sentència,
lògicament ja anuncii que acceptarem les esmenes dels grups
parlamentaris que donen suport al Govern perquè s’adapten
millor a aquesta situació sobrevinguda a la nostra iniciativa.

També ja aprofit, per acabar, per dir que també acceptarem
totes les esmenes que ens han presentat el Grup Parlamentari
Ciutadans i el Grup Parlamentari Popular, que al final intenten
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també ser un suport a la situació complicada que també
pateixen les agències de viatges per aquest món de les
cancel·lacions i per tota aquesta aturada econòmica i de
connectivitat i de mobilitat que s’ha produït com a
conseqüència de la COVID, totes ens semblen encertades i, per
tant, totes són acceptades per aquest grup parlamentari.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Intervenció per defensar les esmenes
RGE núm. 16345 i 16346/20 del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Evidentment, el nostre grup parlamentari
sempre donarà suport a qualsevol iniciativa que vagi dirigida
a defensar o defensi la protecció del consumidor. Per tant ja
puc dir que votarem a favor dels dos punts de la proposició no
de llei que presenta el Grup Parlamentari El Pi, incorporant les
esmenes que han presentat els grups que donen suport al
Govern.

He d’afegir que nosaltres, com ja ha dit el portaveu del
Grup Parlamentari El Pi, hem incorporat dues esmenes. La
primera, perquè considerem que, encara que el Govern, com ja
s’ha dit, no té competències per resoldre aquesta situació en
què es troben molts consumidors de les nostres illes, sí que té
competències per minimitzar els problemes que té el sector de
les agències de viatges de les nostres illes. Les agències de
viatges són..., les que més hi ha als nostres municipis, són
petites empreses, habitualment formades per autònoms, que
pràcticament des de l’inici de la pandèmia no han facturat
pràcticament res, únicament petits viatges de necessitat o per
temes de salut. No només no han facturat, sinó que han hagut
de pagar cada mes totes les despeses: lloguers, sous, alguns han
pogut fer ERTO, imposts. I, a més a més, s’han trobat amb la
situació que es planteja en aquesta PNL, i és que molts dels
seus clients no han pogut viatjar i no se’ls retorna l’import del
que han pagat pel seu bitllet. També els donen bons, però uns
bons només per un any, i aquí sí que ja demanarien a veure si
aquests bons es poden allargar més en el temps, perquè en un
any pràcticament, si van perdre el vol el mes de març, ja hi som
a prop i pràcticament no s’ha pogut viatjar.

Per tant agraïm que el Grup Parlamentari El Pi aprovi la
nostra esmena, que va a ajudar més que res perquè les agències
de viatges escoltin des d’aquest Parlament de les Illes Balears
que tenen el nostre reconeixement i que el Govern hauria
d’ajudar-les en el que fos, amb mesures per ajudar a pal·liar el
tema dels imposts, alleujaments fiscals, lloguer, bé, qualsevol
mesura que les ajudi a subsistir durant aquests mesos que no
poden facturar res.

I també presentem una altra esmena... perquè es reconegui
des del Parlament de les Illes Balears la importància que han
tingut tots aquests emprenedors i emprenedores que també hi
ha hagut, i que han creat durant aquests darrers anys empreses
aèries, companyies aèries, que han servit perquè les nostres
illes estiguin comunicades amb la resta del món d’una forma

que fins fa uns mesos era prou satisfactòria, qualsevol ciutadà
de les Illes Balears tenia opció de viatjar i estar ben comunicat
amb moltes bandes, i també la comunicació entre illes
funcionava prou bé. I com a reconeixement a tots aquests
emprenedors i emprenedores que durant molts d’anys han creat
companyies aèries a les nostres illes, llegiré la relació de totes
les companyies aèries que s’han creat a les Illes Balears.
Segurament me’n deixaré alguna, però bé, són les que he
aconseguit trobar, i aquestes són: Ambulacias Insulares,
Aeroservice, Air Condal, Hispania, Air Europa, Universair,
Viva, Spanair, LTE, Canafrica, Air Sur, Meridiana Air,
Centennial, BCM, Iberworld, Hola Airways, Futura, Fly and
Cargo, Air Class, Quantum, Orbest, Evelop, Albastar, World to
Fly, que està en formació, Spantax, TAE, Transeuropa, Oasis,
Norjet, Air Spain, Tasa, Calima i Aebal.

(Remor de veus)

I tot això ho fem saber amb la proposta en què precisament
el Grup Parlamentari El Pi parla de crear una companyia aèria
pública. Bé, nosaltres considerem que si s’ha de donar suport
als emprenedors i s’ha de donar suport als empresaris que
actualment tenen o que poden crear companyies aèries, és molt
més..., des d’un punt de vista liberal com som nosaltres, és molt
més pràctic que crear una companyia aèria balear.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Intervenció per defensar
l’esmena RGE núm. 16347/20, pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula la Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. Valoram molt positivament aquesta
iniciativa presentada pel Grup Parlamentari El Pi, en tant que
exposa aquesta problemàtica greu que ha estat generada per la
crisi sanitària arran de la COVID-19 en el món turístic, i en
particular en els bitllets emesos a les companyies aèries i a les
agències de viatge durant aquest estat d’alarma de vols que han
cancel·lat, i que ha afectat molt negativament el consumidor, i
com no pot ser d’una altra manera farem un vot favorable, de
la mateixa manera que si accepten les esmenes presentades pels
diferents grups també hi donarem suport.

Veiem també que aquesta proposició és de dia 4 de març,
però lamentablement és un tema que encara està vigent i que no
s’ha donat una resposta. Per tant està clar que es fa necessari
que el Govern defensi de manera decidida els interessos dels
ciutadans de Balears davant aquesta situació, que es doni
resposta, que es faci un seguiment exhaustiu, a més que la
Direcció General de Consum empri les seves competències i
actuï en defensa dels interessos dels consumidors i en contra
dels possibles infractors, encara que resulta curiós que revisant
el pressupost de 2021 a la memòria no hem vist cap menció
especial, específica, com a objectiu per poder combatre aquesta
situació; encara que sí tenim coneixement que s’han iniciat 24
expedients a companyies aèries per manca de transparència en
la seva informació a les pàgines web.
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En qualsevol cas he de dir que en açò estam totalment
d’acord amb la iniciativa del grup proposant. 

D’altra banda, és un tema que no únicament afecta els
usuaris sinó també les agències de viatges com a agents
d’intermediació i que actualment les agències de viatges emeten
més del 50% dels bitllets de les companyies aèries, i crec que
val la pena fer una petita reflexió respecte d’això, i a partir
d’aquí presentam la nostra esmena. L’Associació d’agències de
viatges AVIBA hem vist que ha denunciat de manera clara
aquesta situació, que afecta negativament -com dèiem- els
usuaris, però que també afecta negativament les agències de
viatges com expenedores de bitllets d’aquestes companyies.

Hi ha dues circumstàncies, els casos on els bitllets d’avió
s’emeten com a únic servei contractat entre l’agència i el client
la llei diu que les agències de viatges actuen com a
intermediaris i que el responsable és la companyia aèria a
l’hora de la devolució, però quan el bitllet d’avió forma part
d’un paquet turístic, amb més serveis contractats, hotel o altres,
això es regula la llei de viatges combinats d’àmbit europeu i
deixa ben clar que l’agència és la que s’ha de fer càrrec de la
devolució de l’import del bitllet del client de manera... que la
resta de serveis contractats, encara que la companyia aèria no
hagi tornat l’import a l’agència de viatges. Majoritàriament en
aquesta casos de què parlam es va demanar reemborsament en
tost dels bons.

Per tant, es produeix una situació legal, però totalment
injusta en el context de què parlam de la pandèmia. Crec que és
important constatar la situació tan crítica i complicada que
pateix el sector aeri, les agències de viatges tan important i
estratègic per a Balears i que són dels pocs sectors que no
únicament han reduït els ingressos un 90%, sinó que tot el
negoci que tenien ja en marxa al primer trimestre pràcticament
l’han perdut.

Ja hem dit que açò afecta molt la liquiditat de les agències
de viatges que com a intermediaris assumeixen una gran
responsabilitat econòmica i administrativa i que han fet un
esforç per tornar molts de bitllets que no han cobrat per part de
les companyies, i s’han vist obligades a intentar fer front a
aquesta situació mitjançant préstecs ICO, préstecs que han de
tornar i que sense una feina per part dels governs per impulsar
la reactivació de l’activitat econòmica i sense ajudes reals al
sector, com efectivament no es reben, serà molt difícil per no
dir impossible pagar aquests préstecs, per la qual cosa acabarà
d’enfonsar-se aquest sector tan danyat.

Així idò nosaltres presentam aquesta esmena on instam el
Govern de les Illes Balears i el Govern central a considerar
aquestes agències de viatges com a afectades també d’aquesta
situació, igual que els usuaris finals, per les circumstàncies
exposades a la proposició no de llei presentada pel grup
proponent per aquesta manca de reintegrament dels imports del
bitllets d’avió, de vols cancel·lats per tema de l’estat d’alarma,
i també, una cosa molt important, a impulsar mesures
necessàries per regularitzar aquesta situació, no únicament a
efectes administratius, sinó també a efectes de continuïtat de les
empreses.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrera. Intervencions per defensar les
esmenes RGE núm. 16350/20 i 16351/20, pel Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Bon dia a tothom, ja ens agradaria, Sr.
Melià, haver pogut votar a favor de les seves propostes, tal com
les havia presentades perquè voldria dir que el Govern és
competent i, per tant, que podia actuar en aquesta matèria, com
ens hagués agradat que pogués ser, però, lamentablement, no és
així.

Açò ho regula el Reglament 261/2004 de la Unió Europea
el qual, segons el seu article 16, incompliments, cada estat
membre ha de designar un organisme responsable de supervisió
del compliment del que s’estableix al Reglament, en el cas
d’Espanya l’encarregat de fer-ho és l’Agència Espanyola de
Seguretat Aèria, AESA.

Hi havia dubtes d’interpretació sobre açò, però el Tribunal
Superior -com ha explicat el Sr. Melià- s’ha encarregat de
resoldre la qüestió: a finals de juny d’enguany, després que El
Pi registrés la proposta que debatem, va dictar sentència
favorable a la demanda interposada per Vueling contra la
sanció de 320.000 euros que li havia imposat el juliol de 2016
la Direcció General de Consum del Govern, arran de les
nombroses cancel·lacions de vols i retards d’aquesta
companyia a començaments d’estiu d’aquest mateix any. Ho
recordaran tots vostès, el caos que es va produir el 2016.

