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EL SR. PRESIDENT: 

Bon dia, senyors i senyores diputats. Començam aquest
plenari i enviam una salutació a la Sra. Tania Marí, qui ens
acompanya per videoconferència. 

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. 16383/20, presentada pel
diputat Sr. Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a projecte de l’escola de Santanyí.

Primera pregunta, la RGE núm. 16383/20, relativa a
projecte de l’escola de Santanyí, que formula el diputat Sr.
Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, té la
paraula el Sr. Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL: 

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, bon dia.
Sr. Conseller, després de tantes vegades de formular aquesta
pregunta i de tant de temps de seguir formulant aquesta
pregunta, jo la vull donar per llegida, entenent que vostè se l’ha
llegida molt bé, en els taulers que ens apareixen en aquesta
sala.

I li faré una pregunta que sigui més fàcil de contestar. Sr.
Conseller, posi lloc, dia i hora per a quan m’ha de pagar el
dinar que em deu. 

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Miquel Vidal. Té la paraula el conseller
d’Educació, Universitat i Recerca. 

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

Moltes gràcies, president, diputats, diputades. Sr. Vidal,
gràcies per la seva pregunta, però vostè sap que podem anar a
dinar, a sopar i a berenar quan vulgui, i pagaré, l’hi pagaré, no
es preocupi que els March tenim un parell de doblers, encara.

Bé, com deia, evidentment el tema del Blai Bonet és una
història que comença des de la Conselleria d’Educació el 2018,
quan a l’ajuntament, el batle que en aquell moment, aleshores
hi havia, va tenir una reunió amb la Conselleria d’Educació per
tal de poder aplicar el decret autonòmic per poder dur a terme
l’ampliació del Blai Bonet, perquè les normes del planejament
urbanístic de Santanyí no ho possibilitava. La reunió va durar
cinc minuts perquè tot d’una vàrem arribar a un acord i el
Govern de les Illes Balears va aplicar, evidentment, el decret
per tal de possibilitar que realment es pogués dur a terme
l’ampliació. 

Quina és la situació actual del projecte? El projecte està
acabat, el projecte està en supervisió, i el nostre objectiu és que
a principi de gener es pugui enviar a l’Ajuntament de Santanyí
que és el que ha de licitar el projecte, i després de licitar el

projecte nosaltres pensam que hi haurà un any per a la seva
execució i, per tant, el curs 22-23 el centre pot estar en marxa.

Vostè sap que és una ampliació que possibilitarà que el Blai
Bonet sigui un centre de dues línies, per tant, sobretot hi ha una
ampliació de dues unitats de primària, més aules d’informàtica,
de plàstica, etc., i, per tant, estam en una situació de poder dur
a terme aquest procés d’ampliació del Blai Bonet a partir de
l’any que ve. Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Miquel Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL: 

Gràcies, president. Sr. Conseller, la resposta va amb el
mateix to que les darreres cinc o sis vegades que li he demanat
per aquest projecte. 

Jo crec que a vostè li agradaria començar-lo aquest projecte,
de fet, quan el comenci li diré que ja era hora d’haver-lo
començat, perquè ja no parlam d’anys, sinó que parlam de
lustres. És difícil -me’n faig càrrec- per a un conseller
d’Educació que li agradaria fer les coses no poder-les fer o
haver-les de fer d’aquesta manera, però, no obstant, conseller,
demani doblers a la seva companya de tresoreria, o demani
doblers a la presidenta, i no ho faci per a mi, jo em conform
que em pagui el dinar, però un poble com Santanyí no es
mereix que durant sis anys se’n vagin rient constantment d’ell.

Li simplificaré la seva pregunta, Sr. Conseller, com que no
m’ha posat ni data ni hora ni lloc, jo n’hi proposaré una i així
només contesti’m amb un monosíl·lab: li va bé que el darrer dia
del parlament, que serà dia 18 o 19, a les dues anem a dinar i
partim d’aquí?

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gràcies, president. Sr. Vidal, moltes gràcies. Li he dit que
el projecte està acabat. I li diré una cosa, sap per què vàrem
haver d’aplicar el decret autonòmic? Perquè el planejament
urbanístic de Santanyí, on vostès han governat des de la
prehistòria -des de la prehistòria governen a Santanyí- idò no
varen ser capaços de fer un planejament urbanístic que
possibilitàs un equipament docent.

Nosaltres hem aplicat, evidentment, el decret autonòmic, li
he dit que el projecte està acabat, el finançament està assegurat,
i vostè ho sap perfectament, està assegurat perfectament i, per
tant, el mes de gener enviarem a l’ajuntament el projecte
perquè el liciti. 
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Aquesta és la resposta real i que, per tant, Sr. Vidal, li puc
assegurar que aquesta legislatura el centre serà una realitat. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.2) Pregunta RGE núm. 16374/20, presentada pel
diputat Sr. Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a abusos sexuals a
menors a Eivissa.

Segona pregunta RGE núm. 16374/20, relativa a abusos
sexuals a menors a Eivissa, que formula el diputat Sr. Maxo
Benalal, del Grup Parlamentari Ciudadanos, té la paraula el Sr.
Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM: 

Gracias, Sr. Presidente, buenos días a todos. Buenos días,
consellera. Familias de menores de Ibiza, víctimas de abusos
sexuales, han denunciado repetidas veces la falta de
coordinación entre los diferentes servicios que intervienen en
estos casos: Protección de Menores, juzgados, Fiscalía, UTASI,
médicos, Guardia Civil y Policía Nacional, y cito: “la
desinformación y desamparo que sienten, unos procedimientos
judiciales que se alargan sin que puedan ver su fin en la
emisión de informes periciales que no acaban de llegar, y en
una total falta de atención psicológica y de terapia para sus
hijos”. A día de hoy, estamos hablando de 10 o 12 madres que
solo piden que se pongan en contacto con ellas, aunque solo sea
para prestarles ayuda moral.

Consellera, la asistencia psicológica a las víctimas, que
están protegidas (...) sus familias, es decir, cuya tutela no tiene
que asumir el Servicio de Protección de Menores del Consell,
corresponde a la Unidad Terapéutica de Abuso Infantil del
Govern. Usted ha indicado que, para recibir esta atención, es
necesario un informe en el que se recoja que el menor ha sido
víctima de abusos y que está protegido por su familia. Ha
indicado también: “No podemos tratar a un niño porque dice
que ha sido abusado, no podemos intervenir si no hay una
valoración previa”. 

El problema es que en Ibiza la emisión de estos informes
está tardando muchos meses y, una vez presentada la denuncia,
hay retrasos para realizar las pruebas periciales psicológicas a
las víctimas y para obtener el resultado de las mismas y, por
tanto, acceder a esa atención psicológica. ¿Qué está haciendo
la conselleria para paliar esos problemas?

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Benalal. Té la paraula la consellera d’Afers
Socials i Esports. 

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

Gràcies, president. Bon dia a tothom. Vostè crec que ha fet
una exposició clara i diferenciada de què és un nin abusat
sexualment, que està desprotegit per la família, per tant,
intervenen els consells insulars, i d’un nin que ha estat abusat
sexualment, o una nina, perquè normalment són nines, abusades
sexualment, i que estan protegides per la família.

A la legislatura 2007-2011 es va crear la Unitat de
Tractament d’Abusos Sexuals Infantils amb dues premisses
clares: aquestes nines havien de ser tractades, fins ara no eren
tractades, no hi havia un servei especialitzat, per tant, havien de
ser tractades, i posàvem dues condicions: una, un testimoniatge
de la nina acreditat, que efectivament el seu relat d’abús era
real i, després, un informe que aquesta família era protectora,
perquè no podíem incorporar una família desprotectora a un
procés de teràpia. 

Què ens passa a Eivissa? Que aquests dos informes no es
fan. Qui són els responsables de fer aquests dos informes? La
clínica forense i els consells insulars.

A Mallorca ens arriben, perquè ho fan els consells insulars;
a Menorca ens arriben, perquè ho fa l’Oficina de clínica
forense; i a Eivissa no ens arriben, des del 2007 només ens han
arribat 8 casos. Dels 8 casos n’hem hagut de descartar 5 perquè
no teníem l’informe de credibilitat i l’informe de protecció.

Què fem? Parlam contínuament amb el Consell d’Eivissa,
que un dels psicòlegs que està a Protecció de Menors es formi
en aquest tipus de valoració, com ho ha fet el Consell de
Mallorca i ho ha fet el Consell de Menorca, i a la clínica
forense demanam que acceleri els processos d’aquest informe.
Això és el que fem, el que no podem modificar són les
condicions de la UTASI. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sra. Santiago, la Fiscalía de Ibiza considera que de no
debería ser necesario emitir un informe de credibilidad para
que los menores reciban asistencia psicológica, ya que, además,
indican que este tipo de prueba no se solicita en todos los
casos. Cito: “En el procedimiento lo pedimos cuando lo
consideramos necesario, si, por ejemplo, tenemos testigos de la
agresión sexual o restos de semen, no hace falta ningún
informe. Y no voy a hacer que a una niña le realicen este
informe si tengo otras pruebas, porque estamos cuestionando su
testimonio”.

La Fiscalía siempre se ha quejado de este requisito
impuesto por la administración. Imagina que miente, que no ha
sufrido abusos, también tiene que ser tratada porque tiene un
problema. Y si el niño no habla, no hay testimonio de
credibilidad y no se puede valorar, porque eso es lo que pasa
sobre todo con niños pequeños. 
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El director insular de Bienestar Social ha indicado que
“desde el Servicio de Protección de Menores se trabaja de
forma coordinada, que se atienden los casos que les llegan y los
derivan como toca, como marca el protocolo. Si bien es cierto
que puede ser que, debido a la situación que estamos
padeciendo ahora, la pandemia, las diferentes administraciones
-dice-, vayan a un ritmo diferente”.

La verdad es que los forenses se han acogido a su derecho
al teletrabajo. Es curioso como de nuevo nos topamos con unos
gobiernos que proponen planes, pero que se olvidan de dotarlos
de medios. Usted dice que siempre... que la lentitud del sistema
no es culpa suya, pero, por favor, haga algo para solucionarlo.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Benalal. Té la paraula la consellera d’Afers
Socials i Esports.

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

Nosaltres necessitam perquè arribi a la UTASI un informe
de protecció de la família. Hem tengut en la història de la
UTASI cinc casos derivats de diferents consells, on es va fer
una mala valoració de protecció a la família. L’efecte
psicològic en aquests menors va ser devastador, perquè vàrem
incorporar una família que teòricament era protectora en el
sistema terapèutic i imagini’s vostè el menor acompanyat d’un
pare abusador, perquè havia estat valorat com a protector quan
no ho era.

Nosaltres només podem acceptar a la UTASI un, dos casos:
quan una menor és violada o té abusos, és igual, un informe que
diu que efectivament li queda semen en els seus genitals ens
abasta, però també protecció de la família, l’informe de
protecció de la família, perquè la UTASI és per als nins abusats
que tenen protecció familiar, si no a qui perjudicam és a
l’infant.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.3) Pregunta RGE núm. 16384/20, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a nou model econòmic.

Tercera pregunta, RGE núm. 16384/20, relativa a nou
model econòmic, que formula el diputat Sr. Juan Manuel
Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el
Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, president. Bon dia a tothom. Bien, desde el año
2015 venimos escuchando al Govern de la Sra. Armengol
diciendo que uno de sus objetivos es el cambio de modelo

económico, y, de hecho, pues tiene una conselleria que se llama
precisamente Conselleria de Modelo Económico, Turismo y
Trabajo, y dejar de depender exclusivamente del turismo.

Por eso preguntamos, después de cinco años ¿cuáles son los
objetivos alcanzados en este objetivo?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. 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. Creo que la conselleria, como ha
dicho usted bien, se llama de Modelo Económico, no de nuevo
modelo económico.  Creo que hemos hablado en numerosas
ocasiones de la mejora del modelo, por tanto, ustedes están
permanentemente diciendo que el Govern apuesta por el
cambio de modelo, no, el Govern quiere mejorar un modelo
económico, un modelo económico no se cambia de un día para
otro. Yo creo que en eso hasta ustedes son conscientes. 

Y, por tanto, de lo que también deberían ser conscientes,
ahora mismo, y creo que no le sorprenderá lo que le voy a
responder, es que existe algo que se llama COVID-19, que es
una pandemia mundial, que eso supone una crisis económica,
y que ahora tenemos que trabajar en recuperarnos de esta
situación.

No sé si es consciente de ese cambio sustancial que ha
producido la COVID-19 en nuestras islas, en nuestra economía,
en nuestro trabajo, en los trabajadores y trabajadoras, creo que
debería ser consciente de esa situación, y eso hace que cambie
el planteamiento del Govern para la recuperación. Se hace un
Pacto de la reactivación, que ustedes conocen, pero no firman,
que no quieren participar de los consensos, y viene aquí
simplemente a preguntar de nuevo qué se ha hecho desde el
2015.

Pues desde el 2015 se ha hecho una hoja de ruta totalmente
diferente a la que teníamos, totalmente actualizada, basada en
crecimientos de la economía distributivos y sólidos, no basados
en precariedad y despidos, no basados en bajos salarios, y eso,
desde el 2015, es una hoja de ruta clara a lo que los números no
responden de forma afirmativa. Es algo que debería usted
saber, y si no el Sr. Costa le puede decir cómo dejó la situación
de la comunidad autónoma y cómo mejoró desde 2015 a 2019.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sr. Presidente. Mire, yo le pregunto porque éste
era el titular del Menorca del lunes pasado: “La industria
supera al comercio como sector donde hay más cierres”. Si
ustedes cambian o pretendían que no hubiese tanta dependencia
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del turismo, y en eso han dedicado cinco años, la verdad es que
con estos datos han fracaso totalmente en ese objetivo. 

Los mismos datos que ustedes tienen a través de..., los datos
públicos, en el caso, por ejemplo, de Menorca, en el mes de
octubre ha habido una disminución respecto al mes de octubre
anterior del 9% en el sector comercio, y en el sector industrial
de un 13%. En cambio, en el sector de restauración, bares o
construcción continua exactamente igual. ¿Qué quiere decir
eso? Que sus políticas han fracasado, han fracasado y hasta
ustedes lo reconocen en el presupuesto, dicen: no, ayudaremos
a las empresas de economía digital; prevén una disminución de
300.000 euros en los arrendamientos del Parc Bit, es decir, las
empresas de economía digital dejarán de funcionar o tienen...,
ésa es su previsión, fracasan también en eso.

Nosotros presentamos una PNL para hacer un proyecto, un
plan coordinado por el Govern en que hubiesen inversiones en
materia medioambientales, votaron en contra. Los datos del
paro pues en el mes de octubre multiplican, o sea, tienen
todos..., tienen más parados, más peticiones de parados que
todo el año anterior. Si ese es su nuevo modelo económico,
parece que su modelo económico consiste precisamente en
enchufar a gente, en tener una macro cantidad de gente en
cargos políticos, que la han multiplicado por un 100%, y ese es
el modelo económico suyo, el enchufe de personal, bien sean
afines del partido, bien sean con relaciones personales con
ustedes, con los cargos del Gobierno, que eso parece que es lo
que ustedes pretenden.

Su modelo económico al final es eso, más paro, más deuda
y menos calidad de vida para los ciudadanos, desgraciadamente
ese es su modelo económico.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. 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. Cuando usted titubeaba en el tono
de lo que acaba de decir creo que a alguien como usted le
cuesta hacer la interpelación que acaba de hacer. Le aplaudirán
los suyos, pero a usted, que lo conozco bien, creo que hasta se
arrepiente de lo que está diciendo porque titubea en la forma de
decirlo. Creo que usted no se cree ni lo que está diciendo y creo
que, como no se cree lo que está diciendo, deberíamos al
menos aquí subir el tono y subir el tono de las preguntas,
porque la situación que está dibujando no es la real. 

La realidad es que existe la COVID-19, la realidad es que
hemos duplicado el número de parados, pero porque existe la
COVID-19, no porque ahora mismo hay un modelo distinto y
estemos intentando cerrar locales para que todo se cierre. No,
sino porque estamos trabajando en lo contrario: en intentar
recuperar nuestra sanidad, intentar recuperar nuestros puestos
de trabajo. Ustedes deberían sumarse a eso, no decir que hemos
cambiado en cuatro años el modelo y que ahora tenemos paro.

Usted está desconociendo que existe la COVID, qué
medidas estamos tomando para recuperarnos, qué presupuesto
estamos poniendo para esa recuperación, qué están aportando
ustedes a eso, diciendo que incrementamos la deuda mientras
dicen que tengamos que incrementar partidas de ayuda, un
discurso totalmente contradictorio y no coherente, y viene a
hacer esta pregunta.

Creo que usted, que es una persona seria, se ha arrepentido
del tono de lo que ha hecho. Ojala colaborasen más, trabajasen
más y saliésemos mejor de esta difícil situación entre todos.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.4) Pregunta RGE núm. 16378/20, presentada per la
diputada Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a identificació de clients a la restauració.

Quarta pregunta, RGE núm. 16378/20, relativa a
identificació de clients a la restauració, que formula la diputada
Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears. Té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputades, bon dia.
Per posar-nos o per poder-nos situar i posar-nos en antecedents,
va sortir una notícia, dia 19 de novembre, on s’explicava que,
amb acord de patronals, sindicats i govern, els bars i restaurants
haurien d’instal·lar mesuradors de partícules de CO2 perquè el
client veiés en tot moment la puresa de l’aire. A aquells locals
on hi hagués dificultat per poder tenir ventilació natural, es
parlava d’instal·lar sistemes de purificació i que des del Govern
s’obriria una línia d’ajuts per cofinançar el cost que podria
significar implementar aquesta mesura. 

A la mateixa notícia es parlava d’obrir un registre
d’identificació personal que s’havia de fer per part de l’empresa
als clients que consumien dins els locals per, si es detectàs un
contagi, facilitar el rastreig. Davant d’una sèrie de queixes i
advertències del que suposava aquest fet, sobretot pel tema de
protecció de dades, el Govern, amb bon criteri, va rectificar i
dia 24 de novembre va sortir la notícia que aquesta
identificació es faria a través d’un codi QR i s’enviaria la
informació directament a la Conselleria de Salut sense passar
pel personal del bar o restaurant i s’eliminaria així qualsevol
tipus de responsabilitat per a aquests.

Per tant, ens agradaria saber, i crec que en aquest cas em
contestarà el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball,
a veure com es farà la identificació dels clients de restauració
si aquests no disposen de la tecnologia necessària per poder
gestionar-ho.

Gràcies, president.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202016378


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 60 / 1 de desembre de 2020 3365

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. 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. Ha explicado usted bien el relato de
hechos y la situación en la que nos encontramos. Estamos
trabajando con el sector para mejorar efectivamente la
tecnología de identificación. Es un modelo menos invasivo y
que también restringe menos la actividad económica, hay
distintos en distintas comunidades autónomas, La Rioja, la
Comunidad de Madrid; a nivel europeo el código QR es la
opción por la que han optado más países de nuestro entorno,
como puede ser Alemania, Austria, Noruega o Francia.

Y lo que se está ultimando ahora mismo con empresas del
Parc Bit, de Gs Bit, con las que se está trabajando en ver cuál
es la mejor solución, es un mecanismo que en ningún bar tendrá
un coste... no tendrá ningún restaurante ni ningún bar un coste
añadido, porque los códigos QR los tienen a través de cualquier
dispositivo móvil, y lo que se está buscando es qué personas y
cómo tiene que hacerse la identificación, para que sea también
lo más fácil posible, precisamente por si hay una persona que
no lo tiene, pues si lo tiene la persona con la que va a comer,
pues, se facilite la identificación y por tanto la notificación.

No es un tema de registro, es un tema de tener el contacto
por si hay un positivo en ese entorno poder facilitarlo. 

Por tanto, no es tan importante el estar registrado como el
tener el contacto necesario para poder llegar a las personas que
estaban comiendo, ese es el objetivo de la medida, no es un
objetivo de intromisión ni de registro, sino de tener los
contactos. Y eso se puede realizar no sólo a través de una
persona, sino de las personas con las que han participado en esa
comida porque de lo que se trata es de llegar lo antes posible
para evitar transmisiones en ámbitos de interior.

Ese es el objetivo, estamos ultimándolo y el resto de
medidas ya están en marcha, se están también ultimando en
sacar las líneas de ayudas.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Sr. Conseller, es varen generar dubtes
quan vàrem veure la notícia perquè també s’apuntava la
voluntarietat o no del control, que, si fos així, creiem que
evidentment ningú no s’hi apuntaria i ningú no ho faria. I
després, de la complicació de la gent que no té les noves
tecnologies. Aposta el que li demanava, si no tenen aquests
codis o si no ho saben manejar a veure de quina manera
s’implementarà.

També hi va haver preocupació per part d’aquests bars
grossos on gairebé hi poden anar a berenar i tenen vint minuts
i si s’han de començar a crear cues per identificar-se se’ls fa
molt complicat als clients.

I ja per acabar, perquè això més o manco ho ha dit, falta
perfilar-ho i encara no hi està, segons vostè ha comentat, ens
agradaria saber a veure quan hi haurà aquesta implementació de
les mesures de partícules de CO2 i a posteriori, si no són
correctes, el sistema de purificació. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. 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. Creo... la semana pasada con la
resolución que se aprobó, donde se ponen los niveles, donde se
establece qué medidas hay por nivel, ha quedado todo más
clarificado, en el nivel 3, que es el nivel que estamos en las
islas de Mallorca e Ibiza, en el resto de niveles en el resto de
islas, en este caso concreto sabe que tienen que tener un
registro, que tiene que tener la ventilación, pero también que se
ha dado un plazo, antes de que acabe ese plazo, por tanto ,la
semana que viene, se aprobarán las líneas de ayudas para la
instalación de los aparatos de ventilación en los casos que sean
necesarios.

Son medidas sanitarias, son medidas que se están
articulando en otros países para precisamente favorecer que
haya actividad económica. 

Los QR son un elemento actual, moderno, pero que ya todo
el mundo prácticamente utiliza porque los propios restaurantes
lo utilizan para acceder a los menús. Por tanto, ya son
elementos que están a disposición, que son los más sencillos y
los más rápidos y, desde luego, favoreceremos que sea lo
menos intromisivo y más fácil, con el objetivo, simplemente, de
identificar a las personas que pudieron comer y pudo haber
contagio.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.5) Pregunta RGE núm. 16388/20, presentada per la
diputada Sra. Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a visites restringides a
usuaris de residències de la tercera edat.

Cinquena pregunta RGE núm. 16388/20, relativa a visites
restringides a usuaris de residències de la tercera edat, que
formula la diputada Sra. Idoia Ribas i Marino, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la paraula la Sra. Ribas.
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LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias presidente, señoras y señores diputados. Buenos
días, Sra. Gómez. El 20 de junio, el Consejo de Gobierno
prohibió a las personas que residen en centros de tercera edad
salir o recibir visitas si había un solo caso de COVID o alguna
sospecha de ello en su residencia.

Así han permanecido cinco meses, hasta que hace diez días
usted les dijo que ya podían recibir visitas, aunque hubiese
algún contagio de COVID, siempre y cuando la residencia
tuviese un plan de contingencia o una sectorización del
establecimiento y unos protocolos de actuación eficientes.

¿Me puede indicar qué alternativas ofreció usted a los
usuarios de las residencias de tercera edad durante los cinco
meses que tuvieron prohibido salir o recibir visitas?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom, diputats i
diputades. Sra. Diputada, doncs, el primer de tot és garantir la
seguretat, la seguretat dels professionals, la seguretat dels
usuaris, la seguretat dels residents i de totes les persones que hi
fan feina. Aquesta és la prioritat d’aquest govern.

Per tant, a un moment de pandèmia, on vèiem que la taxa de
mortalitat a les residències és molt superior a la de la població
en general, el primer que hem de fer és garantir totes les
mesures. Hi ha mesures molt dures, hi ha mesures que costen
molt, però aquesta s’havia de prendre, s’havien de prendre
mesures per protegir; s’havien d’elaborar també plans de
contingència; s’han d’analitzar les residències. Estan totes
analitzades, la distribució de la residència, la distribució dels
usuaris, què fer en el cas que hi hagi un usuari positiu.

En aquests moments, quan hi ha un usuari positiu també se
suspenen temporalment les visites, perquè s’ha de garantir
aquesta seguretat i aquest és l’objectiu fonamental i en el que
s’ha treballat durant tot aquest temps.

En aquests moments, com vostè molt ha dit, les visites no
estan prohibides, els usuaris poden rebre visites, tot i que hi
hagi positius, sempre que tenguin les condicions adequades per
poder tenir aquestes visites.

No posi en dubte, Sra. Diputada, que ens interessen totes les
persones a aquest govern, totes, especialment les més
vulnerables. Crec que VOX no pot dir el mateix. Gràcies,
president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sra. Gómez, resulta curioso que nos diga ahora que
considera oportuno que los ancianos de las residencias pueden
recibir visitas, si cumplen con los protocolos, la sectorización
y un plan de contingencia, porque, tal y como dice usted, en su
resolución del pasado 21 de noviembre, resulta que el virus
chino es igual de malo para la salud de los ancianos que la
pérdida total del contacto con sus seres queridos, por lo que,
como dice usted ahora, si este contacto se hace adoptando las
medidas de seguridad y prevención necesarias tiene que estar
permitido.

El problema es que nos dice esto cinco meses después de
establecer un régimen carcelario para los residentes en centros
de tercera edad, y no fue hasta el 24 de octubre, cuatro meses
después, que se dignaron a permitir que los ancianos con
enfermedades crónicas avanzadas pudiesen ser visitados por
sus seres queridos, en caso de haber algún caso de COVID en
su residencia.

¿Esa es su forma de afrontar la pandemia, dejando que
nuestros mayores mueran solos durante cuatro meses,
angustiados por no poder ver durante sus últimos meses de vida
a sus hijos o nietos? Ustedes han provocado una angustia
indescriptible en multitud de familias que no sabían si volverían
a ver con vida a sus padres, abuelos o hermanos. Algunos no
han llegado a tiempo y han muerto aislados en su residencia y
ustedes no han aportado ninguna solución durante todo este
tiempo, durante cinco meses. No han dado ninguna opción para
que las familias pudiesen despedirse de sus seres queridos
aunque no tuviesen COVID.

Y luego tiene la desfachatez de llamarnos a nosotros
inhumanos, ustedes, que tanto se emocionan cuando Mohamed
viene a reunirse con Mustafá, saltándose todas las normas
españolas en materia de extranjería...

(Remor de veus)

... mientras dejaban morir en las residencias a nuestros
mayores, sin poder contactar con sus familias para darse un
último adiós.

¡No tienen vergüenza!

(Algun aplaudiment i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. 

(Remor de veus)

Senyors diputats. Té la paraula la consellera de Salut.

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

Gràcies, president. Miri, Sra. Diputada, les normes
s’elaboren en funció dels criteris tècnics. L’evidència científica
es valora tots els dies, aquí i a totes les comunitats autònomes
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d’aquest país i de la resta del món, perquè, com ha dit el meu
company abans, vivim en una pandèmia i el primer de tot és
garantir la seguretat i en això hem treballat.

I em deixa perplexa, em deixa perplexa la seva preocupació
per les persones, per persones vulnerables quan el seu partit es
caracteritza diàriament per anar en contra dels col·lectius
immigrants, LGTBI, els sindicats, les dones, etc.

Em deixa absolutament perplexa, Sra. Diputada, perquè
això sí que no té ni coherència ni remei. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.6) Pregunta RGE núm. 16382/20, presentada per la
diputada Sra. Virginia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a canvis en els fondeigs
d’embarcacions durant l’any 2020.

Sisena pregunta, RGE núm. 16382/20, relativa a canvis en
els fondeigs d’embarcacions durant l’any 2020, que formula la
diputada Sra. Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia, diputats, diputades.
La pregunta és molt senzilla: hi ha hagut canvis de qualsevol
tipus en els fondeigs a la costa al llarg de 2020?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Té la paraula el conseller de Mobilitat
i Habitatge.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sí, s’han produït canvis que
crec que val la pena en tot cas poder explicar -i agraesc aquesta
pregunta- a diferents nivells. Quant al que suposa gestió, on en
aquest any 15 embarcacions únicament de vigilància damunt
tota la part de la posidònia, de dia 1 de gener a 30 de desembre,
que han suposat 93.000 actuacions: informació in situ,
assessorament d’usuaris, comprovació de fondeigs, actes
aixecades, vigilància constant per retirada de morts a diferents
ports..., quant a gestió.

Quant a planificació, s’ha aprovat definitivament el Pla de
gestió de la Xarxa Natural 2000 de Formentera; a la vegada
també el Consell de Formentera ja disposa de la concessió
administrativa per gestionar els fondeigs de S’Estany des Peix.
I s’ha iniciat la tramitació del Pla de gestió de set espais de la
Xarxa Natura 2000 a la costa de Mallorca. Però no només açò,
n’hem fet més perquè s’ha modificat la Llei de ports a través de
la Llei 2/2020, que atorga a Ports de les Illes Balears la
capacitat de la competència del Decret de posidònia, vint-i-tres
zones que seran gestionades a partir d’ara per Ports de les Illes

Balears; i a la vegada també es va encarregar l’estudi de
capacitat de càrrega, on en aquests moments per primera
vegada, i açò és una novetat a l’àmbit de l’Estat espanyol i
m’atreviria a dir que d’Europa, coneixem la capacitat de
càrrega real de fondeigs que hi ha en el conjunt de les Illes
Balears.

Aquests serien alguns dels exemples, els més destacats. En
plena crisi de coronavirus crec que la feina que s’ha fet és més
que destacable. Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Moltes gràcies, Sr. Pons. Pensava que em contestaria el Sr.
Mir, però no hi ha cap problema.

Efectivament, 25 de maig de 2020, BOIB 92, es publica el
nou pla de gestió Natura 2000 de Formentera. Molt bé, molt
positiu. Però sap la realitat? Que ningú no se n’ha assabentat,
la població, en general, no s’ha assabentat del que comporta
aquest pla de gestió. I jo li diré coses.

Desde el Partido Popular estamos por la labor de proteger,
pero proteger no es prohibir. Ustedes es lo que hacen siempre,
prohibir, y además sin tener una base científica, como lo
demuestra este plan de gestión. Se lo voy a decir e incluso le
voy a decir las páginas en que lo puede buscar. ¿Cómo es
posible, si no, que los ciudadanos también de las Pitiusas no se
hayan enterado de la nueva prohibición de fondeo, en arena,
para embarcaciones de eslora superior a 16 metros si no es a
más de 15 metros de fondo? Esto, por ejemplo, en ciertas zonas
como es el LIC S531011, que es la playa de Migjorn, puede
afectar y mucho. Lo bueno es que esta prohibición ustedes la
marcan diciendo que es para proteger la cigala y la nacra; en
arena no hay ni cigala ni nacra, están en zona rocosa. También
dicen que es para proteger el delfín mular y a la tortuga careta.
Bien.

Por otro lado también sorprende que su mismo plan recoge
que esta es una zona de baja demanda de fondeo, por debajo de
su capacidad -página 37, si lo quiere buscar-; pero no, lo
prohíben y además si tener estudios y datos que lo avalen. Si no
mire las páginas 5 y 7 del anexo 4 de su plan.

En pesca también inician un proceso para limitar la pesca de
palangrillo a los profesionales, a los que dan dos años para que
se adapten. Y otra cosa que sorprende mucho es que dicen que
la pesca recreativa, la califican como una amenaza muy alta; en
cambio a las basuras y a los residuos, como amenaza baja. Esto
lo pone en la página 7 del anexo 4, lo puede seguir mirando.

Yo a nivel de pesca tengo una pregunta que hacerle: ¿tiene
este plan el informe preceptivo necesario del Consell Insular de
Ibiza y del Consell Insular de Formentera? Yo se lo contesto:
no, no se ha redactado ningún informe, con lo cual este plan de
gestión es nulo por defecto, y se lo digo así de claro.
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(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Además lo siguiente -ya no me queda tiempo- es decirle que
ustedes van a hacer ahora el plan de Llevant, sólo les digo una
cosa: si lo piensan hacer igual de bien que este plan de gestión
Xarxa Natura 2000 de Formentera, yo me lo haría mirar.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Té la paraula el conseller de Mobilitat
i Habitatge.