La sanció, la més gran que fins llavors havia posat el
Govern sobre consum, va ser anul·lada pel tribunal en dictar
que qui era competent era AESA i no el Govern. 

Les cancel·lacions que han originat la proposta d’El Pi es
varen produir a conseqüència de les successives declaracions
d’estat d’alarma. Per tant, no són imputables a cap mala praxi
de cap companyia i no poden ser causa d’indemnització com si
ho era en canvi el cas de Vueling. Però, d’acord amb el
reglament europeu esmentat i les directrius interpretatives, de
dia 18 de març, sobre aquests passatgers amb motiu de la
COVID-19, els usuaris afectats tenen dret a escollir entre volar
un altre dia, els bons que deia el portaveu de Ciutadans, que
són voluntaris, no obligatoris, els usuaris no tenen perquè
acceptar-los, a ser compensats per mitjà d’un transport
alternatiu, un medi de transport alternatiu, o bé que se’ls torni
la quantitat avançada, han de poder triar els usuaris.

El Govern, com hem dit, no és competent, però açò no vol
dir que pugui o vulgui desentendre’s d’aquesta qüestió. Dia 30
de juny, l’actual director general de Consum, el Sr. Félix
Alonso, va escriure a la directora d’AESA, la Sra. Isabel
Maestre, per interessar-se per la situació creada per les
cancel·lacions. En la seva resposta del 14 de juliol, la directora
d’AESA va confirmar-li que, un cop aixecada la suspensió dels
tràmits administratius a causa de l’estat d’alarma s’havia iniciat
la tramitació dels expedients.
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A finals de juny les denúncies presentades ja eren més de
26.000, a finals de juny, s’estan tramitant, són processos
garantistes i les resolucions, després dels corresponents tràmits
d’audiència, solen torbar-se més del que tots desitjaríem. Les
reclamacions s’han de presentar primer a la companyia aèria i
només si aquesta respon negativament o no respon en el termini
d’un mes es pot formular la reclamació davant AESA. 

Val a dir que AESA, l’AESA actual, fa la seva feina: 2017,
darrer any sencer de govern Rajoy, 245 inspeccions, 1.904.900
euros en sancions; 2019, primer any sencer del govern Pedro
Sánchez, 250 inspeccions, només 5 inspeccions més,
15.965.900 euros en sancions, de quasi 2 milions a quasi 16
milions. El PP sempre tan condescendent amb els poderosos,
deu ser cosa de la corba de Laffer.

Esperem que arran de les cancel·lacions a causa de la
pandèmia AESA sigui tan contundent com ha demostrat fins
ara.

Sigui com sigui, la feina del Govern de les Illes Balears no
s’ha limitat a fer seguiment de la tramitació de les reclamacions
per part d’AESA. Enguany ja ha iniciat la tramitació de 522
expedients sobre transport aeri, 398 a Mallorca, 97 a Menorca
i 47 a Eivissa i en relació amb les cancel·lacions a causa de
l’estat d’alarma i en un àmbit on el Govern sí és competent,
s’han iniciat 23 expedients sancionadors a companyies aèries
per no informar o no informar de manera clara els passatgers
dels drets que els emparen per la cancel·lació dels vols que
tenien contractats, perquè les companyies aèries tenen
l’obligació d’informar de manera clara i suficient dels seus
drets als usuaris afectats. 

Algunes companyies han presentat al·legacions, d’altres
estan encara en termini per fer-ho i una s’ha acollit al pagament
dins el termini que estableix una reducció del 50% de la sanció,
5.500,05 euros.

Per açò presentam l’esmena al punt 2 on instam el Govern
a extremar la seva diligència i rigor en el que és competent
perquè continuï amb la seva defensa dels consumidors.

Som conscients de la greu situació econòmica per la qual
passen les companyies aèries, però el seu sosteniment no pot
ser a costa dels seus frustrats usuaris, uns usuaris que, havent
pagat els seus passatges a l’avançada, no varen poder fer-ne ús.
No és culpa de ningú, sinó de la situació excepcional, que no
d’excepció, que vivim.

No es tracta de cap indemnització, sinó simplement de fer
que els retornin els doblers avançats.

Les agències de viatge poden acollir-se a les línies d’ajuts
del Govern dels ERTO i avals d’ISBA i mereixen tota l’atenció
dels poders públics, tots els agents econòmics són mereixedors
d’una atenció especial i evidentment també han de ser
considerades part afectada de manera directa per les
cancel·lacions, un problema que en el seu cas s’afegeix a la
dramàtica caiguda de la demanda que han sofert.

Per tant, votarem a favor de les esmenes tant de Ciutadans
com del Partit Popular.

Les companyies aèries disposen d’uns doblers que són
legítimament seus i que han de ser tornats, com així ho
determina la normativa, a qui correspon si així ho desitja i han
de fer compatibles la satisfacció dels drets dels usuaris amb la
supervivència de la companyies aèries. El Govern d’Espanya
té aquesta transcendental responsabilitat, no els usuaris.

Necessitam que puguin continuar les companyies aèries fent
la seva feina, seran imprescindibles per afrontar la recuperació
econòmica un cop superada la pandèmia, com són
imprescindibles avui i sempre per garantir la nostra
connectivitat, en depèn en bona part la nostra reactivació
econòmica, la feina de milers i milers de persones, la dignitat
de tantes famílies. Aquesta és l’ocupació i ha de ser l’ocupació
nit i dia del Govern, i ho fa i ho ha de fer d’acord amb els
agents econòmics i socials i la majoria política d’aquest
parlament, d’altres mentrestant bufen contra la Tramuntana.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, president. Mà dura contra qualsevol abús
d’empreses a les persones consumidores, aquest ha de ser el
compromís i l’obligació de qualsevol ens públic que tengui
competències dins la defensa de les persones consumidores,
precisament perquè reclamar i exercir els drets que tenen no es
converteixi en un David contra Goliat. Les nostres illes han de
menester que es garanteixi la connectivitat, el transport aeri és
fonamental. Viatjam a la nostra comunitat autònoma i a la resta
d’Espanya i a altres països per motius educatius, sanitaris,
laborals i d’oci, moltes vegades per obligació, malgrat voldríem
quedar a la nostra terra per fer les gestions que hem de fer fora.
En aquest sentit, els darrers anys s’ha avançat en equitat en
salut, formació universitària i eines de teletreball, però encara
queda molt per fer.

Així doncs, cal defensar el dret a les persones consumidores
davant qualsevol empresa, però especialment les reclamacions
davant les companyies aèries tenen un valor afegit i cal posar
un bon suspens a aquestes companyies any rera any, ja que
vénen ocupant els primers llocs en nombre de reclamacions,
tant a la Direcció General de Consum de les Illes Balears, com
a l’Agència Espanyola de Seguretat Aèria. I faig aquesta
distinció perquè és important.

La PNL presentada per El Pi, em sap greu remarcar que
conté una incorrecció, concretament en el primer punt, la
iniciativa reclama instar el Govern balear a una qüestió sobre
la qual no té competències i que ja ha quedat clarament
exposada a les intervencions anteriors. Qualsevol procés
sancionador s’ha d’obrir per l’entitat que tengui la
competència, en cas contrari, qualsevol tribunal pot tombar
aquella sanció amb la conseqüent pèrdua de temps del
funcionariat que ha fet la feina per obrir aquell expedient, de
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l’empresa a qui es vol sancionar, dels consumidors afectats que
veuran com s’allarga el procés sense rebre la compensació que
els podria correspondre, o dels tribunals als quals elevi aquesta
sanció l’empresa sancionada injustament. En definitiva, per
evitar pèrdues de temps, manca d’agilitat a l’administració
pública i un mal servei a la ciutadania, cal instar l’entitat
competent.

En aquest sentit, hem presentat una esmena per instar qui
correspon, que protegeixi els viatgers davant les cancel·lacions
de vols provocades per la declaració de l’estat d’alarma, a
causa de la COVID-19, amb tots els drets que corresponguin,
sigui el retorn dels doblers pagats o altres.

Dit això, també hi ha una afirmació que ens sap greu i que
conté l’exposició de motius d’aquesta PNL, que parla sobre la
inacció de la Direcció General de Consum. Evidentment la
Direcció General de Consum fa feina de manera àgil i diligent
i voldríem destacar que ha obert 23 expedients a companyies
aèries per haver faltat a l’obligació d’informar totalment o
parcialment els viatgers sobre els seus drets, exercint de manera
escrupolosa i diligent la seva obligació. És un exemple aquest
únic a Espanya,

En relació amb la competència balear els hem presentat una
segona esmena, perquè la Direcció General de Consum extremi
la seva diligència i rigor en aquesta pandèmia per emprendre
aquelles accions necessàries per protegir i defensar els drets
dels usuaris. És a dir, dues esmenes, una relativa a l’Agència
Espanyola de Seguretat Aèria i l’altra a la Direcció General de
Consum, perquè totes dues actuïn amb mà dura en la defensa
dels consumidors davant els possibles abusos que puguin tenir
les companyies aèries, donada la rellevància d’aquest servei per
a les nostres illes.

I parlant de les nostres illes, quasi quasi un somriure per
acabar, el que ens ha provocat l’esmena presentada per
Ciudadanos en relació al suport als emprenedors que han creat
companyies aèries a les nostres illes. Estiren vostès el terme
“emprenedor” fins que el rompem de tant estirar, deu ser que
tothom que coneixen va un dia al banc i li donen un préstec per
muntar una companyia aèria, emprenedors VIP, els és igual dir
emprenedor a una persona que obri un comerç, a una persona
que obri una gestoria, o a una gran empresa com una
companyia aèria. Saben a qui no dóna suport Ciudadanos, ni el
PP, no els hem sentit ni una paraula? Als treballadors i
treballadores d’Air Europa, milers de famílies que sí tenen tot
el suport d’Unidas Podemos. I des d’aquí els vull manifestar,
des del faristol del Parlament de les Illes Balears, tot el discurs
de la dreta, totes les seves intervencions ni un bri de suport a
les persones, sense les quals cap avió no pot enlairar-se,
personal de terra, d’administració, de vol, dels tallers, amb
aquests vostès no hi pensen, Unidas Podemos sí.