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

Moltes gràcies, Sra. Marí. Jo li diria que tot el que suposa
el Pla de gestió vinculat a l’illa de Formentera està treballat,
acordat, moltíssim amb el Consell de Formentera, amb moltes
reunions fetes, per tant amb un plantejament d’acord
institucional que ha fet possible que efectivament la gent també
en tengui coneixement.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

De fet vostè ens mostra aquí el BOIB, per tant hi ha
constància evident de feina feta i d’acord treballat, i aquí he de
posar en valor la feina feta pel conseller Mir precisament per
tancar acords institucionals. Crec que val la pena que tinguem
present açò.

A partir d’aquí, en aquests moments el conseller Mir també
ha obert tot el que suposa l’aprovació inicial lligada a la gestió
del Pla de Llevant de l’illa de Mallorca. La setmana que ve
tenim una reunió conjunta amb tot el sector; jo com a conseller
responsable de ports, ell com a conseller de Medi Ambient, la
setmana que ve ens reunim amb tot el sector per analitzar també
les al·legacions que ells han presentat, amb la voluntat de
seguir fent camí i cercant acords. Així és com es va treballar
aquest...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, el seu temps ha finalitzat.

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sr. Conseller.

I.7) Pregunta RGE núm. 16367/20, presentada per la
diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a exclusió de Formentera en l’assignació dels
mestres de pedagogia terapèutica que s’incorporaran als
centres educatius de Balears.

Setena pregunta, RGE núm. 16367/20, relativa a exclusió
de Formentera en l’assignació dels mestres de pedagogia
terapèutica que s’incorporaran als centres educatius de Balears,

que formula la diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup
Parlamentari Mixt. Té la paraula la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president, bon dia, diputades i diputats. Bé, faré
directament la pregunta, Sr. March, perquè entenc que serà
vostè que la respondrà.

Crec que va ser el passat dia 13 de novembre que vostè va
fer un anunci important per a la nostra comunitat, i molt
especialment per als alumnes amb necessitats específiques dels
centres d’educació de les nostres illes; va dir que amb uns fons
que havien arribat directament de l’Estat espanyol, amb 4
milions d’euros que han arribat, es contractarien, entre d’altres
especialistes, entre molts d’altres especialistes, 21 mestres de
pedagogia terapèutica per reforçar el servei dels alumnes NESE
a les Illes Balears.

Li deman senzillament, Sr. March, per quina raó, d’aquesta
acció concreta, l’illa de Formentera és l’única que no comptarà
amb cap d’aquests professionals de reforç. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, president. Diputats, diputades. Sra. Sílvia,
gràcies per aquesta pregunta, que em permet aclarir un parell de
qüestions que vostè planteja. 

Primer de tot, mai no hem exclòs Formentera de cap criteri,
al contrari, crec que Formentera és de les illes que en aquest
sentit té un suport més alt respecte de les altres. 

Però li explicaré més. Vostè ho ha dit, a causa del Programa
Proa Plus, que ha posat en marxa el Ministeri d’Educació i
Formació Professional, a les Illes Balears s’havien d’incorporar
24,5 PT dins aquest programa Proa per donar suport als nins
amb necessitats educatives. Evidentment això ens ha suposat un
suport important tenint en compte la creació de molts de grups
que hem fet a causa de la situació de la pandèmia, i la realitat
és que ho hem fet amb uns criteris objectius. Els criteris són
centres amb tot el suport o part destinat a tutories segons consta
al GESTIB, nombre d’alumnes NESE i NEE, ràtios altes al
voltant dels 20, i un informe de la Inspecció Educativa. 

A partir d’aquí, i això sí que li ho reconec, que evidentment
hi va haver un problema dins les dades del GESTIB del centre
a què vostè fa referència, i evidentment el vàrem solucionar
dilluns dia 23, dilluns dia 23, i per tant el CEIP Mestre Lluís
Andreu tendrà un PT d’acord amb aquests criteris que hem
aplicat de forma objectiva. Torn repetir, dilluns dia 23, i el
centre va ser informat d’aquest PT que tendria el passat
dimecres. Per tant ja fa gairebé una setmana que el centre sap
que tendrà aquest suport de PT, que de qualque manera aplicam
els criteris objectius que tenim a l’hora d’aplicar, diguem, el
nombre de personal. 
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Vostè sap, a més, que tot el tema de quotes ha de passar
sempre per meses sectorials, tot el tema de quotes passa per...,
i aquest també hi va passar, lògicament. Per tant Formentera no
només no està discriminada sinó que diria que està, en tots els
sentits, totalment amb totes les necessitats cobertes, tot i que
sempre tot és millorable, però no està discriminada respecte de
les altres illes en aquesta qüestió ni en altres.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. TUR I RIBAS:

Moltes gràcies, Sr. March per la seva explicació. Això
demostra que aquesta pregunta era prou convenient, perquè ens
ha permès conèixer en profunditat com s’havia fet l’avaluació
per part de l’equip tècnic que decideix com s’administren
aquests recursos, i sobretot perquè, possiblement, també ha
permès que aquest equip hagi revisat els criteris que s’havien
emprat per assignar els recursos, i ha permès detectar un error,
que vostè mateix acaba de reconèixer, és a dir que s’havia fet
una valoració, segurament precipitada o no del tot a fons, i que,
per tant, sí que li correspon un PT, entenc que a jornada
completa a aquest centre.

Aquesta és una informació molt positiva que vostè posa
sobre la taula, Sr. March, perquè fins fa uns dies o fins ara
mateix, quasi m’atreviria a dir, el que teníem com a certesa des
del centre és que un PT a temps complet no el tendrien. Jo
entenc que, a partir del que diu vostè, sí que el tendran, i això
és positiu.

I sí, Formentera en molts aspectes està ben tractada, igual
que la resta d’illes, vull dir que és el que correspon, perquè no
venim aquí a demanar favors a ningú, senzillament ens hem
interessat per una qüestió que, sobtadament, deixava
Formentera sense cap PT, sense cap educador de pedagogia
terapèutica addicional, d’aquests que s’han contractat a través
d’aquest programa.

Per tant, crec que és molt positiu el seu anunci, li agraeix i
esper que si vostès consideren que seguim quedant molt per
davall de les necessitats en el conjunt de Balears, segueixin
reclamant més fons a l’Estat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, president, diputats. Sra. Sílvia Tur, moltes
gràcies. En qualsevol cas, li diré un parell de qüestions més.
Nosaltres hem aplicat els criteris, hi havia hagut un error a

nivell de GestIB, no a nivell de l’aplicació i quan s’ha vist
aquest error, s’ha rectificat i s’ha informat, abans de vostè
formular la pregunta ja hi havia hagut una actuació respecte
d’això.

Però li diré més, des del curs 18-19 a ara hi ha 10
professors més a l’illa de Formentera en els centres. I a causa
del Programa Proa Plus, hi ha: el PAE es fa a tots els CEIP i
IES; hi ha un PTSC entre l’IES Marc Ferrer i el CEIP Mestre
Lluís Andreu; i després hi ha una quantitat específica de 10.000
euros dins aquest Programa Proa Plus per al centre Marc
Ferrer.

Per tant, jo li diria que Formen...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, el seu temps ha finalitzat.

(Alguns aplaudiments)

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.8) Pregunta RGE núm. 16380/20, presentada per la
diputada Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a presa de decisions en
relació amb els accessos a bars i restaurants.

Vuitena pregunta, RGE núm. 16380/20, relativa a presa de
decisions en relació amb els accessos a bars i restaurants, 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. Sr. Conseller, sabe
aquello de “orden más contraorden igual a desorden”, pues ese
el resumen del Gobierno Armengol y de su gestión, Sr.
Conseller, y no lo dice el Partido Popular, es un clamor del
sector que, con sus idas y venidas, llegan un momento que no
saben a qué atenerse.

El día 19, sin encomendarse, anuncian medidas que según
usted son pioneras, pedirán el DNI para acceder a bares y
restaurantes, recayendo la responsabilidad sobre los
establecimientos, con lo cual, en vez de ayudarles les está
complicando mucho más la vida. Ante esto, una protesta
generalizada del sector: CAEB y PIME dicen que los
camareros no pueden hacer de policías a la hora de exigir el
DNI y advierten también de la protección de datos.

Y claro, ustedes rectifican otra vez, no sabemos si por hacer
caso al sector, o por no haber incluido a la Sra. Armengol en
esas listas.

Esas medidas pioneras duran cuatro días, dan marcha atrás,
cambiando a los códigos QR, una medida que parece mucho
más lógica. Lo que no sabemos es para cuándo serán una
realidad. Al puente no llegan, a las Navidades ojalá lleguen,
pero lo dudamos. Además, no lo hemos visto publicado en el
BOIB de la semana pasada, el sábado pasado, ni se sabe qué
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papel va a jugar el Radar COVID en todo esto, el fracasado
Radar COVID.

Ante toda esta incertidumbre, le preguntamos, Sr.
Conseller: ¿en base a qué criterios se toman las decisiones de
control de acceso a bares y restaurantes? Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Si no fuese porque estamos en un
momento muy complicado y muy duro, hoy era para explicarle
clarísimamente la diferencia entre dentro y fuera, como si esto
fuese Barrio Sésamo.

(Alguns aplaudiments)

Dentro de los locales, dentro de los locales se necesita
ventilación, fuera de los locales no es tan necesaria la
ventilación porque estamos en el exterior. Esta es la base
científica sobre la que recae la situación en la que nos
encontramos y que ustedes todavía tardan en entender.

Tardan en entender el uso de mascarillas, que ahora el Sr.
Company usa permanentemente; tardan en entender que la
ventilación en los interiores es necesaria; tardan en entender las
medidas que se están adoptando y, por supuesto, no se llega
tarde. Se ha llegado a un acuerdo con restauración, no ha visto
ninguna protesta en esta comunidad autónoma, como la ha visto
en otras 16 comunidades autónomas, gobernase quien
gobernase. 

Esta comunidad autónoma no ha restringido la actividad de
restauración a nivel de comunidad autónoma, han podido
actuar, con menos o con más limitaciones, con menos accesos,
pero se ha mantenido la actividad. No ha pasado así en el resto
de comunidades autónomas, no ha pasado así en comunidades
autónomas que gobiernan ustedes y han tenido manifestaciones
en las calles. Eso usted no lo dice, usted no dice eso; que aquí
se trabaja y se pacta con el sector, se ha trabajado y se ha
pactado con el sector.

En Madrid, mire qué sistema han empleado en la
Comunidad de Madrid, registro por internet, reserva por
internet previa, mucho más dificultoso para el sector.

El sector no quiere esa medida aquí, nos lo dijo claramente,
y hemos trabajado con el sector en buscar las medidas más
sencillas, más fáciles para ellos. Y se han encontrado a través
de los QR, porque esto no va de restringir, va de tener una
situación sanitaria positiva para mantener la actividad
económica. Va de esto, y por eso se actúa así y por eso se
toman las medidas consensuadas, y por eso hacemos no algo
pionero, algo que están haciendo Alemania, Noruega, Austria,
Francia, La Rioja, Comunidad de Madrid, todas las

comunidades estamos en esa dirección, porque todos los
científicos nos han dicho que dentro de los locales hay más
transmisión, y cuanto más se conoce el virus, mejor se afinan
las medidas que hay que tomar.

Y eso es así, porque el virus no existía hace unos meses y
ahora se va evolucionando. Cosa que ustedes todavía se niegan
en entender. Ustedes llegan tarde a todo, desde las mascarillas
a cualquier otra medida que se ha tomado en esta comunidad
autónoma, desde las sociales hasta las económicas. Los que
llegan tarde siempre son ustedes por defecto, ojalá colaborasen
más.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente. No desvíe la atención con el CO2,
le estoy hablando de su medida pionera de pedir el DNI a la
entrada, Sr. Conseller, no desvíe la atención.

(Alguns aplaudiments)

La dinámica y el anuncio de marcha atrás se está
convirtiendo en una tradición en su govern de la Sra.
Armengol, que tiene en usted el máximo exponente. Le voy a
dar dos ejemplos, mire: ¿recuerda el anuncio de condonación
del pago del ITS a los hoteles por la quiebra de Thomas Cook?
Anuncio y marcha atrás, y ahí no había COVID, Sr. Conseller.
¿O los corredores seguros e inminentes en septiembre?
Anuncio y marcha atrás, y hasta el 21 nada.

Mire, Sr. Conseller, le pedimos que no invente, copie lo que
funcione, pregunte al sector antes de hablar y no les haga
perder el tiempo con sus anuncios a bulto y falta de rigor. Lo
que necesita el sector es que usted sea pionero, sí, pero en crear
certidumbre, en no llegar tarde, en consensuar las medidas a
priori, en ayudar a las empresas, a las familias, en pagar a los
autónomos, en pagar los ERTE, en reivindicar a Sánchez los
fondos de hostelería y turismo que no llegan y en crear
seguridad jurídica.

En todo esto tiene que ser pionero, que no lo es. En lo
demás, mejor no invente, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Mire, el CO2 efectivamente no lo
hemos inventado nosotros, las partículas por millón tampoco,
los 800 millones de partículas por millón que hay que tener,
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esas cosas no las hemos inventado, se trabaja con el sector, lo
vieron la semana pasada, y lo vieron. Sí que innovamos y sí que
inventamos cosas, sabe ¿por qué? Porque con ustedes había
ERE, despidos y bajar los salarios y precariedad, y ha habido
que inventar, cambiar todo esto para tener soluciones de
protección y que las empresas de nuestras islas y trabajadores
estén protegidos.

(Alguns aplaudiments)

Con ustedes...

EL SR. PRESIDENT:

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

I.9) Pregunta RGE núm. 16385/20, presentada per la
diputada Sra. María Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a protestes de l’escola
concertada.

Novena pregunta, RGE núm. 16385/20, relativa a protestes
de l’escola concertada, que formula la diputada Sra. Maria
Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Sr. March, una vegada més li
demanam per l’escola concertada, que demana llibertat
educativa i protecció per no desaparèixer a causa de la nova llei
socialista, que la converteix en subsidiària de l’escola pública
i, una vegada més, continua vostè callat i de perfil, fa una
setmana que continua callat i de perfil, enlloc de sortir i fer de
conseller de tots els professors i de totes les famílies per igual.
S’ha convertit vostè Sr. March en mig conseller d’Educació.

Pensa protegir l’escola concertada si s’aprova aquesta llei
o pensa continuar fent seguidisme polític d’aquest disbarat
educatiu? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, president, diputats, diputades. Sra. Riera, a
mi m’agrada de cara, de perfil mai no m’ha agradat, de cara, de
cara tot.

I li diré dues coses, miri, la concertada és un invent, entre
cometes, del Govern socialista del Sr. Maravall. En aquelles
hores, el 85 hi va haver protestes; el 2006, amb la LOE hi va
haver protestes dient que realment desapareixia la concertada;
ara hi torna haver protestes dient també la concertada.

Actualment Espanya és el país d’Europa, el segon país
d’Europa amb més centres concertats. Per tant, deixin de dir
mentides, deixin de dir falsedats, deixin de dir, realment...

(Alguns aplaudiments)

... de manipular, deixin d’utilitzar els infants i els centres
educatius per anar en contra de la LOMLOE, deixin d’utilitzar
nins amb discapacitat per anar en contra de la LOMLOE
perquè és una indignitat moral. 

Nosaltres, des que governam aquí, tenim una coexistència
pacífica amb la concertada, i això li han dit moltes vegades, en
privat, això sí, en privat li han dit.

I, Sra. Riera, dels quatre acords que hi ha hagut amb la
concertada a les Illes Balears tres els han fet governs
progressistes, tres de quatre. I els fets demostren que realment
estam en el camí de dur a terme una coexistència entre la
pública, la concertada i la privada. 

Li diré més, nosaltres sí que prioritzam la pública, però
volem que la concertada també, tenint en compte que està
finançada amb doblers públics, també faci un procés
d’escolarització compartida, d’escolarització amb una
distribució adequada de nins amb problemes. No volem
privilegis, volem que realment hi hagi una situació de total
escolarització entre la pública i la concertada. Amb nosaltres no
tenen un enemic, sap qui és l’enemic que té el Partit Popular?
La pública, la pública quan vostès governen és un problema, i
li puc assegurar que els fets allà on governen demostren que la
pública pateix quan vostès governen.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sr. March, surti qualque dia al carrer i veurà per què
protesten. Una llei elaborada sense el consens de la meitat de
la societat, sense l’aprovació de la meitat dels docents i sense
la meitat de les famílies. Una llei que neix morta, però que
morirà matant els centres d’educació especial, els centres
concertats i la feina i el sou de la meitat dels docents, i sobretot
la llibertat, Sr. March, perquè mai no havia estat tan en perill la
llibertat educativa.

Miri, si una família, per exemple li posaré, té fills a una
escola concertada de Son Rapinya i té un fill petit, d’aquí un
parell d’anys tal vegada no el podran dur amb els seus germans
perquè vostès l’obligaran a anar a una escola pública que tengui
places. Si un poble té dos centres, un públic i un concertat, una
família mai no podrà triar aquella escola concertada si sobren
places i està buida l’escola pública. O si una entitat vol
construir una escola nova a un municipi no ho podrà fer, perquè
no podrà garantir l’interès social que necessitarà per demanar
la llicència.

Sap què passarà, Sr. March? Que d’aquí a cinc anys estaran
sense feina la meitat...
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EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

... dels docents d’aquesta comunitat i d’aquí a deu anys hauran
desaparegut la meitat dels centres concertats. De fet, poden
eliminar el procés d’escolarització perquè a partir d’ara seran
vostès que repartiran els nins al més pur estil comunista.

De què té por, Sr. March,...

(Remor de veus)

... que la gent triï la concertada? Qualque cosa deu tenir bona
si la gent tria la concertada. És vostè tal vegada que s’hauria de
fer mirar per què la trien o per què hi ha famílies que volen la
concertada. I si no, si tan clar té que protegeix l’escola
concertada...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, silenci, per favor.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

... accepti les nostres propostes, accepti les nostres esmenes a
l’articulat per protegir el sosteniment de la concertada; posi el
concepte de demanda social a una llei educativa balear perquè
puguin fer centres i crear places quan tenguin demanda i no
prohibeixi la llibertat dels pares. Sr. March, ara té l’oportunitat
de no ser mig conseller i ser el conseller de tots.

Gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, president. Sra. Riera, de vostès, que varen
treure més de 100.000 persones als carrers, lliçons de què anam
en contra de l’educació pública i de la concertada em sembla
que realment fa una autèntica barbaritat.

(Alguns aplaudiments)

No entenc, no vagin a aquesta confrontació, no trobarà a
aquest govern ni al govern que hi ha hagut a Espanya de
governs socialistes una anada en contra de l’escola concertada.
Els fets ho demostren, el que passa és que vostès viuen de la
mentida. No saben..., haurien de saber que el Sr. Trump ja no
existeix políticament, que les fake news poden existir, però no
segueixen amb aquestes fake news.

I nosaltres seguirem acordant amb la concertada perquè
evidentment tenim clar que volem una coexistència, i ho hem
aconseguit durant aquests anys, entre la pública i la concertada.
Aquest és el nostre objectiu, anam a favor de l’alumnat, de la
qualitat i de l’equitat. Vostès van a favor dels privilegis, i aquí
a nosaltres no ens hi trobaran.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.10) Pregunta RGE núm. 16379/20, presentada pel
diputat Sr. José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a funcionament dels protocols COVID.

Desena pregunta, RGE núm. 16379/20, relativa a
funcionament dels protocols COVID, 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. Sra. Consellera de Salut,
considera que funcionen de forma efectiva els protocols que té
implantats en aquesta comunitat autònoma?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, sí, consider que
funcionen, estan elaborats per excel·lents tècnics que duen deu
mesos deixant-se la pell, revisant tota l’evidència científica i,
com he dit abans, revisant també què succeeix, quines són les
millors pràctiques arreu del món, arreu del nostre país, però
també arreu del món per poder prendre les millors decisions.

El passat dia 10, la Sra. Tania Marí em va fer aquesta
mateixa pregunta. Des d’aquell moment hi ha un nou acord de
Consell de Govern, quatre decrets de la presidenta, tres
resolucions de Salut i no hi ha cap àmbit que no disposi de
protocols de contenció de la malaltia, tant a nivell cultural,
laboral, sociosanitari, hospitalari, etc., és a dir, tots tenen un
protocol.

Per tant, i concretant, crec que he de respondre que sí, que
els protocols funcionen. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Camps.
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EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Vull pensar que dins d’aquest
consell assessor no hi deu ser el conseller Negueruela, que
veiem que dóna lliçons avui a tothom. 

Sra. Consellera, li posaré dues situacions verídiques. Per
tant, consideram nosaltres, des del Partit Popular, que el primer
graó de la cadena no funciona correctament, quan una persona
és detectada positivament, doncs, la lògica, el sentit comú és
localitzar-la el més ràpid possible. Què va passar? I posaré
d’exemple la meva persona, a mi em van localitzar un positiu,
no em van localitzar per problemes de telèfon, que tenien el
número equivocat, i va ser l’endemà localitzat el segon número
de telèfon. La pregunta és molt clara: si vostès deixen passar,
transcórrer tantes hores les persones, doncs, fan la seva vida
normal i poden seguir contagiant. Per tant, aquest graó de la
cadena és molt important, perquè haguessin evitat que els altres
tres diputats que m’acompanyaven, doncs haurien d’haver fet
la quarantena?, sí, per suposat, però a Menorca, no haguessin
hagut d’agafar un transport públic com és l’avió, un taxi, etcè.
Per tant, aquí és més que evident que el protocol no funciona.

Un altre cas molt evident. Municipi d’Es Castella, divendres
hi ha un brot amb quatre empleats o dos nuclis familiars d’un
establiment del municipi. El dissabte, al capvespre vostès...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, per favor.

EL SR. CAMPS I PONS:

... fan públic aquest anunci, i per les xarxes socials ja els
mitjans de comunicació ho difonen i per les xarxes social corre
aquesta notícia. Jo em deman, vostès no van tenir el detall de
cridar a la senyora alcaldessa del municipi d’Es Castell o a la
regidora de Salut perquè pogués col·laborar? Vostès van fer
aquest escrit sabent i sent conscients que des de divendres hi
havia aquest problema en el municipi d’Es Castell i van ser
incapaços de mobilitzar una unitat mòbil dissabte el matí, a la
Plaça de s’Esplanada, que té 10.000 metres quadrats, o té una
plaça d’Es Mercat de 300 metres que està coberta per poder
convocar totes les persones que hagin freqüentat el bar i els
convoquen per a dilluns el capvespre, 48 hores desplaçats tots
els possibles...

(Alguns aplaudiments)

... positius al municipi o a la resta de Menorca? Una evidència
més que els seus protocols no funcionen.

Farà el mateix ara amb la proposta que la fa la Sra.
Armengol per als universitaris que vendran a passar aquestes
festes amb nosaltres? Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera.

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

Gràcies, president. Sr. Diputat, primera cosa, quan un
canvia el telèfon ha d’avisar al centre de salut perquè tengui les
dades actualitzades.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Segona cosa, i per si no ho sabia, però que és molt
important, quan a un li fan una PCR no pot viatjar en espera del
resultat, un s’ha de quedar a ca seva.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Els protocols funcionen, funcionen, perquè ja li dic, estan
elaborats per excel·lents tècnics.

La mostra és que tenim una taxa d’incidència de cada
vegada més baixa, lentament, però de cada vegada més baixa,
la segona més baixa d’Espanya, senyors diputats. Jo no entenc
per què, per què tenen tant d’interès en què les coses no vagin
bé. Per què, per què? Per què no posen en valor que en aquesta
comunitat autònoma els protocols funcionen, les coses es fan bé
i la incidència millora.

(Remor de veus)

Aprofit per donar les gràcies a totes les institucions que sí
que col·laboren i no el Partit Popular, perquè a vostès no els
interessa, viuen a una realitat paral·lela, però mentre vostès
viuen a un món irreal, nosaltres fem feina perquè els ciutadans
d’aquestes illes, els millors docents ciutadans d’aquestes illes,
puguin estar molt millor.

I hem de millorar? Per suposat que hem de millorar, Sr.
Diputat!, per suposat que es cometen errades, perquè tothom les
comet, perquè tothom les comet, però tenim 20.000
professionals que s’hi deixen la pell cada dia, i m’agradaria que
els reconeguessin en lloc de qüestionar la seva feina cada dia,
cada dimarts, en aquest Ple. 

Gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.11) Pregunta RGE núm. 16381/20, presentada per la
diputada Sra. María Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a programes de detecció de
càncer a les Illes Balears.

Onzena pregunta, RGE núm. 16381/20, relativa a
programes de detecció de càncer a les Illes Balears, que
formula la diputada Sra. María Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Marí.
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LA SRA. MARÍ I MARÍ: 

Gràcies, senyors diputats i diputades. Sra. Consellera, en
quina situació es troben els programes de detecció precoç de
càncer a les Illes Balears?

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gràcies, president. Gràcies, Sra. Marí, esper que passi ràpid
aquest temps de quarantena per a vostè. 

Vàrem haver d’interrompre l’activitat ordinària durant el
temps de l’estat d’alarma, tothom ho sap, vivim una pandèmia,
parlam de 63 milions de persones contagiades arreu del món -
ho vull repetir perquè sembla que alguns viuen a una realitat
paral·lela-, i 45.000 morts a Espanya. Per tant, durant l’estat
d’alarma, i durant prou mesos o durant aquells mesos, vàrem
haver de fer l’activitat preferent i l’activitat urgent, l’activitat
oncològica, l’activitat quirúrgica urgent i preferent i, per
suposat, les urgències.

El 19 de juny es varen reprendre les mamografies de
cribratge del programa de detecció de càncer de mama, perquè
vegi que tot d’una que va baixar la corba, tot d’una que vàrem
disminuir la incidència, vàrem reprendre aquests programes. 

S’han fet, es fan mamografies els dissabtes i els diumenges
per poder arribar a assolir totes aquestes mamografies. També
s’ha reprès el programa de cribratge de càncer de còlon i ja
s’han fet totes les colonoscòpies que havien quedat pendents
durant aquest temps. Per millorar la seguretat d’aquest
programa les citacions es realitzen de forma telefònica i s’han
espaiat les cites, no queda més remei que espaiar, per tant,
tenim més gent però, a més, necessitam també més temps.

A pesar de la pandèmia, com veu, els programes continuen
perquè la prevenció i la promoció de la salut són una prioritat
per a aquesta conselleria. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. MARÍ I MARÍ: 

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, els pacients amb
càncer han estat relegats davant els de coronavirus.

El seu govern ha paralitzat diagnòstics, no ha realitzat
proves, s’han retardat o cancel·lat operacions, amb un impacte
que a dia d’avui desconeixem per a una població doblement
vulnerable. Els experts alerten que aquesta aturada farà que es

detectin menys càncers en les primeres etapes, quan és més
eficaç combatre’ls. 

Pel que fa a la detecció precoç de càncer de mama, des de
gener fins a octubre, a les illes es varen realitzar un 30% menys
de mamografies preventives; el cribratge de càncer de còlon es
realitza amb greus retards a Inca, a Eivissa i a Menorca; Palma
i Manacor segueixen exclosos d’aquest programa. Els
testimonis de professionals i malalts de càncer a Balears
coincideixen: els retards de mesos en les visites de control
produeixen angoixa, incertesa, dolor.

Sra. Consellera, fa quinze dies, quan va presentar els
pressuposts, ens va dir que els programes de detecció precoç de
càncer, de mama i de còlon, continuen desplegant-se per assolir
una major cobertura. Ens pot explicar com té previst assolir una
major cobertura si retalla aquesta partida?

Al 2020 va destinar 232.000 euros als programes de
detecció precoç, per al 2021 n’hi destina 188.000, gairebé un
20% menys de recursos per la lluita contra el càncer a les
Balears. 

Sra. Gómez, li demanam que recapaciti, té 200 milions
d’euros més en els seus pressuposts, la COVID ha provocat que
hagi de prioritzar però no entenem les seves prioritats. Vostè és
infermera, sap que la detecció primerenca salva vides. No
podem entendre com ha estat capaç de retallar en aquests
programes vitals, mentre manté l’estructura sobredimensionada
d’assessors.

Li proposam que accepti l’esmena que presenta el Partit
Popular per destinar 300.000 euros més als programes de
detecció precoç de càncer. 

El coronavirus passarà però, lamentablement, el càncer
continuarà sent una pandèmia silenciosa.

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Aquí l’únic que es retalla cada
dimarts és el sentit comú del Partit Popular. 

Miri, fa quinze dies, quan vàrem presentar els pressuposts
en aquesta cambra, vàrem presentar també una Agència de
Salut Pública, sap per què? Perquè ens interessa la promoció de
la salut i la prevenció de la malaltia.

I què ha demanat el Partit Popular? Que retirem l’Agència
de Salut Pública, això no és coherència, Sra. Diputada! Com
pot demanar-me vostè per programes de prevenció quan voten
en contra, demanen que llevem l’Agència de Salut Pública,...
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(Alguns aplaudiments)

... una iniciativa fonamental per poder desenvolupar tot aquest
projecte, tots aquests programes, d’una manera molt més
efectiva. 

S’adona que perden contínuament la coherència? A mi no
em queda més a dir que estic molt orgullosa de la resposta que
dona el Servei de Salut als ciutadans d’aquestes illes, a nivell
assistencial -sempre podem millorar- i la Direcció General de
Salut Pública amb els projectes de promoció. 

I li ho record: estam amb una pandèmia, però vostès
comencin a recuperar la coherència perquè ens farà bé a tots. 

Gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.12) Pregunta RGE núm. 16386/20, presentada pel
diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a situació de la convocatòria d’ajuts per
a autònoms.

Dotzena pregunta RGE núm. 16386/20, relativa a situació
de la convocatòria d’ajuts per a autònoms, que formula el
diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA: 

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bon dia.
Sr. Conseller, ¿en qué situación se encuentra la convocatoria
de autónomos que usted anunció antes del verano?

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Empezó a ejecutarse a partir del
verano, que dijimos que hubo problemas en la gestión, que se
ha cambiado para agilizar esa gestión y que, ahora mismo, ya
lleva resueltas más del 50% de las solicitudes con una
asignación ya efectiva de más de 6,5 millones y que acabará de
ser resuelta con los mecanismos que se han introducido para
agilizarlos.

Está claro que debería haber sido más ágil, también está
claro que es la comunidad..., es la cantidad más alta que se ha
puesto nunca en nuestras islas, ya van más de 6 millones
adjudicados y más del 50% resuelto. En todo caso, seguimos
trabajando para poder llegar, a que antes de Navidad esté todo

resuelto, lamentando los retrasos que hayan podido sufrir las
personas que han solicitado esa ayuda. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. COSTA I COSTA: 

20 de mayo de 2020, usted anuncia una convocatoria de
ayudas a autónomos. De inmediato, se pone en marcha la
maquinaria de comunicación, con power point, publicidad y
propaganda, y reportajes fotográficos. 

20 del 6, usted mismo nos anuncia que en la segunda
quincena de julio ya tendrá el asunto solucionado. 

El día 11 de julio, publica la orden. El día 18 la modifica,
le corrige errores. El día 22 de julio, usted mismo, saca la
posibilidad de cita previa y colapsa en 40 minutos porque hay
una avalancha enorme. Ustedes se sorprenden porque dicen,
qué raro, que haya una avalancha enorme, porque realmente los
autónomos no deben estar necesitados. 

15 de septiembre, el diputado Sagreras le pregunta a usted
cómo está la convocatoria de autónomos y usted pide disculpas
directamente en esta cámara. 

14 de noviembre, convocatoria extraordinaria para los
municipios que todavía tenían remanentes; fíjese, eh, 14 de
noviembre. 

28 de noviembre, hace tres días, usted todavía resolvía
convocatorias y subvenciones. ¡Seis meses desde la foto, seis
meses desde la foto y usted todavía continúa con el lío
montado!