Des d’aquí tot el suport a aquest personal d’Air Europa.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Quasi, quasi president intervindré des d’aquí, vist que seré
prou breu, ja que els companys diputats i diputades, tant de
PSIB-PSOE, com d’Unidas Podemos han fet una acurada
presentació d’aquestes esmenes, que sí que hem presentat
conjuntament i que van a reforçar aquesta proposta que avui
ens du a aquesta cambra El Pi Proposta per les Illes, relativa a
una qüestió, que segurament s’hagués debatut a altres cambres
autonòmiques d’altres comunitats autònomes que no fossin
illes, no tendria el significat o la redundància que hauria de
tenir precisament en aquesta cambra, on, una vegada més, hem
de recordar que som illes. I els ho hem de recordar sobretot a
nivell d’àmbit estatal, que sembla que això és una qüestió com
a mala d’entendre, quan veiem que moltes vegades es qüestiona
el 75% del descompte de residents, si és oportú, si no és oportú. 

Però mai si les companyies ho apliquen així com toca o no
ho apliquen així com toca, sinó que sempre si realment els
ciutadans d’aquestes illes hem de tenir dret a tenir aquest 75%
de descompte o no; 75% que recordam que va ser un de
Canàries que ho va aconseguir, un tot solet, és vera que després
hi va haver un president que, si no hagués estat per això, no li
haguessin aprovat els pressuposts generals de l’Estat, i un tot
sol va aconseguir això i de pas, els ciutadans d’aquestes illes en
podem gaudir.

Però bé, és el que hem parlat sempre. És a dir, hem de
recordar una vegada més que els avions, que les freqüències
que hi hagi d’avions i de connexió amb la resta d’illes i amb la
península són els nostres trens d’alta velocitat, són les nostres
autopistes. I supòs que a ningú a la península li deu passar pel
cap que un dia vagi a agafar l’AVE i resulta que aquest dia no
surt, o que un dia amb el cotxe vagi per una autopista i resulta
que l’han llevada. Idò això a nosaltres ens passa
sistemàticament.

I per tant, a part d’això, també és una bona ocasió per
recordar que viatjar per als ciutadans que vivim a unes illes és
una necessitat, no és un caprici. I per tant, avui sobretot pensant
en els consumidors, altres dies ja pensarem en altres qüestions,
evidentment hem trobat del tot idònia aquesta proposta i ens hi
sumam. Sí que donam suport a aquestes esmenes quant que
precisen o acuren més tot el tema d’àmbit competencial
respecte del que és competència de l’Estat i del que és
competència de la comunitat autònoma.

Res més. Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. En torn de fixació de
posicions, pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares té la
paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados, buenos
días. Debatimos hoy una proposición no de ley presentada en
el mes de mayo, sobre las cancelaciones masivas de vuelos por
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las compañías aéreas, derivadas de la crisis de la COVID-19,
pero que desgraciadamente sigue siendo de actualidad, dado
que desde la declaración del estado de alarma en el mes de
marzo, las demandas contra las aerolíneas reclamando el
importe de los billetes, no han parado de crecer. Hasta el punto
de que asociaciones de consumidores como OCU, FACUA, u
organismos como la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, han
tramitado desde entonces más de 1 millón de reclamaciones
dirigidas contra compañías aéreas, que no han reembolsado el
importe de los pasajes a los consumidores que han visto
cancelados sus vuelos.

Esta avalancha de reclamaciones ha provocado además un
colapso en los juzgados de lo mercantil, que son los
competentes para resolver este tipo de conflictos, dado que
muchos consumidores se han visto abocados a acudir a la vía
judicial, para hacer valer sus derechos. Y por si los tribunales
de justicia no estaban ya suficientemente colapsados, esto,
junto con otros múltiples conflictos surgidos a raíz del
derrumbamiento social y económico provocado por la crisis
sanitaria, ha sido la puntilla para terminar de desbordar el
sistema. Más de 100.000 demandas se han interpuesto desde el
inicio de la pandemia solo por este tema concreto.

Pero lo cierto es que los usuarios de las compañías aéreas
son sólo otras víctimas más  de un gobierno incompetente, del
desgobierno social-comunista de España, que es incapaz de
adoptar medidas eficaces para dar respuestas a los ciudadanos.

Cuando desde Bruselas la Unión Europea reafirmó el
derecho de los consumidores a que les devolviesen el dinero de
sus vuelos, muchos países, entre ellos España, llegaron a pedir
a las instituciones europeas que no fuese obligatorio devolver
el dinero, que pudiese bastar con ofrecer un vale para otro
vuelo.

El caso es que la solución adoptada por el Gobierno de
España, una vez más, consistió en tirar la piedra y esconder la
mano, con su Decreto 11/2020 ofrece un lapso de tiempo a las
aerolíneas para devolver el dinero y, en cambio, no ofrece
ningún aval para que el consumidor quede protegido en caso de
quiebra o de insolvencia de la compañía. Mientras desde
Bruselas se animaba al rescate de las compañías aéreas por
parte de los estados, aquí, en España, se dejaba tirados a los
usuarios afectados por las cancelaciones de los vuelos. 

Evidentemente, la postura de VOX es siempre la defensa de
la legalidad, de la normativa vigente y además, en este caso,
nos encontramos con que los afectados son la parte más débil
de la ecuación, los consumidores españoles que se ven
obligados a acudir a los tribunales para hacer valer sus
derechos. Por eso, nosotros vamos a apoyar esta iniciativa, para
que el Gobierno de Baleares lleve a cabo las actuaciones que
estén en su mano a fin de preservar los derechos de los
consumidores respecto de la devolución del dinero pagado en
la adquisición de los billetes para vuelos que han sido luego
cancelados, así como la puesta en marcha de los mecanismos
de que dispone la comunidad autónoma para defender las
demandas de esos clientes.

Pero también echamos en falta otras actuaciones que den
seguridad a los consumidores a la hora de acordar la

devolución de su dinero con las compañías, dado que se
enfrentan a una demora en la devolución que puede resultar
frustrada por la insolvencia de la empresa y muchos de ellos se
ven así condicionados a aceptar otras soluciones, como la
aceptación de un bono o vale por otro vuelo, solución que, por
otra parte, ha sido potenciada por el Estado, al no ofrecer
ninguna garantía si el consumidor optaba por la devolución, y
también por la propia Comisión Europea, que animó a los
países a avalar los cupones para que el consumidor accediese
a esta opción, sin temor a que la aerolínea pudiese quebrar
antes de su canje.

En cualquier caso, la inacción del Gobierno de España y del
Gobierno autonómico no nos sorprende, ni en este caso ni en
otros, porque al igual que ocurre con tantos otros sectores, que
se manifiestan semanalmente ante las puertas de este
parlamento, se trata de derechos y libertades truncados de
cientos de miles de ciudadanos que ven impotentes como
nuestros gobernantes se muestran incapaces de aportar
soluciones a los problemas de la gente, problemas que esos
mismos gobernantes han creado mediante el cúmulo de
mentiras y errores que nos han traído a esta situación.

Gracias, presidente. 

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT.

Gràcies, Sra. Ribas. Ara, pel Grup Parlamentari Mixt, té la
paraula la Sra. Font.

(Se sent el timbre de crida per a votació)

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President i bon dia a tothom. Les incidències
amb les companyies aèries, provocades pel confinament, no
han fet més que augmentar una problemàtica que es dóna des
de fa molt de temps. És cert que les companyies aèries defugen
sempre que poden de les seves responsabilitats davant retards
o cancel·lacions. Fa pocs anys la mateixa connexió amb
Barcelona des de Menorca, monopolitzada per Vueling, va
donar moltíssims problemes amb retards, cancel·lacions, i va
arribar a deixar més d’una vegada tot el passatge dormint a
l’aeroport de Barcelona, sense cap trava. Totes les persones
afectades es varen trobar amb moltíssims problemes perquè els
retornessin els doblers, amb la problemàtica afegida que ens
trobam obligats a viatjar exclusivament amb Vueling, atès el
seu monopoli. És a dir, per molt emprenyats i decebuts que
estiguem amb Vueling no ens en queda d’altra que viatjar amb
aquesta companyia, no hi ha opció de canvi.

Els he explicat aquest cas perquè vegin que aquesta
problemàtica ve de lluny. En el cas concret dels vols cancel·lats
pel confinament o per la COVID, pel confinament, disculpin,
els qui s’han vist afectats per aquestes cancel·lacions no poden
veure’s compensats econòmicament ja que ens trobam davant
un supòsit de força major, en termes d’indemnització. 

Ara bé, la cancel·lació d’un vol per l’aerolínia a causa del
coronavirus confereix a l’usuari el dret al reemborsament del
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preu del bitllet o previ acord signat pel passatger a abonaments
de viatge o altres serveis. Informació que algunes companyes
aèries han omès oferint com a única alternativa abonaments,
sense indicar la possibilitat de reemborsament.

El Reglament de la Comunitat Europea número 261/2004,
sobre els drets dels passatgers aeris, no protegeix només el dret
a la indemnització en cas de retards o cancel·lacions, sinó que
també protegeix el dret al reemborsament en cas de
cancel·lacions de vols si la companyia aèria no pot oferir un vol
en condicions semblants. 

Durant aquesta crisi sanitària l’opció dels abonaments de
viatge ha estat la pràctica habitual de les operadores aèries,
moltíssim més beneficiosa que el reemborsament per a un
sector que estima unes pèrdues d’uns 300.000 milions d’euros,
segons diu l’Associació Internacional de Transport Aeri. De
tota manera açò tampoc no hauria d’implicar ni justificar la
presumpte ocultació dels drets del passatger. 

En poques paraules, i ja per acabar, evidentment donarem
tot el nostre suport a aquesta iniciativa.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Correspon l’ús de la paraula al
grup proposant, té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Només per agrair el suport, la
millora des de tots els grups parlamentaris a la nostra iniciativa. 

És evident que quan un ciutadà de les Illes Balears, o de
qualsevol banda, però en aquest cas de les Illes Balears, veu
cancel·lat el seu vol viu una frustració total i absoluta, i la
resposta dels poders públics ha de ser contundent i el que ha
passat fins ara i la sensació que tenim fins ara és que tots són
entrebancs perquè realment hi hagi una resposta i, com a
mínim, sigui rescabalat econòmicament del que ha pagat per
aquest bitllet cancel·lat.

Entenem, com s’ha dit aquí, que les companyies aèries
tenen moltíssimes dificultats, però això no els permet abusar
dels seus clients i dels consumidors.