Sr. Negueruela, 15 millones de euros son insuficientes, se
lo hemos dicho por activa y por pasiva. Encontraron 150
millones de euros para pagar sentencias pero para ayudar a los
autónomos han encontrado solo 15 millones de euros. Dejó
tirados a los autónomos societarios, debe ser que los autónomos
societarios no sufren la pandemia y no sufren la crisis
económica. Solo el 10% de los autónomos de Baleares, de los
90.000 autónomos, usted cree que llegaremos a entre 8 y
10.000 autónomos.

El sistema de cita previa que usted diseñó ayuda, o no
ayuda, perdón, a los que realmente lo necesitan sino a los que
llegan primero, a los más listos, a los que se meten primero en
el programa. 

Usted quiere ser el protagonista de la foto, eso sí,
protagonista de la foto, pero hay municipios y hay consells
insulares que han puesto más dinero que usted, o que el Govern
de las Illes Balears.

(Alguns aplaudiments)
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Usted pone..., perdón, el Ayuntamiento de Ibiza y el
Consell de Ibiza pusieron 400.000 euros; usted, 345.000 en la
convocatoria de Ibiza. Eso sí, las fotos se las lleva usted. 

¡Ha montado un lío que ni tan siquiera los municipios que
han participado saben cuántas ayudas ha otorgado usted!, ni lo
saben.

La declaración responsable ya veremos los problemas que
genera, y, eso sí, sacar convocatorias los sábados para que la
gente no se entere el mismo lunes, eso sí. 

Sr. Negueruela, necesitamos salvar al tejido productivo de
PYME y autónomos de estas islas. Deje de...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

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

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

Dejar de dormir, en su caso, con la oposición que tenemos
deberían ser ustedes los que trabajasen más en traer mejor las
iniciativas, y desde luego hiciesen algo por construir.

Usted dice que nosotros encontramos 15 millones. No,
nosotros pusimos todos los mecanismos al alcance para poder
sacar partidas para ayudar a los autónomos. Usted dice que qué
encontraron. Yo le voy a pregunta..., usted fue director general
de Presupuestos, y el Sr. Company, consejero, ustedes cuando
están gobernando hacen lo contrario de lo que dicen; usted, en
la peor..., usted, en la peor crisis económica de la historia, con
todo lo que duró, encontró 2,5 millones para autónomos de
2012...

(Remor de veus)

... a 2015. En cuatro años encontró 2,5 millones. También le
digo que con 2,5 millones en cuatro años...

(Continua la remor de veus)

... se gestiona fácil, se gestiona fácil porque es no dar ayudas.
Ustedes gestionan fácil porque no hacen nada, porque no dan
ayudas, porque no dan subvenciones, porque lo que hacen es
despedir. Usted participó de un gobierno que lo único que hacía
era despedir, usted, Company, Riera. Se jactaban de despedir...

(Alguns aplaudiments i més remor de veus)

..., ¡sólo saben despedir!, sólo saben destruir, son expertos en
destrucción, por eso no aportan en el Pacto de reactivación,
porque no tienen idea. Saben destruir, generar despidos,
abaratar los salarios, es lo que hace usted.

(Remor de veus)

Ustedes no hacen nada más. ¿14 millones le parecen poco?
¿2,5 millones qué le parecen? Usted dice que...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats!...

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

Pueden estar tranquilos. Ustedes deberían estar muy
orgullosos de lo que hicieron...

(Més remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, per favor...

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

La diferencia es que nosotros no les interrumpimos. No sé
la educación que ustedes defienden; desde luego la educación
en sentido amplio no la defienden, deberían defender la
educación en sentido amplio más que una u otra, deberían ser
educados en la bancada en la que están. 

Ustedes de ISBA, ¿qué respondieron?, ¿qué aportaron de
ISBA? Menos de 200 millones en cuatro años; ahora van 200
millones en un año. 15 millones de euros en un año, 2,5
millones de autónomos; esos son ustedes, eso es su retrato;
ERE y no ERTE, eso son ustedes; ayudas o no ayudas, esa es
la diferencia de la salida de la crisis, Sr. Costa...

(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. 16375/20, presentada pel
diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures d’impuls del
Govern per a la connectivitat aèria a l’any 2021.

Tretzena pregunta, RGE núm. 16375/20, relativa a mesures
d’impuls del Govern per a la connectivitat aèria l’any 2021, 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. En els deu primers mesos d’enguany la
caiguda d’operacions a l’aeroport de Son Sant Joan ha estat la
més alta d’Espanya, el 65%; a Eivissa, el 67%; i a l’aeroport de
Menorca, el 55%. 
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Si volem que els nostres ciutadans no es quedin aïllats, si
volem ser un pol d’atracció d’empreses, si volem impulsar la
nostra economia, una bona connectivitat a Mallorca, a Menorca
i a Eivissa és bàsica, i no oblidem la triple insularitat de
Formentera.

Sr. Conseller, quines mesures planteja el Govern per
impulsar la connectivitat aèria a les Illes Balears el 2021?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula el conseller de
Mobilitat i Habitatge.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, fa un any, fa un
any, per aquestes dates s’aprovaven els plans biennals de
connectivitat 2020-2022. Eren uns plans per a cada un dels
aeroports acordats des d’allò publicoprivat, en què hi havia el
Govern, els consells insulars, els ajuntaments, AENA, cambres
de comerç, federacions hoteleres, CAEB, PIME... L’objectiu en
aquell moment era incrementar connectivitat en temporada
mitja i baixa. Estàvem en una altra realitat completament
diferent a la d’ara.

El canvi que ens hem trobat ha estat realment massa radical,
massa profund, i obliga necessàriament a canviar els objectius
de bell nou, i tenir sobretot un objectiu molt clar, fonamental,
i quan parles amb mercats emissors tots t’ho diuen, i aquest
objectiu és, i el podríem resumir així, seguretat sanitària.
Podem fer grans campanyes de comunicació, podem fer grans
esforços de màrqueting, però la clau és la seguretat sanitària. 

Per açò és tan important aquesta feina que s’ha fet de
reclamar -i ho tenim en aquests moments ja- l’obligatorietat de
PCR en els vols internacionals; insistim al Govern d’Espanya
per als vols nacionals; hem posat de cara a aquest pont tot el
que suposa el fet que quan vengui qualsevol resident tengui una
PCR que sigui gratuïta, i aquest és l’objectiu fonamental.

Si aconseguim açò, si combatem i donam una bona resposta
a la seguretat sanitària, i aquí la vacuna també ens ha d’ajudar
molt, moltíssim, a partir d’aquí després la connectivitat
s’emprendrà a marxes ràpides. Açò és el que ens diu en aquest
moment tot el sector d’àmbit internacional.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Tant la seva conselleria com la
conselleria del Sr. Negueruela tenen en els seus objectius 2021

millores en la connectivitat. I des del Grup Parlamentari
Ciutadans li demanem que vostè impulsi la coordinació de totes
les actuacions en matèria de transport aeri que afectin les Illes
Balears.

Perquè, Sr. Conseller, i vostè ho ha dit, què queda del Pla
de connectivitat o de rutes que es va presentar fa un any? Es
parlava de connexions amb vint-i-tres aeroports de setze països
europeus; de contactar amb 56 companyies aèries, i tot
coordinat per l’AETIB del Sr. Negueruela. Quan pensa
convocar novament un comitè de rutes de l’aeroport de Palma?,
perquè s’hauran de revisar, i vostè ho ha dit, els plans biennals
de rutes aèries aprovats, contemplant ara els efectes de la
pandèmia de la COVID-19.

I no m’ha contestat què farà per millorar la connectivitat
aèria amb Menorca i amb Eivissa. Perquè, Sr. Conseller, ja
coneixement les regles del joc: corredors segurs o tests en
origen. I això és el que tenim, així que prengui la iniciativa i
prepari un nou pla de connectivitat, i no esperi a veure què fa
el Sr. Ábalos o què fan a Canàries, perquè la nostra indústria
turística, el nostre comerç, la nostra restauració, tots, tots ens
juguem el futur amb l’arribada o no de viatgers a les nostres
illes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula el conseller de
Mobilitat i Habitatge.

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

Moltes gràcies, Sr. President. I on ens hem aturat, eh?, de
prendre mesures. Des de l’AETIB aquesta mateixa setmana
participam a la fira Routes 2020, la més important quant a
connectivitat a nivell del món; tenim contacte permanent amb
totes les companyies aèries; vàrem tenir un paper actiu a la
World Travel Market de Londres; la setmana passada l’AETIB
començava el llançament d’una campanya de posicionament en
els principals mercats turístics. A la vegada que feim aquí un
plantejament per combatre aquesta crisi vinculada a la sanitat,
mentrestant des de l’AETIB es fa una feina crec que molt
encertada.

Però és cert, i tothom ens dóna la mateixa resposta,
necessitam veure com evoluciona,  i les perspectives i les
expectatives -i vull ser molt prudent- són positives. Els mercats
ens estan dient que açò anirà bé el 2021, i ho dic amb totes les
cauteles del món, però els anuncis que veiem, les tendències
cap on va el mercat en aquests moments, ens diuen que el
2021...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

(Alguns aplaudiments)
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Gràcies, Sr. Conseller.

I.14) Pregunta RGE núm. 16273/20, ajornada de la
sessió anterior, presentada pel diputat Sr. Josep Castells i
Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a dotació del
factor d’insularitat dels pressuposts generals de l’Estat per
a l’any 2021. 

Catorzena pregunta, RGE núm. 16273/20, ajornada de la
sessió anterior, relativa a dotació del factor d’insularitat dels
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021, que formula
el diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt. Té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Bon dia,
Sra. Presidenta. Com recordarà, tots ho recordam, la legislatura
passada va haver-hi una àmplia mobilització política, social,
empresarial, per aconseguir un règim especial de les Illes
Balears que fos positiu per a aquestes illes. 

El resultat, ho recordarà, va ser aquest document Cap a un
nou REIB. Proposta per al nou règim especial de les Illes
Balears. Com li dic va haver-hi una gran mobilització, va estar
encapçalada pel Govern, liderada pel Govern i una de les
conclusions fonamentals d’aquest treball va ser que
necessitàvem un fons d’insularitat, que els pressuposts generals
de l’Estat havien de preveure un fons d’insularitat, dotat com
a mínim amb 400 milions d’euros, simplement per la idea,
evident, que cal compensar els desavantatges de la insularitat.

Després, a principis del 2019, amb el reial decret que va
aprovar el nou règim especial de les Illes Balears, es va
transformar aquest fons d’insularitat en un factor d’insularitat,
la gran esperança per aconseguir una justícia pressupostària per
a les Illes Balears.

Com explica que en els pressuposts del 2021 no hi hagi ni
ombra d’aquest factor d’insularitat?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells, per la seva
pregunta i per la preocupació per una de les qüestions
fonamentals per a aquesta comunitat autònoma, que és el seu
finançament en termes amplis, pot ser via règim especial, pot
ser via pressuposts generals de l’Estat, pot ser via sistema de
finançament autonòmic, tres potes de les quals sempre hem
parlat.

Com vostè sap perfectament, a la fi hem superat el
pressupost del Govern del Partit Popular, els pressuposts de
Montoro de l’any 2017, en aquesta situació vivíem a Espanya,

desgraciadament també per a aquesta comunitat autònoma, i el
superam en un any, que és un any absolutament excepcional,
certament, per la pandèmia de la COVID.

I efectivament en els pressuposts generals de l’Estat en
aquests moments hi ha previst per a les Illes Balears, en
inversió territorialitzada, que repetesc, una vegada més, no és
el marge d’inversions més importants que té el pressupost
general de l’Estat en totes les comunitats autònomes, aquests
201 milions d’euros que jo repetesc una vegada i una altra que
crec que són insuficients, que és el que inverteix l’Estat en les
seves competències pròpies, però, a la vegada també, via
convenis i via assignació de fons europeus, a les Illes Balears
arriben 170 milions d’euros. 

Per tant, en aquest pressupost extraordinari en un moment
extraordinari arriba també la xifra més elevada que tenim
d’inversió a les Illes Balears que és de 370 milions d’euros.
Així i tot hem de seguir avançant i treballant conjuntament per
fer possible aquesta partida pressupostària concreta entorn del
facor d’insularitat o per fer possible el règim fiscal que hem de
seguir batallant conjuntament.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Gràcies per la seva resposta, Sra.
Presidenta, és clar, el concepte de factor d’insularitat crec que
porta implícita una idea evident, que és que Balears sempre en
el resultat final d’inversions de l’Estat, sempre hauria d’estar
per sobre de la mitjana, perquè si precisament el factor
d’insularitat el que vol es compensar un desavantatge com és la
insularitat, lògicament amb una mitjana d’uns quants anys
lògicament hem d’estar a la mitjana, com qualsevol altra
comunitat de l’Estat, i el factor d’insularitat hauria de fer que
sempre estiguéssim per sobre de la mitjana. 

Per tant, per això és molt decebedor que, malgrat tot el que
vostè hi ha afegit de tot... de tots els mecanismes que tenim de
finançament, continuem estant davall de la mitjana i per sota
d’aquests 400 milions. Els 400 milions d’euros és la demanda
que la societat civil de les Illes Balears ha fet de plus
d’insularitat que necessitem, és a dir, a part de la mitjana,
hauríem de tenir aquests 400 milions d’euros perquè es
compensés la nostra insularitat.

Però aquest factor d’insularitat, Sra. Presidenta, no és
només una concessió graciosa del Govern de l’Estat o dels
pressuposts generals de l’Estat, hi ha una feina que hem de fer
nosaltres des d’aquesta comunitat autònoma. La Llei del règim
especial de Balears preveu que hi hagi una comissió mixta que,
de forma bilateral, estableixi una determinació tècnica de quin
ha de ser aquest fons d’insularitat.
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I la meva pregunta és: hem fet nosaltres la feina? Ens
queixem de l’Estat, molt bé, però, què hem fet nosaltres? En
aquests dos anys que són a punt de passar, hem instat
formalment l’Estat per fer aquesta determinació tècnica de quin
ha de ser l’import d’aquest factor d’insularitat? Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells, pot no dubtar
en cap moment que des del Govern de les Illes Balears s’ha fet
la feina tècnicament i políticament per traslladar al Ministeri
d’Hisenda, hagi governat qui hagi governat a Espanya, les
propostes que tenim per a aquesta comunitat autònoma.

Jo li ho repetesc, aquest és un any excepcional, certament,
i que efectivament, què és important, crec, per a la ciutadania
i què és important per a nosaltres? El que rebem dels
pressuposts generals de l’Estat. I li ho repetesc, al pressupost
general de l’Estat el que està quantificat en aquests moments
són 370 milions d’euros, la xifra més elevada des que hi havia
el Govern del president Rodríguez Zapatero. Aquesta és la
realitat del que rebrem al 2021.

També és realitat que encara falten per assignar els 27.000
milions d’euros que ja pressuposta el Govern d’Espanya al
pressupost general de l’Estat, i aquí la intenció que té les Illes
Balears d’aconseguir encara molt més recursos. 

I estam molt esperançats, per què, Sr. Castells? Perquè amb
el repartiment que han fet d’aquests 170 estam molt per damunt
de la mitjana de població per càpita, en el repartiment, i per
això tenim aquests 170 i per això esperam a obtenir una part
molt important d’aquests 27.000 milions d’euros.

Crec que aquest és el sentit important de la política,
negociar i aconseguir coses serioses per a aquesta comunitat
autònoma i aquest 370 de moment ja són una realitat. Moltes
gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.15) Pregunta RGE núm. 17483/20, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a tests diagnòstics de la COVID-19 a ports i
aeroports per entrar a les Illes Balears.

Quinzena pregunta, RGE núm. 17483/20, presentada en
substitució de la RGE núm. 16397/20, relativa a tests
diagnòstics de la COVID-19 a ports i aeroports per entrar a les
Illes Balears, que formula el diputat Sr. Josep Castells i Baró
del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta, vostè demana de
forma repetida, sostinguda i amb el nostre suport al president
del Govern de l’Estat que es facin tests de COVID a ports i
aeroports per entrar a les Illes Balears. De moment sembla ser
que no ha tingut una resposta positiva, no es fan aquests tests. 

D’altra banda, vostè podria establir normativament que en
els establiments turístics es demanés una PCR per allotjar-s’hi,
no ho fa.

Llavors, la meva pregunta, Sra. Presidenta, és: si és
important fer tests a ports i aeroports i no es fan, per què no
pren vostè la decisió que es facin tests per allotjar-se als
establiments turístics?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells. Vull dir-li que
nosaltres no renunciam en cap moment que la gent vengui amb
tests d’origen en viatges nacionals, que és el que negociam amb
el Ministeri de Sanitat, és el que negociam amb el Govern
d’Espanya i creiem que és la millor proposta, sincerament, que
la gent ja vengui amb un test negatiu en origen. 

Aquesta és la que ens dóna millors resultats, que si no du
aquest test en origen tenguem la instal·lació feta a ports i
aeroports per poder... la persona que vengui sense la prova fet
poder-li fer la prova al port o aeroport, que és el que hem
plantejat nosaltres al Govern d’Espanya, és el que hem
aconseguit per a vols internacionals, per a passatges
internacionals a partir de 24 de novembre i no renunciam a això
perquè creiem que és la millor idea.

Vostè em va a la proposta de Canàries, la situació és
absolutament diferent, Sr. Castells, vostè coneix perfectament
la realitat de la nostra comunitat autònoma, hi ha moltíssima
mobilitat que no queda a hostatjar-se a un hotel o a un
establiment turístic, i menys en aquest moment. Per tant, crec
que no evitaríem situació de possibles contagis, sinó que faríem
una situació més de màrqueting que no de realitat. A mi no
m’interessa això, m’interessa la realitat i m’interessa poder
evitar contagis.

Per això seguim negociant amb el Govern d’Espanya i estic
convençuda que properament tendrem la possibilitat d’exigir
aquests tests negatius en origen, negatius, a tots els vols
nacionals que crec que és del que es tracta. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Castells.
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Jo no crec que sigui una mesura de
màrqueting, Sra. Presidenta, si no podem aconseguir el més,
que és el segellat de les nostres illes a través de control de ports
i aeroports, com a mínim podríem fer el menys, que és que es
controli l’accés als establiments d’allotjament turístic que, a
més a més, és on és més fàcil que hi hagi una propagació del
virus que no pas si són persones que tenen una segona
residència i estan dintre d’aquesta segona residència.

Efectivament, vostè ho ha dit, és el model canari, també li
he de dir que el nostre grup ha presentat una esmena a la llei de
pressuposts perquè tinguem la porta oberta a prendre aquesta
mesura, perquè si l’Estat no ens concedeix la mesura que li
demanam almanco puguem adoptar una mesura que nosaltres
podem prendre amb les nostres competències. Perquè demanar
està molt bé, però, si nosaltres podem perdre mesures, hem de
fer ús dels poders que en dóna l’actual marc jurídic per adoptar
aquestes mesures.

Miri, el que nosaltres pretenem amb aquesta esmena és una
cosa tan simple com que hi hagi credibilitat en la seguretat de
la destinació, que hi hagi protecció de la població de les Illes
Balears i que hi hagi protecció de l’economia de les Illes
Balears. O, per dir-ho amb paraules del Sr. Negueruela, que
abans ho ha dit en una resposta que li ha fet a un altre diputat,
va de mantenir una situació sanitària positiva per mantenir els
negocis oberts i per aconseguir aquest objectiu crec que no hem
de descartar cap possibilitat i hem d’estar preparats, si l’Estat
no dóna resposta a les demandes que li fem, poder actuar amb
les nostres pròpies capacitats i les nostres pròpies potestats.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Castells, no renunciam a poder
exercir en cap moment des de les nostres pròpies competències
diferents mecanismes, ara bé, nosaltres creiem que el més
eficient és la prova en origen, i en això seguim lluitant, seguim
batallant i tenim contestació positiva, treballam amb un grup de
treball específic amb el Govern d’Espanya, per tant, estam en
això.

En aquest moment la mobilitat que pot anar a allotjament
turístic massivament és l’internacional. L’internacional ja el
tenim controlat amb test en origen negatiu. Per tant, no té sentit
fer un doble test a l’entrada a un allotjament turístic.

En aquest moment, som a l’hivern, som en temporada baixa,
Canàries es troba en temporada alta, és que la situació és
absolutament diferent. En aquest moment, qui tenim de
mobilitat? Els residents. Per això nosaltres des de les Illes
Balears, amb competència pròpia i amb recursos propis, en
aquest pont de la Constitució fem un mecanisme extraordinari

i convit a tots els ciutadans de les Illes Balears que hagin de
venir a passar el pont de la Constitució que cridin al 900971,
que demanin cita, que es puguin fer la PCR gratuïta a cada una
de les illes de la nostra comunitat autònoma, per poder tenir
aquesta tranquil·litat també a l’hora de venir a la nostra
comunitat autònoma, en condicions de salut, tant per estar amb
la seva família com amb els seus amics.

Nosaltres exercim les nostres competències i la nostra
obsessió és protegir la població d’ aquestes illes. Moltes
gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

I.16) Pregunta RGE núm. 16377/20, presentada per la
diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a posicionament del Govern balear davant l’escola pública
i la concertada.

Setzena pregunta, RGE núm. 16377/20, relativa a
posicionament del Govern balear davant l’escola pública i la
concertada, que formula la diputada Sra. Catalina Pons i Salom,
del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears. Té
la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Presidenta, molt bon dia. L’escola concertada ha mostrat en
diferents ocasions la seva preocupació per la LOMLOE, la
nova llei educativa. Quin compromís té el seu executiu amb
l’escola concertada i si continua apostant per un model mixt,
fonamentat en l’escola pública i l’escola concertada?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Pons per aquesta
pregunta que s’ha fet en repetides ocasions al conseller Martí
March, avui mateix n’ha contestada una respecte d’aquesta
qüestió. Des del Govern de les Illes Balears tenim molt clara la
nostra posició i de fet, els fets demostren la feina conjunta que
hem fet des del Govern de les Illes Balears, des de la
Conselleria d’Educació amb l’escola pública i l’escola
concertada, amb tota l’escola sostinguda amb fons públics a la
nostra comunitat autònoma, de complementarietat i de treball
conjunt. Aquesta és la nostra forma de fer i així ho hem
demostrat durant aquests més de cinc anys de govern
progressista a la nostra comunitat autònoma. 
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A mi em preocupa aquest discurs que fa molta part de la
dreta, que no em referesc a vostès, sobre aquesta situació que
la LOMLOE sembla que vulgui atacar l’escola concertada. Per
a res és això, sinó tot el contrari, ara, es volen equilibrar alguns
desajusts, que jo estic convençuda que amb El Pi compartim
perfectament. Si sostenim amb fons públics l’escola pública i
l’escola concertada, la pagam entre tots els ciutadans i
ciutadanes, jo crec que és una cosa molt raonable que l’escola
concertada no pugui segregar per sexes els infants que van a la
seva classe, crec que això ho podem compartir...

(Alguns aplaudiments)

Crec que si sostenim amb fons públics l’escola concertada,
és molt just que el procés d’escolarització sigui a través del que
desitgen les famílies i els alumnes i no que l’escola decideixi
qui vol a la seva escolarització i que, per tant, també tengui un
procés d’escolarització just entorn a la diversitat que tenim en
aquesta comunitat autònoma, crec que és just per a la
concertada i és just per a la pública. Crec que és just, si
sostenim amb fons públic, que no regalem els solars a una
escola concertada que té un negoci privat darrera, sense cap
mena de dubte...

(Alguns aplaudiments)

..., jo crec que és just que treballem en aquesta qüestió.

Igual que les famílies que duen els seus fills a una
concertada, és just que no els puguin exigir pagar quotes per a
material, cosa que no es fa a l’escola pública. I, per tant, també
protegim les famílies de les escoles concertades. 

Això és el que volem fer a través de la LOMLOE. Moltes
gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta, com vostè sap
perfectament, hi era abans que jo arribàs, des del principi el
Grup Parlamentari El Pi ha mostrat el compromís amb l’escola
concertada, suposa a les illes aproximadament, com ens
confirmava avui el conseller March, un 35% de l’oferta
educativa no universitària. De fet, hem presentat, li anunciï i
esper que la miri amb afecte, una esmena als pressuposts per
valor d’1,5 milions d’euros per reforçar-la, perquè creiem que
el seu paper és clau en la nostra societat, perquè també hem
presentat diferents iniciatives al Parlament.

El conseller ha dit que s’aposta per la coexistència.
Exactament vostè ja ha entrat a una sèrie de detalls que li volia
demanar i també li agraesc. Però què vol dir a la pràctica,
aquesta compensació entre concertada i pública? S’està referint
a no crear guetos? Nosaltres en gran part estam d’acord amb el
seu discurs i amb les polítiques que poden dur a terme en

aquest sentit. Però m’agradaria, si el temps ho permet, que
m’ho expliqui una mica més.

Passem a la LOMLOE. La ministra va explicar que
l’educació concertada respecta, existeix i acompleix els seus
fins socials, s’ha de treballar en el sistema i acompanyar la
pública. El canvi real és que s’afegeix un paquet de mesures
destinades a corregir la segregació de l’alumnat per raons
socioeconòmiques, per sexe, o per altres raons. Però què els
diria, quina interpretació fa d’aquesta LOMLOE aquí a la
nostra comunitat autònoma, què els diria a aquests centres que
se senten amenaçats, de vegades estigmatitzats, o fins i tot
qüestionats en la seva independència?

En gran part m’ha contestat a la primera part, però
m’agradaria que afinàs una mica més.

Gràcies presidenta i gràcies president.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Pons, per contestar-li li
donaré exemples del que hem fet i del que fem, aquesta
comunitat és la regió europea amb menys segregació social a
les escoles, la Comunitat de Madrid és la segona de tota
Europa, aquesta és la realitat de com aplicam la política.

A partir del 2016 vàrem donar ajuts per a menjadors
escolars als alumnes que van a l’escola concertada. Vàrem
pagar els deutes que va deixar la Sra. Riera a l’escola
concertada, uns que s’omplen la boca, però que a l’hora de la
veritat, quan governen a qui castiguen és a l’educació en termes
generals.

(Alguns aplaudiments)

Des del 2015 hem incrementat en 50 unitats les aules de
concertada, 15 de les quals són d’educació especial i hem
augmentat un 21% a l’escola concertada. Nosaltres seguim
primant el futur d’aquestes illes i el futur és l’educació en
termes amplis dels nostres infants. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.17) Pregunta RGE num. 16389/20, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a polítiques del Govern
sobre el seu pressupost.

Dissetena pregunta, RGE núm. 16389/20, relativa a
polítiques del Govern sobre el seu pressupost, que formula el
diputat Sr. Jorge Campos Asensi, del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares. Té la paraula el Sr. Campos.
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EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Armengol, ¿cree que las
políticas de su Gobierno no van a dejar a nadie atrás?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Campos. Veig que fa la
pregunta que va fer la setmana passada el Sr. Company, li
respondré el mateix: des que governam en aquesta comunitat
autònoma treballam, hem treballat intensament i seguirem
treballant intensament per garantir els drets de la societat
d’aquestes illes i sobretot els de les persones més vulnerables.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sra. Armengol, usted la semana pasada, cuando le expliqué
los perniciosos efectos que ocasionan la invasión inmigratoria
ilegal, que ustedes alientan y patrocinan con nuestros
impuestos...

(Remor de veus)

..., me dijo que “le espeluznaba mi inhumanidad”, cuando lo
que es espeluznante es la gente que usted está dejando atrás.

Me espeluzna su inhumanidad, Sra. Armengol, cuando ya
son más de 33.000 las personas de Baleares que están en
situación de pobreza extrema, que les ha dejado atrás, que no
tienen nada, que la mitad de ellos no reciben ninguna ayuda,
mientras usted aloja en hoteles de lujo a los inmigrantes
ilegales.

(Remor de veus)

Y que cuando le demuestro que agreden a la Guardia Civil
y a la Policía Nacional o abusan sexualmente de las
trabajadoras de los hoteles, no sólo no le preocupe, sino que
aún tenga la desvergüenza de insultarme y de seguir
propiciando el efecto llamada.

 A mi, Sra. Armengol, me espeluzna su inhumanidad,
cuando en Baleares hemos superado los 80.000 parados y su
consejero de Trabajo, el Sr. Negueruela, enchufa a novias,
hermanas o hijos de socialistas que, con el sueldo de uno de
ellos, podrían comer más de cuatro familias de Baleares.

Me espeluzna su inhumanidad, cuando trabajadores,
pequeños empresarios y autónomos no reciben ayudas o pasan
a engrosar las colas del hambre, mientras usted cuenta con más
de 200 cargos políticos cuyos sueldos nos cuestan más de 14
millones de euros al año.

Me espeluzna su inhumanidad, Sra. Armengol, cuando
periodistas de medios de comunicación privados se van a la
calle, mientras usted esta misma semana riega con 575.000
euros a los medios que utilizan exclusivamente el catalán.

Me espeluzna su inhumanidad, cuando prohíbe a los niños
la enseñanza en español, o en mallorquín, en menorquín e
ibicenco, obligándoles a una enseñanza exclusivamente en
catalán, para adoctrinarles en el multisubvencionado
pancatalanismo.

Me espeluzna su inhumanidad, Sra. Armengol, cuando el
sector de la restauración y el ocio nocturno agoniza por las
prohibiciones que usted aprueba, mientras usted se las salta y
se va de copas de madrugada.

Me espeluzna su inhumanidad, cuando impide la
investigación del terrible escándalo de los menores prostituídos
y abusados, bajo la tutela de la administración insular y
autonómica, de la que usted es la máxima responsable.

Mire, Sra. Armengol, no sé si sera inhumano, pero sí que es
espeluznante que usted aún no haya dimitido.

(Algun aplaudiment i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Veig que li va agradar la meva
expressió. De totes formes el matís “escarrufar” és una mica
diferent del que vostè empra.

Li contestaré, Sr. Campos, aquest govern està molt
preocupat i ocupat en fer feina per salvar aquesta situació, que
és molt complicada, que és molt complicada...

(Alguns aplaudiments)

..., que es deriva d’una pandèmia a nivell internacional; que el
que fem és, primer de tot, assegurar el sistema sanitari públic
de la nostra comunitat autònoma, recursos suficients al nostre
sistema sanitari, protecció als nostres treballadors i a les nostres
empreses a través de la política dels ERTO, a través de l’ajuda
als autònoms, a través dels préstecs a través de l’ISBA,
possibilitats i ajudes directes a famílies de la nostra comunitat
autònoma que es troben en situacions de dificultats.

Li he de recordar, Sr. Campos, que aquesta és la política
que venim fent ara, en aquests moments de pandèmia, en
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aquests moments de crisi complicada, però que ja veníem fent
a la passada legislatura.

Li he sentit dir a alguns dels seus, i evidentment no han
donat suport a l’Ingrés Mínim Vital, allò de la paguita de la
gente; bé, idò nosaltres, en aquesta comunitat autònoma,
gràcies a ser els pioners en renda social a l’any 2016, vàrem
possible als cinc anys de govern progressista que la pobresa
extrema baixàs a la nostra comunitat autònoma i el nivell de
pobresa baixàs a la nostra comunitat autònoma, això és així.

(Alguns aplaudiments)

I ara, efectivament, tenim una situació complexa, però
tenim un govern compromès amb la gent d’aquesta terra que fa
feina cada dia i que treballa intensament en polítiques i en
negociacions per fer possible salvar la situació en moments de
màxima dificultat.

Li diré una cosa, Sr. Campos, vostès es varen presentar a les
eleccions, vostè té un bon sou públic per venir aquí i per fer
feina i és molt trist, o és molt guapo, diria jo, venir aquí, fer-se
un míting de dos minuts i mig, que es grava, que després passa
a les xarxes socials i s’ha acabat la feina de Jorge Campos per
a tota la setmana. No el paguen per això!