I voldríem acabar, hi ha un entrebanc competencial que va
posar de manifest aquesta sentència del Tribunal Superior de
Justícia, però no voldríem que el Govern de les Illes Balears
amb aquest entrebanc competencial tengués l’excusa per rentar-
se’n les mans, fa falta implicació, fa falta empènyer, fins i tot
tal vegada fa falta un canvi normatiu per intentar que les Illes
Balears tenguin un paper decisiu i determinant a l’hora de
protegir els consumidors i els clients que es veuen afectats per
aquestes cancel·lacions injustificades.

 Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Si ho he entès bé, vostè ha acceptat les
cinc esmenes presentades i cap grup no ha demanat votació
separada. Per tant, procedirem a una única votació. La votació
queda de la manera següent: punt número 1, amb la
incorporació de l’esmena 16350; punt número 2, amb la
incorporació de l’esmena 16351; punt número 3, amb l’esmena
16345; punt número 4, amb l’esmena 16346, i punt número 5,
amb l’esmena 16347. Votam els cinc punts a la vegada. Votam.

Resultat de la votació presencial: 51 sí; cap no; cap
abstenció. Per videoconferència: 3 sí; cap no; cap abstenció.
Resultat total: 54 a favors; cap vot en contra i cap abstenció.

V.2) Proposició no de llei RGE núm. 8940/20,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures
urgents de sostenibilitat ambiental en el transport marítim
de passatgers i mercaderies entre Formentera i Eivissa.

A continuació debatrem la Proposició no de llei RGE núm.
8940/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures
urgents de sostenibilitat ambiental en el transport marítim de
passatgers i mercaderies entre Formentera i Eivissa.

(Remor de veus)

Senyors diputats, senyors diputats, senyors diputats un poc
de silenci, per favor!

Correspon ara la intervenció del Grup Parlamentari Mixt, té
la paraula la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, Sr. President, bon dia de nou, diputades i diputats.
Bé, avui continuam parlant de medi ambient, ara ens
decantarem més per l’àmbit del transport marítim, que vostès
saben perfectament que és una qüestió que preocupa i que
implica una part important dels nostres esforços, i quan dic
nostres, dic des de Formentera, crec que, a més, de manera
compartida pràcticament al cent per cent per part de totes les
forces polítiques que tenim representació a la nostra illa.

Bé, la crisi climàtica de la qual ja hem parlat a la
interpel·lació és un dels reptes més importants als quals
s’enfronta tota la humanitat en aquest segle, ho és per al
conjunt del planeta, però ho és especialment també per a les
Illes Balears, molt condicionades per la fragilitat d’aquest
territori que tenim. De fet, a la passada legislatura el Parlament
va aprovar la Llei 10/2019, de canvi climàtic i de transició
energètica, que ha estat una norma pionera i que estableix
l’objectiu d’unes Illes Balears cent per cent netes per a l’any
2050. El text d’aquesta llei, entre d’altres qüestions, estableix
que s’han d’impulsar mesures per aconseguir la reducció
d’emissions a l’àmbit del transport marítim, com ara impulsar
embarcacions menys contaminants o la incorporació
d’infraestructures de provisionament d’electricitat o gas natural
per a les embarcacions als ports de les Illes Balears.
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A més, la norma disposa que l’administració de la
comunitat autònoma ha d’aprovar plans de sostenibilitat dels
ports de la seva competència.

Per altra banda, els Acords de Bellver, que van donar lloc
a la formació d’aquest Govern, marquen la transició ecològica
com a un dels grans reptes per al Govern. En aquesta línia, el
passat 8 de novembre, bé, ara ja no el passat 8 de novembre,
sinó el 8 de novembre de l’any passat, de l’any 2019, el Govern
va aprovar, per Consell de Govern, la declaració d’emergència
climàtica al conjunt de l’arxipèlag, en resposta al deure de les
administracions públiques per impulsar totes aquells mesures
adreçades a vetllar per la salut pública i per la cura del medi
ambient per mitjà de la reducció o eliminació dels efectes del
canvi climàtic.

Mitjançant aquesta declaració, el Govern es comprometia
a prioritzar la lluita contra l’escalfament global de manera clara
i transversal. La declaració d’emergència climàtica no és i no
ha de ser una mera declaració d’intencions, això ho vam dir
també anteriorment, sinó que, ben el contrari, ha de concretar-
se en compromisos materials per part del Govern. En concret,
a l’àmbit del transport marítim, la declaració d’emergència
climàtica es concretava a promoure l’ús d’embarcacions més
poc contaminants o menys contaminants, millor dit,
racionalització de les freqüències i permetre possibilitar
infraestructures i combustibles alternatius als actuals per reduir
de manera decidida la contaminació atmosfèrica per diòxid de
nitrogen, que és un dels elements, un dels components més
contaminants que hi ha com a conseqüència de l’activitat de
transport marítim.

Més enllà de les Illes Balears, el canvi climàtic i la transició
energètica sembla que no ha esdevingut una preocupació per a
molts governs nacionals i supranacionals, i aquest és el cas de
la Comissió Europea, que el passat mes de desembre va
presentar al Parlament Europeu el que s’ha plantejat com a
Pacte Verd, que és un full de ruta mitjançant el qual s’espera
assolir la neutralitat climàtica a l’any 2050 i que, si tot va bé,
es veurà ratificat per una llei de rang europeu que ens afectarà
i ens implicarà a tots.

Per tots aquests motius, des del Grup Mixt presentam la
següent proposició no de llei i, per tant, constatam, demanam
al Parlament que constati que el transport marítim és una de les
principals activitats contaminants de l’atmosfera, tant de les
aigües continentals com de les costaneres i per la qual cosa
instam el Govern a constituir la Comissió Interdepartamental de
Canvi Climàtic amb caràcter d’urgència, perquè en atenció a la
Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició
energètica, formuli la proposta del Pla de transició energètica
i canvi climàtic prioritzant la mitigació dels impactes
ambientals que es deriven del transport marítim regular de
passatgers i mercaderies; que, en atenció a les competències
que ostenta, relatives a la protecció del medi ambient, ecologia
i espais naturals protegits, i en compliment de la Llei 12/2016,
de 17 d’agost, d’avaluació d’impacte ambiental de les Illes
Balears, el Pla d’ordenació i recursos naturals del parc de Ses
Salines i el seu Pla d’usos i gestió, l’òrgan ambiental substantiu
avaluï des d’ara i de forma continuada l’impacte ambiental
ocasionat per l’activitat de transport marítim regular de

passatgers i mercaderies a l’àmbit del parc natural de Ses
Salines d’Eivissa i Formentera.

Demanam també que, en paral·lel al punt anterior i a fi
d’engegar les polítiques sectorials previstes a la Llei de canvi
climàtic i transició energètica, es convoqui la Mesa de transport
marítim per tal de dialogar i negociar amb totes les parts per fer
possible la incorporació progressiva a ports de competència de
l’Estat, les infraestructures de subministrament de l’electricitat
o gas natural per a les embarcacions i l’establiment de mesures
per impulsar l’ús d’embarcacions menys contaminants.

El quart punt estableix, demana, perdó, el compliment del
Reial Decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de
la qualitat de l’aire, i demanam la instal·lació d’una estació
permanent de mesura de qualitat de l’aire a la zona més adient
del Port de La Savina.

I ja vaig acabant, punt cinquè, demanam que, per tal
d’ordenar les línies de caràcter turístic o recreatiu, es faci una
feina, també a partir de la Llei d’ordenació del transport
marítim, perquè aquesta activitat es pugui fer d’una manera més
sostenible i més adequada als objectius de conservació de parc.

Demanam també que hi hagi una reducció i una
racionalització de freqüències entre Eivissa i Formentera,
perquè veiem com hi ha un trànsit diari d’entre 80 i 90
freqüències entre ambdues illes, la qual cosa és un despropòsit
i, en tot cas, no obeeix a cap interès de servei públic, sinó que
obeeix a un interès absolutament i únicament mercantilista, i,
per tant, pensam que s’ha de trobar un punt d’equilibri, i jo
estic segura que amb la voluntat del Govern això serà possible.

I en el setè punt, demanam al Govern de l’Estat que
sol·liciti davant l’organització marítima internacional la
declaració del mar balear com a zona marítima especialment
sensible, amb l’objectiu d’establir mesures especials de
protecció, d’acord amb les prescripcions acordades per l’OMI
en atenció a la seva importància per les característiques
ecològiques, socioeconòmiques i científiques reconegudes.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. TUR I RIBAS:

Acab, sí. I respecte, només em pronunciaré respecte de
l’esmena que està presentada, i hi ha una esmena presentada
per part del Grup Socialista i jo estaré encantada d’acceptar-la,
sempre i quan parlem i arribem a un acord respecte de... -
perdó-, rectific, no acceptaria la seva esmena, perdoni, Sr.
Borràs, però sí que estic disposada que puguem transaccionar
la redacció original d’aquesta proposició no de llei, en el sentit,
i explicaré en quin sentit, en el sentit que aquesta declaració de
zona marítima especialment sensible no vagi en detriment de la
necessària connectivitat o dels mínims de connectivitat que
s’han de mantenir entre ambdues illes, entre Eivissa i
Formentera, perquè la gent es pugui moure d’una manera
normal.
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Per tant, haurem de veure si podem arribar a un acord.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Tur. Intervención para defender la enmienda
RGE núm. 16352/20 tiene la palabra el Grupo Parlamentario
Socialista, el Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Evidentment, estarem
encantats de poder arribar a un acord, transigir allò que sigui
necessari per arribar a un acord amb el grup proposant, amb
Gent per Formentera.

Havia presentat, i començaré per l’esmena que havíem
presentat al punt 7, una iniciativa que no faria altra cosa que,
diguéssim, clarificar la qüestió, perquè la posició del Govern
d’Espanya hagi de fer amb l’Organització Marítima
Internacional perquè declari el mar balear zona marítima
especialment sensible, ha de ser la que més convengui als seus
valors ambientals, els del mar balear, és clar, i que, a la vegada,
garanteixi la necessària i suficient comunicació marítima, en el
sentit, per tant, que ha expressat la Sra. Tur. La delimitació, en
tot cas, de la zona ha de ser clara i clarament motivada, perquè
la definició de mar balear ens és útil per entendre’ns ara i aquí,
però quan el Govern d’Espanya hagi de formular la petició a
l’Organització Marítima Internacional ho haurà de fer amb una
proposta d’una gran precisió cartogràfica i motivada, i entenem
que serà del tot convenient llavors que el Govern i els consells
afectats, els d’Eivissa i de Formentera, puguin participar-hi
també en la definició, perquè després no tinguem ensurts de
limitació de la nostra mobilitat.