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.18) Pregunta RGE núm. 17492/20, presentada per la
diputada Sra. Patrícia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a posicionament de la
Sra. Armengol pel que fa a l’harmonització fiscal de les
comunitats autònomes com ha negociat Esquerra
Republicana de Catalunya amb el Govern central.

Divuitena pregunta, RGE núm. 17492/20,... -senyors
diputats, per favor-...

(Remor de veus)

... presentada en substitució, ... -senyors diputats, per favor!-,
presentada en substitució de la RGE núm. 16390/20, relativa a
posicionament de la Sra. Armengol pel que fa a l’harmonització
fiscal de les comunitats autònomes com ha negociat Esquerra
Republicana de Catalunya amb el Govern central, que formula
la diputada Sra. Patrícia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Sra. Armengol, ¿se ha mostrado
partidaria esta semana de plantear una armonización fiscal ante
la sorprendente propuesta de Esquerra Republicana de
Catalunya, negociada con Sánchez, atacando a otra comunidad
autónoma por su bajada de impuestos, aplicando precisamente
eso en su hasta ahora tan defendida autonomía fiscal? ¿Está

ahora a favor de una armonización fiscal de las comunidades
autónomas, aún corriendo el riesgo de que se haga a la alza y
suponga un aumento de impuestos para nuestra comunidad?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Guasp, per la seva
pregunta, que em permet aclarir el posicionament que sempre
ha mantengut el Govern de les Illes Balears i és el que vaig
expressar l’altre dia a una pregunta d’algun mitjà de
comunicació: nosaltres seguim defensant l’autonomia fiscal de
les comunitats autònomes, de fet les Illes Balears en el
plantejament sobre la reforma del sistema de finançament
autonòmic, que és absolutament necessari, vàrem demanar més
capacitat fiscal i més corresponsabilitat fiscal, vostè coneix
perfectament que nosaltres, a més, demanam un sistema fiscal
propi a través del règim especial, per tant, nosaltres seguim en
aquesta línia.

El que sí vaig traslladar és que entenc perfectament, aquí es
mesclen dos debats sobre la situació de la Comunitat de
Madrid, que, parlem clar, és del que parlam i el dumping fiscal
que pot fer respecte d’altres comunitats autònomes, sobretot
veïnes, del per què aquesta comunitat autònoma té possibilitat
d’abaixar imposts, per què té aquesta possibilitat? I jo dic,
perquè rep molt de finançament a través de la concentració de
poder que té la Comunitat de Madrid i que li atorga, en part, el
fet de ser capital d’Espanya.

Davant això, la pregunta és: quina és la solució? Jo diria, si
té concentració de poder menys... el que hem de fer és més
descentralització de poder; si té una situació d’excepcionalitat
a causa que té la capitalitat i té més finançament, que hi ha
molts d’estudis que li posen entre 400 i 600 milions d’euros
més que rep per capitalitat, el que hem de ser és més justs amb
el repartiment del sistema de finançament autonòmic, que és el
que demanam des de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Yo, presidenta, lo que le pido es que no se sume a la
manipulación y al cinismo de Esquerra, es insólito que sean
precisamente los independentistas quienes clamen por una
recentralización y una uniformidad fiscal, claro, es que ellos lo
que buscan es que sea al alza. ¿De verdad que estaría dispuesta
a subirle los impuestos a los ciudadanos? No me ha contestado.
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Porque ya solo nos faltaba eso, cuando lo que realmente nos
penaliza, como bien ha dicho, es el trato injusto que recibimos
por parte de la financiación autonómica, las insuficientes
inversiones directas y que en los presupuestos generales del
Estado vuelva a no reconocerse el factor de la insularidad que
debe compensarnos. Y sus diputados en Madrid, finalmente, no
es que no hayan ya presentado enmiendas, es que no han
votado a favor de las nuestras.

Y Sánchez justificando la recentralización fiscal en la
igualdad de oportunidades, ¿cuánto cinismo y trato injusto va
a tener usted que tragar, presidenta?

Ahora parece que todo es culpa de la autonomía fiscal y
toca volver al discurso de demonizar comunidades autónomas,
como usted ha dicho, Madrid. Lo que tiene que hacer Cataluña,
que es la comunidad con más carga fiscal y con más carga
impositiva, es eliminar los sablazos fiscales y no asfixiar o no
querer asfixiar al resto de ciudadanos de nuestro país.

Mire, Baleares es contribuyente neto a la caja única, aquí
estamos, junto a Cataluña y junto a Madrid, por culpa de un
modelo de financiación que no ha sido reformado ni por el
Partido Popular ni por ustedes, del Partido Socialista, y ahí es
donde tenemos que poner el foco de todas las desigualdades. Y
no encontrarán tampoco aquí ni al País Vasco ni a Navarra, no
lo encontrarán, ¿quién hace dumping fiscal entonces, quién?

En Ciudadanos apostamos por un debate serio sobre la
fiscalidad y la financiación, pero no una armonización fiscal al
alza que suponga una subida de impuestos a la ciudadanía
balear, no merecemos que nuestro futuro dependa de las
concesiones y privilegios de partidos separatistas de Cataluña
o País Vasco sin que nuestro régimen fiscal especial se tome en
serio, cuando ese sí que es un instrumento armonizador que nos
compensa y que nos iguala, y esto sí que es de justicia para los
ciudadanos y las empresas de Baleares, y sabe que ahí nos
encontrará y estaremos a su lado.

Gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Guasp, a veure, jo li ho
repetesc, jo el que he traslladat i trasllat és que és bo fer una
anàlisi sobre la situació que tenim, és bo i seria necessari fer
una anàlisi transparent sobre què rep cada comunitat autònoma,
com ho rep i quines possibilitats té cada comunitat autònoma.

Efectivament, la Comunitat de Madrid, vostè l’enunciava
amb aquest quadre, nosaltres som pagadors nets i Catalunya
també, perquè estam infrafinançats, aquesta és la realitat de les
nostres comunitats autònomes, igual que li passa al País
Valencià; en canvi, la Comunitat de Madrid, via capitalitat i via
concentració de poder, i això suposa molts d’ingressos per a la

Comunitat de Madrid, té unes possibilitats que no tenen la resta
de comunitats. Què fa? Abaixa imposts i fa una competència
deslleial amb altres territoris, sobretot veïns, això s’hauria
d’analitzar; perquè em sembla molt injust que, per exemple, la
Comunitat de Madrid és capaç d’abaixar imposts, és capaç
d’abaixar la sanitat pública fins a nivells immensos i quan
repartim el fons no reemborsable a totes les comunitats
autònomes tothom li ha de pagar per la sanitat pública a
Madrid, amb els recursos de tots. A qui haurien de venir
aquests recursos? A nosaltres, a les comunitats infrafinançades.

Per tant, seria just lligar capacitat fiscal de cada comunitat
autònoma, càrrega fiscal dels ciutadans de cada comunitat
autònoma, amb el sistema de finançament autonòmic, aquest és
el plantejament que nosaltres fem, respectam l’autonomia de
cada terra.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.19) Pregunta RGE núm. 16387/20, presentada pel
diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a gestions per millorar les
inversions recollides en els pressuposts generals de l’Estat
per a les Illes Balears.

Dinovena pregunta, RGE núm. 16387/20, relativa a gestions
per millorar les inversions recollides en els pressuposts
generals de l’Estat per a les Illes Balears, 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, els
pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2021 deixen la
nostra comunitat autònoma com la tercera amb menys
inversions de l’Estat, vostè mateixa ha reconegut aquí que
aquesta xifra és insuficient.

Per això, li deman: quines gestions ha fet vostè per millorar
aquestes inversions? I li deman per les inversions, no li deman
per altres coses, que fa una estona vostè ha mesclat ous amb
caragols, les inversions, no desviï i, per favor, digui’m què ha
fet per millorar les inversions.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202016387


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 60 / 1 de desembre de 2020 3385

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Company. A veure, no
mesclar ous amb caragols, ho tornaré explicar, a veure si ho
entenem bé. Els pressuposts generals de l’Estat per a l’any
2021 vostè em parla de la inversió territorialitzada, que són 201
milions d’euros, li he de recordar que és molt més dels
pressuposts del sector general que va fer el Sr. Montoro en el
2017 i que a vostè li semblava més que suficient. Nosaltres
vàrem dir en aquell moment que era insuficient, ara diem que
és insuficient, i 201 és més que el que teníem abans. D’acord?

(Alguns aplaudiments)

A les inversions territorialitzades, que és una part mínima
del pressupost general de l’Estat, i això ho hauria de saber, se
li suma tot un altre tipus d’inversions; en aquest any
extraordinari, a part de les inversions per a convenis, s’hi
sumen inversions que venen a través de fons europeus, de fons
de resiliència, i aquí es reparteixen a les Illes Balears 170
milions d’euros, per tant, la suma són 370, i per a mi encara són
insuficients.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies. Idò això és mesclar ous amb caragols, Sra.
Armengol, per si de cas vol que li expliqui d’una altra manera
ens seiem després i li explicaré què és. Però miri...

(Remor de veus)

..., nosaltres, perquè aqueixa superioritat que mostren vostès,
Sra. Armengol, ja comença a fer un poc d’oi.

Miri, el PSIB renuncia a esmenar els pressuposts espanyols
perquè arribin més inversions a les Illes. Això, dimecres passat,
vostè va estar amb el Sr. Sánchez al carrer i va tenir oportunitat
de comentar-li. La seva reunió va ser allò que nosaltres diem:
uep!, com anam president? Això és el que vostè va fer. Això sí,
el seu equip de “francinos”, aqueix equip, aquells mateixos que
varen intentar vestir la seva sortida de copes com a un
“soparillo de feina”, idò aquest mateix equip de propaganda seu
va intentar fer creure que havien fet una cosa extraordinària,
una gran reunió; però, curiosament, no va dir vostè res que li
hagués demanat econòmicament cap partida ni una. Una
vergonya, Sra. Armengol!

Miri, sap què deia vostè? “Rajoy ha borrado Baleares del
mapa, ya que la margina estrepitosamente”. “Armengol critica
que el PP agacha la cabeza ante Rajoy”. Bé, el seu conseller
estrellat ja es va lluir, va dir que “Rajoy ha venido a insultar a
la ciudadanía de Baleares”. Hi ha tornat molt el seu conseller,
no ha dit res, jo esperava que sortís i digués: “Sánchez ha

venido a insultar a la ciudadanía de las Baleares y, además, en
la calle delante de todo el mundo”, ha menyspreat la Sra.
Armengol, però no ha dit res.

Per tant, com vesteix vostè la renúncia a presentar esmenes,
que no ho ha fet ningú mai més que vostè: covardia, submissió,
disciplina de partit? Si vostè renuncia a presentar esmenes a
aquests pressuposts generals, Sra. Armengol, el que diu és que
ja li va bé que siguem els tercers.

En els pressuposts de l’any 2018, vostè, quan era Rajoy, és
clar, va presentar esmenes per 630 euros, i ara no en presenta
cap ni una, no li fa vergonya, Sra. Armengol? És que sembla
mentida! I ara són moments per estar tots plegats, efectivament,
units, defensant el que és just i necessari; i vostès se’n riuen
quan els parlen d’unitat de veres, perquè és un punyeter paperot
el que fan sempre vostès! Ara és el moment d’anar junts per
defensar els interessos de la nostra terra.

Però quan nosaltres estam tots preparats, fins i tot més MÉS
per Mallorca, vostè no compareix, s’amaga; vostè fuig. Per
tant, Sra. Armengol, no torni enganar la gent o la ciutadania,
com va fer amb el REB, i d’una vegada per totes posem-nos a
fer feina per fer arribar aquí les inversions necessàries de
l’Estat. Vostè no es troba en aquest camí, segueix fent decorats,
a nosaltres ens agradaria que canviàs l’actitud i volgués
realment...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Company, el seu temps s’ha acabat.

(Alguns aplaudiments)

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

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

Gràcies, Sr. President. El veig nerviós, Sr. Company, i no
m’estranya perquè el nivell que té el Partit Popular davant el
moment més difícil que viu aquesta terra és totalment
insuficient.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Quan el sent, quan el sent parlar, quan el sent amb aquest
discurs em preocupa, em preocupa, perquè veig: vaja nivell que
té l’oposició del nostre petit país, que és fonamental una
oposició en democràcia i és fonamental tenir propostes i és
fonamental tenir capacitat de pacte, és fonamental tenir
capacitat de diàleg, Sr. Company, i enyoram segons quins
temps del Partit Popular en què aquesta capacitat almenys la
tenien, amb vostè no hi comptam.

(Alguns aplaudiments)

Li tornaré explicar, perquè crec que és important, Sr.
Company, la nostra és des del rigor i des del compromís,
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defensant els interessos d’aquesta terra, i no només fem una
gestió un dia, Sr. Company, és ridícul el que vostè planteja, és
absolutament ridícul, nosaltres treballam cada dia per
aconseguir les millors inversions i polítiques necessàries per als
ciutadans d’aquesta terra. I sap què és positiu? Tenir un
pressupost general de l’Estat després de tres anys sense
pressuposts generals de l’Estat, que venien del 2017, amb un
pressupost que ofegava les autonomies, els ajuntaments i els
consells insulars, amb la llei Montoro que vostès havien
defensat i que nosaltres hem criticat sempre.

(Remor de veus)

Que és important que hi hagi un pressupost de l’Estat que
augmenta moltíssim en polítiques d’educació, que fa possible
les polítiques dels ERTO i de protecció dels treballadors de la
nostra comunitat autònoma, que és absolutament fonamental.
O que sigui un pressupost que creix moltíssim, un 300 i
busques de percentatge en polítiques d’habitatge o en tantes i
tantes altres coses.

I el que fa referència a les Illes Balears són 370 milions
d’euros que arriben a les Illes Balears, la xifra més elevada des
del president Rodríguez Zapatero, aquesta és la realitat.

Hi ha una proposta dels 27.000 milions d’euros que encara
s’han de repartit i que les Illes Balears esperen obtenir un gran
resultat, perquè ja ens col·loquem bé en aquesta situació. Ahir,
la ministra Rivera anunciava 230 milions d’euros per a la
transició energètica just en aquesta comunitat autònoma, creu
que això cau del cel o cau de la negociació? Cau del treball
diari que fem des del Govern de les Illes Balears.

Igual que, Sr. Company,...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... i li ha passat per alt, els 438 milions d’euros que hem rebut
dels fons no reemborsables dels 16.000 milions d’euros, vostès
deien que no arribaríem a res, idò 438...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Remor de veus)

II. Interpel·lació RGE núm. 15874/20, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en relació amb la immigració il·legal a les Illes
Balears.

Passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la Interpel·lació RGE num. 15874/20, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en
relació amb la immigració il·legal a les Illes Balears.

Per a la intervenció del Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Buen día, consellera. Diputados.
Bien, el motivo de la interpelación que realiza hoy el Grupo
Popular es en materia de inmigración, inmigración irregular. 

En primer lugar, quiero decir que coincidiremos todos que
se trata de una cuestión muy compleja, que se trata de una
cuestión que preocupa a los ciudadanos y, por tanto, debe
preocupar a todos los gobiernos y a las instituciones, que no es
una materia en la que el Govern y nuestra comunidad tenga
competencias directas, pero sí que es cierto que tiene incidencia
en muchísimas cuestiones que sí que tiene competencias el
Govern de las Illes Balears, desde trabajo, asuntos sociales,
juventud, sanidad, educación, vivienda, seguridad, economía,
turismo, y que, en base al principio de subsidiariedad
evidentemente tiene, y estoy seguro que es así, que preocupar
al Govern igual que preocupa a los ciudadanos.

Por eso, es un hecho fundamental para nosotros conocer
qué ha hecho y qué piensa hacer el Govern en esta materia. Y
sería imprudente y temerario e irresponsable decirnos: no es de
mi competencia y, por tanto, no hago nada, pues, como he
explicado, tiene incidencia en importantes materias que sí son
competencia del Govern.

No solamente, y desgraciadamente, son noticia las Islas
Canarias estas últimas semanas sino que no podemos obviar la
evolución de las llegadas en las costas de Baleares de pateras.
En concreto, hemos pasado de recibir 199 personas en el 2018
directamente, a 480 en el 19, y en lo que llevamos del año ya
superamos 1.400 personas que han llegado directamente. Por
tanto, inmigración irregular. 