Sobre la possible instal·lació d’una estació permanent, un
quatre que mesuri la qualitat de l’aire en el port de La Savina,
dues consideracions: si s’hagués d’instal·lar strictu sensu a La
Savina hauria cosa més tost de l’Autoritat Portuària, si més no
d’acord amb l’Autoritat Portuària. En tot cas, no sembla del tot
clar, segons es dedueix de les proves fetes fa un temps a una
estació mòbil instal·lada a la zona de benzinera, que és afegir
una estació més a les de Sant Francesc i Sant Ferran i la que
Endesa té a Ca Marí, s’acabin de justificar tècnicament si no es
té clar que tanta proliferació d’estacions sigui necessària; però,
en tot cas, no ens hi oposam, que siguin els tècnics que ho
diguin i, evidentment, no tenim res a dir a la iniciativa de la
Sra. Tur en aquest sentit.

Estam d’acord, també, és clar, la constitució, al punt 1, de
la Comissió Interdepartamental de Canvi Climàtic, tal com
preveu la Llei 10/2019, està prevista i programada i, per tant,
evidentment, que es reuneixi. Així com estam a favor també de
la convocatòria de la Mesa del Transport Marítim, al punt 3,
per debatre allò que avui es proposa i tot el que faci falta.
Sembla que està convocada per a divendres que ve una sessió
d’aquesta mesa, sembla, evidentment no estava previst parlar
d’aquest, no sé si és possible introduir-ho per urgència o no,
però, en tot cas, si no és possible divendres que se’n convoqui
un altre per poder parlar d’aquesta qüestió que planteja la Sra.
Tur.

Tot i que, per a la, cometes, com demana, incorporació
progressiva a ports de la competència de l’Estat,
d’infraestructures, subministrament d’electricitat o de gas
natural per a les embarcacions i l’establiment de mesures per
impulsar l’ús d’embarcacions més contaminants, no hauria de
fer falta convocar res, hauria de ser iniciativa motu proprio de
l’Autoritat Portuària i estic segur que així serà, esperem, amb
Francesc Antich de president, o si no, en tot cas, hauria
d’abastar perquè ho demanés el consell competent i a través de
qui és competent, és a dir, l’Estat i ports de l’Estat.

Els vaixells són avui per avui un dels mitjans de transport
més contaminants que hi ha, quant i més en el mar balear com
el gran mereixedor que es declaràs zona marítima especialment
sensible. Per tant, es tracta de cercar l’equilibri entre la legítima
demanda social i la necessària producció ambiental.

L’article 15, obligacions específiques de la Llei 11/2010,
per a l’ordenació del transport marítim, determina que,
excepcionalment, el Govern, amb informe previ favorable del
Consell Econòmic i Social, pot establir relacions específiques
singulars amb les empreses navilieres que presten serveis de
cabotatge, estrictament per motius de protecció mediambientals
o per altres causes greus d’utilitat pública o d’interès social. Per
tant, sembla del tot raonable mirar d’ordenar, com demana la
proposta concisa, el funcionament de transport de passatgers i
mercaderies, amb criteris de sostenibilitat ambiental, tot
maldant de protegir el parc natural de Ses Salines de l’emissió
excessiva de gasos i substàncies contaminants, l’impacte
acústic i la contaminació marina, si és que s’acompleixen, és
clar, les condicions que justifiquin aquesta excepcionalitat, que
entenem que sí.

Com també sembla plausible en el punt 5, mirar d’ordenar
les línies de caràcter turístic o recreatiu adaptant-les a les
condicions de les característiques ambientals del parc natural
de Ses Salines, també si s’acompleix naturalment, allò que
prescriu l’article 15, que ja dic, que sembla ser que sí, amb el
màxim respecte sempre a les competències d’ordenació
turística del Consell de Formentera, com es reclama. Totes les
administracions haurien de respectar sempre les competències
de la resta d’administracions i tots hauríem d’invocar sempre
aquest respecte, l’hauríem de fer sempre i no a la carta.

Punt 2, estam d’acord amb la conveniència d’avaluar
l’impacte ambiental del transport de mercaderies i persones al
parc natural de Ses Salines i que, si així es conclou, el Pla
d’ordenació dels recursos naturals i el Pla rector d’ús i gestió
del parc en recullin el resultat. En tot cas, estarem a l’espera de
la transacció possible, que estic convençut que arribarem a un
acord amb la Sra. Sílvia Tur i, per tant, poder aprovar la
integritat de la seva proposta avui.

Gràcies, presidenta, vicepresidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Borràs. Abrimos el turno de fijación de
posiciones, por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la
palabra el Sr. Marí, el Sr. Juan, perdón.
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EL SR. JUAN I GUASCH:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta, senyores i senyors diputats,
bon dia a tots. Bé, la crisis climàtica, sense cap dubte, és un
dels reptes que ens enfronten i que hem d’afrontar i abordar el
més aviat possible, però en aquests moments puntuals també
s’ha de dir que estic convençut que la crisi climàtica no és el
primer problema que tenen en aquests moments o que pensen
els ciutadans si nosaltres féssim una enquesta. Però sí que és
cert que, dit això, tampoc no podem oblidar la salut del nostre
planeta allà on vivim. I a aquests efectes, el febrer de l’any
2019 es va aprovar una llei en aquest parlament, la Llei de
canvi climàtic i transició energètica, tal com ha dit la proposant
d’aquesta PNL, per aquells mateixos partits que són els que
governen i que, per tant, són els responsables d’acomplir-la i de
fer-la complir. De no ser així, podríem dubtar si només
s’aproven aquestes PNL o aquestes lleis de cara a la galeria o
si realment es fan amb la noble intenció de dur a terme aquestes
comeses que es proposen.

Fa pocs dies aquí, sense anar més endavant, vaig comentar-
li al conseller de Medi Ambient, que aprovàrem una PNL en
defensa de la biodiversitat, per un costat, però per l’altre, vèiem
que el mateix Govern no es preocupava de com es destruïa la
neteja als torrents. De fet, la consellera que fa aquesta proposta
va fer aquestes mateixes reivindicacions a l’any passat, el 15
d’octubre, i es varen aprovar per unanimitat aqueixes
reivindicacions que feia vostè; vostè els deia al Govern aquella
vegada: “Demanam al Govern que, amb caràcter d’urgència,
convoqui la Mesa del Transport Marítim, la gent necessita
respostes, la gent necessita servei i necessita saber que el
Govern de les Illes Balears es troba no només amb declaracions
d’intencions, sinó també amb fets al seu costat”. Això els deia
vostè l’any passat a aquest temps, i encara estam així.

És cert, com afirma vostè mateixa a l’exposició de motius,
que les administracions públiques han de vetllar per la bona
salut pública i en aquests moments cal fer un sobreesforç,
ateses les circumstàncies que ens envolten, amb una pandèmia
mundial mai vista, i que ocasiona una crisi econòmica totalment
imprevisible.

Per tant, cal compaginar les dues coses: tenir cura del medi
ambient i la salut és una obligació, però sense que això suposi
carregar tots els costs a les empreses que generen ocupació i
paguen els imposts, que llavors ens serveixen per pagar sanitat,
salut, etc.

És important, tal com també diu vostè d’alguna manera,
però acaba de quedar clar, negociar els acords amb totes les
parts perquè progressivament es vagin adaptant a la normativa
vigent, sense que això no suposi, en cap cas, un cost
inassumible per a les navilieres o les empreses de transport.
S’ha de recordar que el Govern, amb motiu d’aquesta
pandèmia, va haver de treure una línia d’ajudes de transport de
mercaderies, que això, a més, està previst a la disposició quarta
de la Llei 11/2010, que vostè mateixa n’ha parlat, i que diu: “El
Govern promourà i facilitarà, mitjançant convocatòria, l’ajuda
pública, la implantació dels sistemes de gestió de qualitat
ambiental en el sector del transport marítim que opera en els
ports i punts del litoral de les Illes Balears. Això ho diu la

disposició quarta, per tant, el Govern també ha d’acomplir la
seva part.

I lògicament, el Govern també ha d’acomplir la seva part,
i lògicament el Govern també ha d’adaptar les instal·lacions
portuàries en aquest sentit, perquè, si no, no tendria sentit
adaptar les embarcacions.

D’altra banda, el punt 4, quant a la instal·lació permanent
de mesures de qualitat de l’aire, jo li he de comentar que
precisament aquí una diputada del Partit Popular, la Sra. Marí,
Virgínia Marí, l’any passat, a una PNL, per cert, va ser votada
en contra, va dur aquest mateix punt, entre d’altres, va dur en
aquest moment quatre punts que anaven més o menys en
aquesta direcció i, curiosament, els partits de l’esquerra hi
votaren en contra, esper que vostè tengui més sort en aquesta
ocasió. Aquella proposta deia, entre altres coses, precisament
el mateix punt que du vostè i llavors tres o quatre punts mes,
que no tenc temps de llegir perquè si no se m’acaba el temps,
però que pot comprovar que anaven en aquesta mateixa línia de
protecció del medi ambient.

En el punt 5 parla de fer acomplir la Llei 11/2010, estam
d’acord sempre amb fer acomplir les lleis, i que respectin la
sobirania del Consell de Formentera per ordenar el model
turístic. Bé, en el model turístic hi té competències el Consell
de Formentera i nosaltres suposam que el Consell de
Formentera serà escrupolós en acomplir la llei i, per tant, no
tenim cap inconvenient que el Consell de Formentera tengui
aquestes competències o es respectin lògicament les seves
decisions.

En el punt 6, efectivament, important per arribar a acords,
perquè no surtin tres o quatre vaixells en el mateix moment,
creiem que això, efectivament, fins i tot des d’un punt de vista
econòmic, no és rendible, però que a la vegada també es genera
una contaminació que podria ser evitable.

I el punt 7, ara he entès que arribarien a una negociació i jo,
en principi, estava un poc més d’acord amb el que deia el
PSOE, de mirar què representaria aqueix informe o aqueixa
declaració, perquè segur que durà beneficis, a Canàries ho han
fet i sembla que no estan descontents, però tampoc no sabem...
ens agradaria saber almenys quins beneficis durà i quins
perjudicis, i fer un estudi, com s’ha dit aquí. Per tant,
m’agradaria que aquest punt, si fos possible, es votàs per
separat perquè si no està clar nosaltres ens abstendríem en
aquest punt. La resta els suportarem.

Gràcies, Sra. Presidenta. 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gracias, Sr. Juan. Por parte del Grupo Parlamentario
Unidas Podemos tiene la palabra el Sr. Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ: 

Gracias, presidenta. Senyores diputades, senyors diputats,
bon dia a tothom. Uno de los principales problemas en relación
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con los gases de efecto invernadero causante del
recalentamiento global es la contaminación por combustibles
fósiles, como bien sabemos todas las personas que estamos
aquí. Está relacionado evidentemente, en este caso que estamos
hablando en esta PNL, con las embarcaciones marítimas,
especialmente las de mayor tamaño.

Así, los gases de efecto invernadero que ya conocemos,
como decía, dióxido de carbono, óxido de azufre, óxido de
nitrógeno, contaminan gravemente no solo el entorno del
parque natural de Ses Salines, sino también los puertos de
conexión entre las islas de Formentera e Ibiza, provocando en
general un deterioro ambiental cuyas consecuencias es
necesario evaluar para adoptar las medidas adecuadas para
revertir esta situación. 

Baleares es una zona especialmente sensible a la presión
ambiental ejercida por el tránsito marítimo, debido a los
vertidos marinos, a la contaminación atmosférica y por su
impacto sobre la biodiversidad. Por eso, ya se instó, hace unos
meses, al Gobierno español para que se sumara a la iniciativa
italo-francesa de solicitar una área de control de emisiones a la
Organización Marítima Internacional para el Mediterráneo, a
semejanza de la existente en el mar Báltico. Y, en este mismo
sentido, que participara de las decisiones tomadas por las
instituciones de las comunidades autónomas del ámbito
mediterráneo, para tratar de limitar el tránsito por áreas
especialmente sensibles o el acceso desproporcionado a los
cruceros a puertos ya demasiado saturados. 

Y por ello encontramos sentido a esta PNL desde el
momento en que se solicita a la Organización Marítima
Internacional la declaración del mar balear como zona marítima
especialmente sensible. Esta declaración se fundamenta en una
serie de criterios tanto ecológicos, como pueden ser la
singularidad o la rareza de un ecosistema, su diversidad o su
vulnerabilidad frente a (...) ambiental, también como otros
aspectos socio-económicos y culturales, como que la zona
tenga, entre otras cosas, especial interés para el turismo y
también a otros aspectos científicos o pedagógicos, como por
su importancia como valor científico, histórico.

Las islas Canarias ya obtuvieron esta declaración el año
2005, considerándose un éxito, tanto por su funcionamiento y
la consecución de los objetivos planteados, lo que establece un
referente muy valioso teniendo en cuenta el hecho insular que
une a ambas comunidades autónomas. Aún siendo ecosistemas
diferentes, las similitudes en determinados aspectos
ambientales y económicos, nos hacen pensar que disponer de
una declaración como la canaria podría ser un elemento tanto
de protección ambiental, evitando, controlando el exceso de
tránsito marítimo, delimitando canales y rutas, y procurando
una mejor organización de los flujos de transporte, así como de
dar una mejor imagen de preocupación por el entorno y por su
conservación. En esa línea tan importante, que es buscar un
turismo mucho menos masificado y más consciente de la huella
que deja en el territorio del que el mar forma parte.

Entendemos, por tanto, que Balears podría acogerse a los
criterios designados por la Organización Marítima
Internacional para su designación como zona marítima
especialmente sensible, eso sí, estudiando siempre su

adecuación a estos criterios de forma previa para asegurar esta
declaración.

Estamos a favor de la constitución de la Comisión
interdepartamental de cambio climático, ya que es una entidad
totalmente necesaria para llevar a cabo el Plan de transición
energética, así como no nos opondremos a la instalación de una
estación permanente de medida de la calidad del aire en la zona
más adecuada del Port de la Savina, en Formentera, que pueda
ser también complementaria a la ya existente en la zona de la
gasolinera del puerto. 

Así, pues, apoyaremos esta PNL en todos sus puntos,
teniendo en cuenta lo que se ha comentado también de la
transacción, que nos parece interesante, entendiendo que, si
bien en la mayoría de estos puntos se refiere exclusivamente a
los flujos de transporte entre Ibiza y Formentera y las
repercusiones que puedan suponer para los entornos terrestres
más inmediatos, también entendemos que podría ser aplicable
en un sentido más genérico en el conjunto de las islas del
archipiélago. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA: 

Muchas gracias, Sr. Jiménez. Por parte del Grupo
Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el Sr. Benalal. 

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM: 

Gracias, Sra. Presidenta. Primero quiero indicar que,
obviamente, votaremos que sí a la mayor parte de esta PNL,
con algunas matizaciones que nos gustaría hacer. 

El primer punto, como ustedes declaran, ese punto se refiere
en su punto 5 a soberanía del consell insular, supongo que
quiere hacer alusión a competencias transferidas al Consell
Insular de Formentera en la materia de turismo y no a
soberanía. 

Referente a su punto 6 y a la racionalización de las (...)
simultáneas de embarcaciones para la ruta Ibiza-Formentera-
Ibiza, a nuestro grupo le parece correcto que se trate de
racionalizar ese tráfico, pero siempre de acuerdo con los
operadores; piense que su lógica existe y es que las navieras
traten de salir a la misma hora, normalmente horas punta, ya
que el viaje de Ibiza-Formentera y retorno está rentabilizado
con un 30% la carga, por lo que no importa en realidad, o no
les importa, salir con navíos que están lejos de ir llenos. 

Sobre los temas de sostenibilidad, estamos de acuerdo y
Ciudadanos siempre ha estado de acuerdo en temas de
sostenibilidad del medio marino, quiero recordarles
simplemente que la zona marítima que se encuentra entre Ibiza
y Formentera se encuentra ya calificada, en el marco de la Red
Natura 2000, como LIC y ZEPA; que, además, toda esta zona
está reconocida como la selva marina y la zona de S’Espardell
como zona de protección máxima. Igual, antes de ir a la
Organización Mundial del Mar, habría que empezar porque el
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Gobierno central estudie la situación de particular protección
que debería, o no, tener ese espacio marítimo.

También me gustaría recordarle una PNL presentada en la
que yo intervine sobre el establecimiento de una zona de
control de emisiones en el Mediterráneo, y que se debatió en
esta cámara, el pasado 15 de octubre. Esta propuesta viene a
pedir casi exactamente lo que usted está pidiendo hoy, pero
supongo que es interesante, bueno, pues, que a lo mejor se
hable de ello, saldrá en prensa. También quiero recordar el
texto que nuestro grupo presentó ese día y sobre el cual usted,
personalmente, se abstuvo. Pedíamos que el Gobierno de
Baleares (...) España, impulsase durante la próxima reunión del
Comité de protección del medio marino de la Organización
Marítima Internacional, en el marco del Tratado de Barcelona
y del conjunto con autoridades europea, francesa y REMPEC
y de otros países de la zona mediterránea, que se propusiera la
creación para 2021, en el mar Mediterráneo, de una área de
control de emisiones destinada a la reducción progresiva de
emisiones contaminantes, según la hoja de ruta que fue
aprobada por REMPEC. Ustedes se abstuvieron. 

Igual habría que demostrar lo que uno quiere objetivamente
cuando obtuvo un (...) presente y no solamente cuando lo hagan
ustedes. De todas formas, ese texto se aprobó por esta cámara
o sea que no se estrese, la medida de protección debería estar
en curso. 

Sobre su comentario para colocar sistemas de suministro
eléctrico para navíos y para que no mantengan sus generadores
en marcha, este tema, al igual que casi todo lo que se ha
hablado hoy, también se discutió ese día, y si estuvo atenta
habría oído que había problemas técnicos que imposibilitarían
dicha solución, por ejemplo, por la inmensa energía que
requerían los cruceros, simplemente. 

Sobre el punto 7, me parece muy interesante pedirle a la
Organización Marítima Internacional que declare zona
marítima especialmente sensible algo que realmente no existe
jurídicamente, que no está definido, y es el mar balear y al que
solo se ha referido la Organización Hidrográfica Internacional.
Primero habría que definir y delimitar el mar balear, para
después ver si esa zona reúne las condiciones necesarias para
ser declarada zona marítima especialmente sensible, y otra cosa
de la que también se olvida, pero a lo que nos tiene más o
menos acostumbrados, es analizar lo que supondría esta
declaración y las consecuencias que tendría para las islas de
Ibiza y Formentera. 

Referente al punto 4, y a la instalación de centrales
permanentes de medida de la calidad del aire, hable con el
Gobierno del estado, ya que creo que el puerto de Ibiza y Sa
Savina no son competencia del Govern balear, de hecho, ya hay
centrales de medición de calidad del aire en estos sitios.
Nuestra compañera Virginia Marí, efectivamente, presentó una
PNL en la que pedía lo mismo y a la que se votó que no. 

Y, para acabar, simplemente recordarle que cualquier
decisión no es solo suya o de Formentera sino que también
tendría que tener el beneplácito del Consell de Eivissa, habría
sido bueno pues que se coordinase. Muchas gracias, Sr.
Presidente.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Benalal.  Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President. Senyors i senyores diputats. La
política, en ocasions, genera desafecció i desconfiança,
sobretot, a la ciutadania, també a la societat civil, bé de vegades
per no complir les mesures anunciades, bé per traslladar-les a
un demà incert o llunyà, mitjançant declaracions d’intencions,
via planificacions, lleis que entren en vigor en un futur o
anuncis i declaracions amb un escàs contingut; en resum, un
“sí, però demà” o un “ja ho veurem”.

I aquesta iniciativa de Gent per Formentera també va un poc
d’això, de materialitzar les polítiques d’arribar als fets, d’anar
als fets. I el millor aval davant els ciutadans que podem tenir
són això: fets. I aquesta és una de les brúixoles de la nostra
formació en aquesta legislatura, per una banda, complir el
nostre programa; també acomplir els acords que tenim amb els
socis; acomplir les necessitats bàsiques i compromisos que
adquirim davant la societat civil i la ciutadania i, sobretot,
desenvolupar tota l’arquitectura dels Acords pel canvi de la
passada legislatura. I, precisament, en aquest darrer, ens ocupa
de forma molt especial a MÉS per Mallorca, amb lleis tan
importants com la de canvi climàtic o la Llei de residus, entre
d’altres, lleis que s’han de desplegar i que en pocs mesos
veurem els seus efectes, per exemple, amb els envasos d’un sol
ús o amb el cànon anunciat per la Conselleria de Medi Ambient
que s’implantarà durant l’any 2021; mesures totes que venen de
la Llei de residus.

Complir i seguir avançant, seguir avançant amb polítiques
com el Decret 9/2020, de protecció del territori, aprovat fa uns
mesos. I aquest és el debat que ens agrada, el que cercam amb
l’oposició, la confrontació d’idees i de posicionaments davant
polítiques i fets duts a terme. Des de MÉS per Mallorca no
dubtam que és imprescindible intentar arribar a acords i
consensos amb àmplies majories parlamentàries, per assegurar
que unes bones polítiques tenguin continuïtat governi qui
governi, però, alhora, tampoc no dubtam en dur a terme i posar
en valor les polítiques a curt termini.

Polítiques, en una legislatura que ens toca governar,
especialment, en medi ambient, protecció del territori, mobilitat
i canvi climàtic, perquè si no quan arribi la dreta, aquesta,
executa polítiques que són de vegades irreversibles o
difícilment reversibles pel marc que nosaltres contemplam,
desprotegint el territori, creant amnisties, creant amnisties
davant els infractors urbanístics, duent a terme infraestructures
sobredimensionades innecessàries, i fomentant el model del
bloquet, reduint els recursos per a la protecció de la nostra
biodiversitat i també dels espais naturals, i facilitant els
interessos dels lobbys convencionals que defensen els
interessos d’una activitat econòmica i industrial, que dificulta
i impossibilita les polítiques contra el canvi climàtic.
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Aquesta proposició no de llei que presenta Gent per
Formentera, el Grup Mixt, esmenta la declaració d’emergència
que es va dur a terme fa uns mesos, per part del Govern de les
Illes Balears, i centra el seu paquet de mesures per actuar en el
transport marítim de persones i mercaderies amb mesures
concretes, mesures que també ja tenen calendari.

Nosaltres, des de MÉS per Mallorca, comentar que estam
d’acord, primer de tot, amb el primer punt, amb la constitució
de la Comissió interdepartamental de canvi climàtic.

En el segon punt, ens agradaria presentar una esmena in
voce, si la redactora, Sílvia Tur, ho veu bé.

Al tercer punt, “es convoqui la Mesa de transport marítim”,
hi estam d’acord.

Amb el quart punt, “instal·lar una estació permanent de
mesura de la qualitat de l’aire”, a la zona més adient del port de
Formentera, de La Savina de Formentera, també.

Al punt 5 també; al punt 6, també; i en el punt 7, m’hi
detendré un moment, la declaració de la mar balear com a zona
marítima especialment sensible. Com molts saben, el Cercle
Mallorquí de Negocis elaborà, a l’octubre del 2019, una
proposta preliminar per a la declaració de la mar balear com a
zona marina especialment sensible. Una proposta que es va
traslladar a tots els partits polítics, després de celebrar el segon
simpòsium de dret internacional envers el dret a la protecció
mediambiental, celebrat al novembre de l’any passat, i que, des
de MÉS per Mallorca, estam treballant en una iniciativa
parlamentària per tal de poder-la dur a terme. Evidentment,
aquest punt 7 s’avança, benvingut sigui, i tendrà tot el nostre
suport.

Quant a la proposta in voce que li volia fer. És al punt 2, i
seria substituir el punt 2 per la següent redacció: “Que, abans
de finalitzar l’any 2021, s’elabori un estudi sobre els impactes
ambientals del transport marítim regulat de passatgers i
mercaderies a l’àmbit del parc natural de Ses Salines d’Eivissa
i Formentera, a fi de proposar mesures per corregir-los o
minimitzar-los incloent-les, si s’escau, en la pròxima revisió del
PORN i del PRUG per regular-les.” D’aquesta manera
asseguram que dins l’àmbit competencial del Govern de les
Illes Balears es pugui dur a terme una mesura efectiva dins el
proper any. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Pel Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ: 

Gracias, Sr. Presidente. Siempre que entran ustedes este
tipo de proposiciones no de ley, siempre girando sobre este
tema que les obsesiona, a mí me viene siempre a la mente lo
mismo, que es el Apocalipsis, cuando dice aquello de “El

primer ángel tocó su trompeta y desde el cielo cayó granizo,
fuego, mezclados con sangre, se quemó la tercera parte de la
Tierra y también la tercera parte de todos los árboles y de toda
la hierba”. Les ahorraré las seis trompetas siguientes. Siempre
es lo mismo, siempre estamos al borde de la catástrofe. Hoy
hemos visto cómo, un par de veces, ha llamado catastrofistas a
los partidos de la oposición cuando les ponían delante del
espejo de la realidad.

Yo no sé si nosotros somos catastrofistas o negacionistas,
pero que ustedes son apocalípticos es así siempre, hacen de este
tema una hipérbole, una exageración constante. Luego, uno va,
sigue leyendo esta exposición de motivos, que supongo que
está creada para intentar que se vote en contra, pero, bueno, nos
encontramos con la tranquilidad de que tenemos un objetivo de
que unas islas Baleares cien por cien limpias en el 2050,
cuando yo tenga -si es que llego- 85 años. Pues mire, con que
algún ayuntamiento en manos socialistas -como el de Palma-
tuviera las calles un 50% limpias ahora, casi, que algunos nos
daríamos por satisfechos. 

Luego, sigue con sus declaraciones de la emergencia
climática, ya le explicamos una vez que ahora que tienen una
verdadera emergencia saben lo que es una emergencia de
verdad. Pero, bueno, luego se va uno a la parte declarativa, lo
que realmente vamos a votar, y he de decir que, en principio,
pues claro, no vamos a votar en contra del punto número 1 que
dice que se cumpla la ley, nosotros consideramos que la ley, si
se hace bien o mal, está para cumplirse, y si no es buena ya se
cambiará pero de momento se ha de cumplir. 

En el punto número 2 tenemos alguna duda, por lo tanto nos
vamos a abstener; votaremos que sí en el 3 y en el 4. Pero
claro, llego al punto número 5 y se inventan ustedes lo de la
soberanía del Consell Insular de Formentera..., la soberanía no
existe, ni en el Consell Insular de Formentera, ni en el de
Cabrera, ni el de Conejera, ni el de Mallorca, ni el de Menorca,
ni en el de Ibiza, ni en ningún ayuntamiento, ni en la
comunidad autónoma de las Islas Baleares, la soberanía reside
exclusivamente en el pueblo español, y no es, no es, un desliz,
es que ustedes siempre..., ustedes no dan puntada sin hilo, yo
les conozco, y esto está puesto a propósito, esto de la
“soberanía del Consell de Formentera”, pues no es la soberanía:
competencia, punto. No hay más. Lo de la soberanía es un
invento.

En estos momentos que corren pues votaremos que no a los
puntos 5 y 6, y nos abstendremos en el 7 porque tampoco
tenemos nada claro el tema.

Yo lo que creo es que sus conciudadanos de Formentera, de
Ibiza, estarían mucho más contentos si ustedes llevaran aquí
temas que les afectan mucho más, y más en estos momentos, y
mucho más prácticos como el que llevó nuestra compañera
diputada nacional ibicenca, Patricia de las Heras, que consiguió
por primera vez en la Comisión de Transporte la aprobación de
una PNL que blindaba el transporte marítimo y la garantía de
que ese transporte se pueda realizar teniendo en cuenta además
la doble insularidad.

Yo creo que eso es lo que le agradecerán sus conciudadanos
y no estas medidas que nos anuncian el final de los tiempos,
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pero aún así y todo, como ya digo, la mayoría simplemente
hablan de que se cumpla la ley. La ley está para cumplirla y
nosotros siempre lo hacemos así.

Gracias, Sr. Presidente.

(Algun aplaudiment i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputades. Molt
breument, m’ha tocat ser la darrera en aquesta proposició no de
llei i crec que ha quedat clara a l’exposició de motius i a
l’explicació que ha fet la Sra. Tur i també la majoria dels
portaveus que m’han precedit a l’hora de defensar aquesta
proposta.

Des del nostre grup parlamentari donarem suport a la
majoria, a tots els punts d’aquesta proposició no de llei. Sí que
és cert, i començaré pel darrer punt, que en el punt 7 vèiem bé
l’esmena que havia preparat el Grup Parlamentari Socialista
perquè pensam que s’ha d’analitzar i, per tant, s’han de fer els
estudis pertinents per saber si és positiu o no poder declarar la
zona marítima especial sensible i veure si reuneix també les
condicions o no. Per tant, sí que consideram que s’ha d’estudiar
la proposta i arribar a un acord amb el portaveu del Grup
Socialista.

Com dic, pensam que aquests punts..., em preocupa una
cosa d’aquests punts, i també li he de dir, és que les lleis que
desplegam, que frissam a desplegar lleis, després..., o a aprovar
lleis, perdó, després no es despleguen com toca, i d’això en
parlam al punt 1, que parla de la comissió interdepartamental.
També la llei parla del Consell Balear del Clima, que també és
un òrgan col·legiat de caràcter consultiu i que és necessari per
assessorar les administracions públiques, sobretot en les
polítiques climàtiques i de transició energètica per poder
prendre les mesures oportunes. Per tant, creiem que s’han de
desplegar les lleis i en aquest punt 1 en parla.

També en el punt 2, que sí que tant el PORN com el PRUG
del Parc Natural de Ses Salines estan aprovats ja des de 2002
i 2005. Ens preocupa perquè a altres parcs naturals no estan
aprovats aquests plans d’ordenació i creiem que és molt
necessari perquè es puguin tirar endavant. Per tant, pensam que
evidentment han d’avaluar l’impacte ambiental que suposa el
transport marítim al parc natural.

Pel que fa a la Mesa de Transport Marítim per dialogar i
negociar totes les parts, també ho marca la llei i és un altre
compliment que s’ha de fer; com s’ha de fer el 4, el 5 i el 6, tot
són compliments de la llei i, com dic, el que em preocupa és
que frissam molt a aprovar-les i després no es desenvolupen.

En general aquesta proposta parla de la preocupació dels
usos de les embarcacions i el transport a la zona de Formentera
i als seus espais naturals, sobretot davant la fragilitat del nostre

territori i tenint en compte tota la crisi climàtica que ens
envolta. Per tant, com dic i ja per acabar, donarem suport a la
seva proposta.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Ara correspon donar la paraula al grup
proposant, té la paraula la Sra. Tur.

(Se sent el timbre de crida per a votació)

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president, disculpi. Bé, el darrer que faré serà
aclarir la qüestió de les esmenes, però vull fer un breu
comentari sobre algunes de les intervencions.

A veure, al Partit Popular jo els agraesc la seva intervenció.
Crec que..., vaja, crec no, puc assegurar amb absoluta garantia
que dels grups de l’oposició són els únics que en el fons
entenen la problemàtica que s’intenta reflectir a aquesta
proposició no de llei. A partir d’aquí, que cadascú pensi el que
vulgui. Després parlarem d’aquella qüestió del punt setè, que
vostès no tenen clar què han de fer, d’acord?

Respecte de la intervenció de Ciutadans, no tenc temps
material per poder contrarestar d’alguna manera la intervenció
que ha fet el Sr. Benalal. De totes formes, no es preocupin tant
per l’expressió sobirania perquè crec que vostès ho volen treure
de mare, aquesta proposició no de llei no va de sobiranies, va
d’una problemàtica ambiental greu que hi ha a l’illa de
Formentera. Si a partir d’aquí cadascú vol extrapolar el seu
missatge per encabir-ho dins el seu discurs típic i tòpic, doncs,
allà ells, però no va de sobiranies, va de necessitats de donar
solucions a un problema ambiental greu!, senyores i senyores,
greu!, problema ambiental greu!

Dit això, Ciutadans, només li faré un aclariment, el Consell
d’Eivissa, per si ho entès bé, crec que no ens ha de donar
permís al Consell de Formentera ni a aquesta diputada per
decidir quines iniciatives portam aquí o no, ben igual que el
Consell d’Eivissa i els representants en el Parlament de l’illa
d’Eivissa porten les iniciatives que consideren més adients.
També li diré una cosa, si la seva preocupació és que el Consell
d’Eivissa tengui un conflicte d’interessos amb aquesta
iniciativa, ja li puc dir: no, no en té cap de conflicte
d’interessos, potser el té vostè i el seu grup. Per tant, crec que
aquí convé aclarir aquest tema.

Pel que fa a VOX, a veure, Sr. Rodríguez, només tenc una
cosa a dir-li, vostès aspiren a tornar-se a presentar a les
eleccions al Consell Insular de Formentera l’any 2023? Ja ens
ho dirà algun dia, ja ens ho dirà, però vaja, si aspiren a fer-ho
i accepten aquest humil consell d’una servidora, que ha estat
consellera de Medi Ambient a Formentera vuit anys, que bé, no
és un temps petit, i que ara té una experiència de quasi sis anys
com a diputada, que tampoc no és un temps petit i com a mínim
és prou superior al que tenen vostès a aquesta cambra, no vagin
a fer una campanya electoral a Formentera rient-se de la
problemàtica del transport marítim. Perquè vostè ha estat
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absolutament irrespectuós i no té cap tipus d’escrúpol, no tenen
cap tipus d’escrúpols, i a això ens hi tenen ja molt acostumats. 

Ara deixam de parlar d’aquestes qüestions, perquè tampoc
no mereixen massa més temps de rèplica les seves
intervencions, i, bé, agrair evidentment a El Pi el seu to i les
seves aportacions. Està clar que parlam de compliment de lleis,
em sap greu haver de parlar de compliment de lleis, però és que
no s’acompleixen, no es despleguen al ritme que seria
desitjable per donar resposta a aquests problemes. Per tant,
aquí ens veiem, igual que tots vostès a altres moments demanen
que es desenvolupin lleis, doncs, aquí som, fent aquesta feina.

A Podem també li agraesc la seva intervenció. M’ha agradat
també l’exemple que ha posat d’Illes Canàries on es demostra
que es pot compatibilitzar absolutament tot.

També evidentment agraesc a MÉS per Mallorca i agraesc
al Partit Socialista les seves intervencions.

Ara vaig a les esmenes, que crec que ens interessa aclarir en
aquest moment. Pel que fa  a l’esmena in voce que ha presentat
el Grup MÉS per Mallorca l’accept, crec que fins i tot és
positiu que concretem un calendari i comencen a tenir unes
dades objectives a partir de les quals també l’òrgan ambiental
dins l’àmbit de les seves competències en medi ambient pugui
prendre mesures, si escau, o fer aportacions, que jo estic segura
que seran el resultat d’aquesta feina que es farà. Per tant, per
part meva l’accept.

Després, pel que fa a la proposta del Partit Socialista, he
parlat amb el Sr. Borràs, i hem acordat que podríem deixar la
redacció..., és a dir, jo acceptaré la proposta que ells em fan si
deixam la redacció inicial d’aquesta PNL, en el darrer punt,
afegint una coma al final de la darrera paraula i a continuació
diria: “tot permetent la qualitat i suficiència de la connectivitat
marítima regular entre illes i amb la península”. Perquè, Sr.
Benalal, aquesta proposició no de llei no va de creuers, no va
de creuers, va de transport regular de persones i mercaderies.
Li faig aquest matís per si vostè encara no ho ha captat.

Per tant, repetesc, tot permetent la qualitat i suficiència de
la connectivitat marítima regular entre illes i amb la península,
perquè entenc que a vostès, o a les persones que han mostrat
dubtes, el que els preocupa és que aquesta declaració, que per
altra banda és un instrument imprescindible perquè el Govern
pugui aprofundir en aquestes polítiques d’ordenació del
transport marítim, ho pugui fer amb garanties de servei, és a
dir, sense que això perjudiqui el servei que s’ha de donar als
residents de les Illes, ni la connectivitat, evidentment, de les
Illes amb la península, però habilitant el Govern per establir
noves regulacions, si arriba el cas i es considera que és el més
adequat, especialment quan parlam d’aquest canal entre
Formentera i Eivissa.

Esper que puguin acceptar aquesta transacció, que hem
arribat a un acord amb el Partit Socialista, i si és així
sincerament crec que haurem fet un gran avanç perquè queda
molta feina a fer, el problema és real, existeix, tot i que hi hagi
gent que ho vulgui negar tot, i els agraesc molt el seu temps i
les seves intervencions. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

A efectes d’aclarir la votació, Sra. Tur, s’accepta l’esmena,
diguéssim, in voce, que consta aquí a Presidència, del punt
número 2, que ha llegit el Sr. Ferrà. I després vostè ha fet,
diguéssim, una altra esmena in voce, una transacció al punt
original seu número 7, rebutjant l’esmena que havia registrat el
Grup Parlamentari Socialista. És així?

Cap grup parlamentari no s’hi oposa?

Idò procedirem a votació separada, perquè s’han sentit
opinions que crec que és més fàcil fer votació separada dels set
punts.

Passam a votar el punt número 1, tal com està registrat.
Votam.

Votació presencial: 52 vots afirmatius, cap vot contrari, cap
abstenció. Per videoconferència: 3 vots sí. Resultat total: 55 sí,
cap no, cap abstenció.

Ara passam a votar el punt número 2, amb la transacció feta
pel Grup MÉS per Mallorca. Votam.

Resultat de la votació presencial: 50 sí, cap no, 3
abstencions. Per videoconferència, 3 vots afirmatius. Resultat
total: 53 sí, cap no i 3 abstencions.

Ara passam a votar el punt número 3. Votam.

Vots presencials: 53 sí, cap no, cap abstenció. Per
videoconferència: 3 vots afirmatius. Resultat total: 56 sí, cap
no, cap abstenció.

Ara passam a votar el punt número 4. Votam.

Votació presencial: 53 sí, cap no, cap abstenció. Per
videoconferència: 3 vots afirmatius. Resultat total: 56 sí, cap
no, cap abstenció.

Ara passam a votar el punt número 5. Votam.

Resultat de la votació presencial: 46 sí, 7 no, cap abstenció.
Per videoconferència: 3 vots afirmatius. Resultat total: 49 sí, 7
no, cap abstenció.

Ara passam a votar el punt número 6. Votam.

Votació presencial: 50 sí, 3 no, cap abstenció. Per
videoconferència: 3 vots afirmatius. Resultat total: 53 sí, 3 no
i cap abstenció.

Ara passam a votar el punt número 7 amb la transacció que
s’ha fet aquí in situ. Passam a votar. Votam.

Resultat de la votació presencial: 30 sí, 5 no, 18
abstencions. Per videoconferència: 3 vots positius. Resultat
total: 33 sí, 5 no, 18 abstencions.
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VI. Informe de la Comissió de l’Estatut dels Diputats i
de les Diputades sobre règim d’incompatibilitats de les
diputades Sra. Maria Salomé Cabrera i Roselló, la Sra.
María Assumpció Pons i Fullana i del diputat Sr. Vicente
Marí i Torres.

Passam, senyors diputats i diputades, al punt sisè de l’ordre
del dia, l’informe de la Comissió de l’Estatut dels Diputats i de
les Diputades sobre règim d’incompatibilitats de les diputades
Sra. Maria Salomé Cabrera i Roselló, de la Sra. Maria
Assumpció Pons i Fullana, i del diputat Sr. Vicente Marí i
Torres. 

Sra. Secretària, vol llegir l’informe?

LA SRA. SECRETÀRIA:

“La Comissió de l’Estatut dels Diputats i les Diputades, en
reunió mantinguda el dia 3 de novembre de 2020, ha estudiat
les declaracions presentades per les diputades Sra. Maria
Salomé Cabrera i Roselló, Sra. Maria Assumpció Pons i
Fullana, i pel diputat Sr. Vicent Marí i Torres, a l’efecte de
complir amb el que disposa el paràgraf segon de l’apartat 1 de
l’article 8 del Reglament de la cambra, referent a l’examen
d’incompatibilitats a l’efecte de la comunicació de qualsevol
alteració a la declaració formulada a efectes d’incompatibilitat.

L’examen s’ha fet de conformitat amb el que estableixen els
articles 3 i 5 de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, i les modificacions
posteriors, i els apartats 2 i 3 de l’article 155 de la Llei
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general, i
les modificacions posteriors.

Atesa la normativa abans esmentada, aquesta comissió resol
d’informar la cambra que les diputades Sra. Maria Salomé
Cabrera i Roselló, Sra. Maria Assumpció Pons i Fullana, i el
diputat Sr. Vicent Marí i Torres, no estan subjectes a cap tipus
d’incompatibilitat per a l’exercici del seu càrrec.

Palma, a 3 de novembre de 2020.”

EL SR. PRESIDENT:

Acaba la lectura, hem de procedir a la votació, donat que hi
ha diputats que segueixen el plenari a través de
videoconferència. Per tant passam a votar. Votam.

Resultat de la votació presencial: 52 vots sí, cap no, cap
abstenció. Per videoconferència: 3 vots afirmatius. Resultat
total: 55 sí, cap no i cap abstenció.

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