Evidentemente, creo que si analizamos esta evolución nos
tiene que preocupar el sentido de esa evolución y saber qué
análisis hace el Govern sobre esta tendencia. ¿Es un hecho
puntual? ¿Es un hecho simplemente coyuntural? ¿Es una
evolución que el Govern considera que disminuirá porque es
coyuntural o ira aumentado esta evolución? ¿Qué medidas ha
adoptado el Govern ante esta situación? Porque son tres años,
no es una cuestión de decir, esta evolución se produce ahora,
este año nada más, sino que ya llevamos tres años y, por tanto,
entiendo que el Govern, como gobierno responsable, lo habrá
analizado.

¿Qué análisis hace de esa situación? ¿Qué peticiones sobre
esa situación ha hecho al Gobierno de España y a la Unión
Europea como administraciones competentes al ver, al analizar
estos datos concretos, estos datos objetivos? ¿Qué mecanismos
de coordinación en esta materia tiene el Govern, ha implantado
algún mecanismo nuevo de coordinación o ha dicho no es
competencia mía y miro hacia otro lado?

Yo creo que nadie puede ser ajeno a las imágenes
impactantes y desgarradoras de las personas que fallecen en el
Mediterráneo y que hemos visto y que es una situación
gravísima. Pero también, precisamente por eso, creo que el
Govern no puede mirar hacia otro lado ante esa situación,
estamos en el Mediterráneo, somos una de las regiones más
cercanas a África en la que puede abrirse una nueva vía de
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inmigración irregular, y entiendo que el Govern no puede
quedarse brazos cruzados. 

El Govern participa en proyectos internacionales de ayudas
al desarrollo, ¿ha pensado, vista esta evolución, modificar sus
proyectos internacionales de ayuda al desarrollo a países que
son origen de estos inmigrantes y que, evidentemente, vienen
porque viven en países donde la pobreza es enorme, pero donde
también existen gobiernos extremadamente totalitarios y
corruptos, y donde actúan estas mafias organizadas que son las
promueven precisamente este tipo de tráfico y que, además, se
llevan en el fondo, al final, los ahorros de toda la familia de
esos inmigrantes o los ahorros de esos inmigrantes al traficar
con ellos?

La trata de seres humanos, junto con la delincuencia
internacional, el tráfico de drogas y el tráfico de armas es uno
de los grandes negocios ilícitos en el mundo globalizado y
evidentemente entendemos que todos queremos que no tengan
Baleares como origen de su lucro. Por tanto, entiendo que el
Govern balear debe hacer algo ante este grave y complejo
problema.

La solución evidentemente no es que todas las personas que
viven en una situación complicada en el continente africano
pues hagan un inmigración irregular a través del Mediterráneo
y vengan a Europa, creo que todos coincidiremos que eso sería
pues para salir huyendo de la miseria para venir aquí y caer
también en la total irregularidad y, por tanto, también aumentar
la miseria. Y además, la situación de la COVID nos complica
aún más la situación.

Por eso queremos saber, ¿qué medidas concretas ha hecho
el Govern, qué análisis concreto hace el Govern de esta
situación? ¿Qué reivindicaciones concretas hace el Govern a
las administraciones competentes? ¿Cree que, por ejemplo, la
dotación de Salvamar en Baleares es suficiente, es adecuada,
reivindica mayores medios al Estado sobre esta cuestión?

¿Sabe el Govern si los radars y los medios técnicos de
detección de estas pateras están en pleno funcionamiento o no
funcionan o funcionan deficientemente? ¿Sabe y garantiza el
Govern que el sistema integrado de vigilancia exterior funciona
correctamente? ¿Sabe si las pateras llegan directamente de
Argelia o proceden de buques nodriza, lo tiene analizado, lo ha
comentado con las autoridades en materia de seguridad
marítima y en materia de defensa?

¿Ha pensado el Govern solicitar la declaración de Baleares
como línea de frontera, de primera línea de frontera a la Unión
Europea? Y si eso es así, si está declarada, ¿qué medidas
concretas? ¿Sabe el Gobierno de Baleares si la guardia europea
de fronteras y costas, Frontex, que es el mecanismo creado por
la normativa europea para el control de las fronteras exteriores,
tiene suficientes medios en Baleares y está coordinado
correctamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad, se ha
interesado el Govern por esta cuestión?

¿Ha pensado, teniendo en cuenta esta evolución el Govern,
solicitar fondos de seguridad interior a la Unión Europea, que
hay un fondo específico de seguridad interior para las zonas
fronterizas, viendo esta evolución que tenemos en Baleares

para mejorar los medios y las instalaciones técnicas? ¿Ha hecho
alguna gestión, tiene algún proyecto reclamándose a través de
los organismos que tiene el Govern en materia de fondos
europeos? Creo que sería una cuestión importante.

¿Cuál es el análisis que hace la agencia europea Frontex
respecto a esta evolución en Baleares? ¿Considera, lo que le
preguntaba antes, los organismos especializados en Europa nos
dicen que esta tendencia va a ser una tendencia creciente, va a
seguir evolucionando de forma creciente o va a ser una cuestión
puntual?

¿Se ha interesado el Govern por la política de retornos y los
convenios de retornos en base a las directivas europeas de
retornos, especialmente con Argelia que parece ser que es el
origen principal?

En una administración cada vez más interconectada en que
el tratamiento de datos resulta fundamental y que en el
tratamiento de fronteras europeo se ha hecho una inversión
importante en esta materia, ¿hay una interoperatividad de datos
del Govern con los datos de la Unión Europea en materia
fronteriza, existe eso, se ha interesado si debe existir o se ha
estudiado si tiene que existir y se tiene que trabajar en esta
línea?

¿Se ha planteado el Govern que, teniendo en cuenta esta
posición que tenemos geográfica, enmedio del Mediterráneo,
precisamente con esta tendencia interesa que la política común
de seguridad y defensa de la Unión Europea tenga en cuenta
Baleares como punto estratégico para precisamente el control
contra las mafias y el terrorismo internacional? ¿Ha hecho
alguna gestión en este sentido?

Entendemos que la principal función para evitar cada vez
que este problema vaya a mayor es trabajar conjuntamente con
España, con el Gobierno español, y con la Unión Europea, que
es quien tiene la competencia en materia de fronteras, pero que
no se puede permanecer de brazos cruzados. Precisamente,
levantar falsas expectativas es fundamental para salvar vidas,
si se manifiesta que sí que no pasa nada, que no se toman
medidas, que no se trabaja en este sentido lo que estamos
haciendo precisamente es favorecer a las mafias y poner en
peligro las vidas de muchas personas, y creo que eso es
precisamente el camino políticamente equivocado. 

Por eso, creemos que es especialmente importante nuestro
trabajo en este momento en la interpelación para saber qué está
haciendo el Govern en este sentido para salvar vidas y para no
levantar expectativas de que la inmigración irregular es la
salida a la situación desesperada de mucha gente, sino
precisamente es el problema que no debemos provocar. Y por
eso estamos a la espera de que nos pueda concretar todas estas
preguntas y estas inquietudes que formula nuestro grupo.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

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

Moltes gràcies, Sr. Lafuente. Té la paraula la consellera
d’Afers Socials i Esports, la Sra. Santiago.

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

Bon dia una altra vegada a tots i a totes, i contestant la
preguntes que se m’han formulat i una mica l’estratègia que fa
el Govern.

Coincidim amb vostè que efectivament és una situació
complexa, que interactuen moltíssims de factors; és una
situació que preocupa als ciutadans, també coincidim amb
vostè, i per tant ha de preocupar a tots els governs.
Possiblement si no estiguéssim amb la COVID el tema de la
immigració, pel que veiem, seria una de les primeres
preocupacions dels ciutadans, pel que ens arriba.

Com vostè, també coincidim, i vostè m’ha fet moltíssimes
preguntes en temes de fronteres, vostè sap que el control de les
fronteres és de l’Estat espanyol, nosaltres no tenim capacitat de
control de fronteres, totes les preguntes que vostè m’ha
formulat li diré que tenim reunions amb la Delegació del
Govern i per mitjans telemàtics amb la Secretaria d’Estat, i tota
aquesta informació que vostè m’ha demanat efectivament ells
mantenen que hi ha recursos suficients a la Mediterrània en
relació amb la ruta que hi ha entre Algèria i les Balears, que
arriben bàsicament..., pràcticament el 99,99% són algerians, i
que en aquesta ruta entre Algèria i les Illes Balears hi ha
suficients recursos de salvament i de control a l’arribada. És un
problema que no du Secretaria de la Immigració, és el tema de
control de la frontera de sortida d’Algèria, però com vostè sap
el president d’Espanya es va desplaçar allà i hi ha intents per
part dels dos governs, el Govern d’Espanya i el Govern algerià,
que hi hagi un control de sortida a la frontera algeriana. 

De fet ells ens diuen com un indicador molt clar que hi ha
mesures de seguretat i de salvament suficients entre Algèria i
Balears que és on es produeixen manco naufragis. On es
produeixen més naufragis és a una altra banda, però en aquest
control, en aquest trajecte és on es produeixen menys naufragis
perquè efectivament hi ha suficient -per a aquest tram del
Mediterrani- salvament marítim de diverses maneres. 

Això ho hem discutit, ho hem parlat, perquè és el primer
tema que ens preocupa, primer la vida, com si tenim garanties
que si s’albira una pastera d’aquestes característiques tenguem
capacitat d’intervenir i d’aturar una situació que podria ser
tràgica. I aquest és l’indicador principal que a les reunions que
mantenim amb la Delegació de Govern i amb Secretaria d’Estat
ens diuen, que és on es produeixen pràcticament... no es
produeixen naufragis.

Quina és la nostra filosofia en temes d’immigració?
Entenem que qualsevol govern ha de voler controlar les
fronteres, és obligació d’ell controlar les fronteres, qui està
entrant al nostre..., a un país determinat, però també som uns
defensors que quan una persona és a territori espanyol, en
aquest cas a la comunitat autònoma de les Illes Balears, se l’ha
de tractar com un ciutadà i se l’ha de tractar com una persona

que té tots els drets humans, inherents com a persona, i això és
la nostra política d’immigració.

En aquest sentit no trobarà cap legislació de la nostra
comunitat autònoma que hagi elaborat aquest govern que
discrimini una situació administrativa, que discrimini una
persona per una situació administrativa; no en trobarà cap, cap
de les que hem elaborat: ni renda social, ni temes de sanitat, ni
temes d’educació, ni temes d’habitatge, cap. Demanam
l’empadronament; és més, i obligam els ajuntaments a través de
la Llei de serveis socials que qualsevol persona té dret a ser
empadronada, i de fet moltes persones que no tenen habitatge
estan empadronades en els mateixos edificis dels serveis socials
municipals dels ajuntaments, perquè nosaltres protegim
sobretot garantir els drets humans a la nostra comunitat
autònoma. Entenem que no tenim competències en les
fronteres, però una vegada que aquesta persona immigrant en
situació d’irregularitat és a la nostra comunitat autònoma l’hem
de tractar com una persona amb tots els seus drets humans. I
aquesta ha estat tota la política. Després li puc posar més
exemples, si tenc temps.

Vostè em diu ruta. Jo per les dades que tenc crec que és una
ruta ja permanent. Quan acabarà?, quan la situació algeriana
millori, així de clar. Quins perfils vénen?, ve gent jove, molta
gent jove, i quan fas l’entrevista amb ells et diuen que no hi ha
esperança, que no tenen sortida, que no hi ha treball, i ve gent
jove. El nivell de formació, alt, i de tot tipus. Fins que la
situació d’Algèria no canviï, per dir-ho d’una altra manera, més
neutral, aquesta situació es produirà.

Nosaltres, com vostè diu, ja fa estona que sabem que això
és una ruta, ho saben sobretot les entitats del Tercer Sector, que
ens varen avisar a principi de la legislatura passada, dir-nos que
això s’estarà convertint en una ruta, ja s’està preparant Algèria
per convertir això en una ruta. Vàrem anar a la delegada del
Govern, que en aquell moment era del Partit Popular, i la
delegada de Govern va negar que això fos una ruta. Crec que
si vostès miren comunicats que nosaltres li vàrem enviar,
notícies de diaris, l’hemeroteca, trobaran que efectivament
vàrem tenir una reunió ella i jo en què jo li deia que ens hem de
preparar perquè s’està convertint en una ruta, i ella va negar
que això fos una ruta. Amb l’actual delegada del Govern hem
fet un protocol d’intervenció. No, no, és que té raó el Sr.
Lafuente, que diu que això és des de fa anys, i com que ho
vàrem detectar vàrem parlar amb la delegada de Govern que hi
havia; en aquell moment n’hi havia una del Partit Popular i ara
n’hi ha una altra. La del Partit Popular ho va negar.

Nosaltres amb l’actual delegada del Govern hem fet un
protocol, especialment un protocol en el moment de la COVID,
en el moment de la COVID, i crec que no m’he d’estendre
perquè li ho vaig explicar la passada sessió, tant la presidenta
com jo ho vàrem explicar en diferents intervencions.

Què caracteritza aquesta ruta? Aquesta ruta caracteritza que
és molt propera, és la més propera, i és més fàcil arribar,
diguem, a Menorca, ai!, perdonin, a Eivissa o a Formentera, o
a Mallorca, que a la península, i per tant arriben cap aquí. Què
volen?, anar a la península, no volen quedar a Mallorca ni
volen quedar a Eivissa, ni volen queda a Formentera. On volen
ser traslladats?, a la península, i per tant saben que això és una
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ruta que arribes aquí, que és molt més segura que arribar a
València o que arribar a Múrcia, i que després se’ls trasllada,
i per tant estan utilitzant aquesta via. 

Per aquesta via la gent no queda aquí. Només queden aquí
els menors perquè estam obligats per lleis d’Europa i per lleis
d’Espanya que el menor ha de ser tutelat en el primer territori
que trepitgi, i en aquesta cas és normalment Eivissa,
Formentera o Mallorca, i aquí només queden els menors. Tots
els adults són traslladats en un moment o l’altre a la península.

Què hem demanat nosaltres en relació amb això a l’Estat?,
en reunions per videoconferència, telemàtiques o personals.
Hem demanat, per als MENA, que es canviï la llei estatal, que
quan un MENA surt amb un permís de residència, que surten
amb permisos de residència, també surtin amb permís de
treball, perquè allò que és absurd és que tenguem un al·lot de
18 anys, que acaba de complir 18 anys, que l’Estat espanyol li
doni permís de residència i no li doni un permís de treball, que
és la forma en què es pugui mantenir per ell, i per tant
demanam que quan surti, surti amb un permís de feina i amb un
permís de treball durant un any o dos anys, segons les seves
característiques, i després que ja s’adapti a la Llei
d’estrangeria, però és absurd tenir menors... o joves de 18 anys
amb permís de residència que no tenguin permís de treball,
perquè el que feim és una bossa de pobresa i una bossa
problemàtica. Per tant hem demanat això. 

Què hem demanat? Hem demanat un increment de la
Policia Nacional. Hem demanat un increment de tots els tècnics
d’estrangeria; tenim unes ràtios de tècnics d’estrangeria de les
més baixes d’Espanya, per tant també hem demanat això,
perquè si no estan creant..., dificultam molt la regularització
d’aquestes persones; persones que estan regulades han passat
a situació d’irregularitat per manca de processos administratius
o per manca de rapidesa administrativa. Per tant també això ho
hem demanat.

Vostè també em demanava totes aquestes mesures de
seguretat. La informació que ens dóna és que n’hi ha suficient
i (...) aquest indicador.

Cooperació. Estic totalment d’acord amb vostè. Una de les
línies bàsiques de cooperació ha de ser l’origen, invertir en
països que generen origen, que generen immigració. I això ja
crec que serà el tercer programa director de cooperació, que ho
recull com una cosa concreta. I jo li vull posar en valor, també,
a vostès no els agrada però els vull posar en valor que, des de
l’any 2015, cooperació està pujant, cooperació està pujant. En
canvi, amb vostès, amb el Partit Popular, a cooperació, els
varen llevar tota la cooperació internacional, tota. Durant 4
anys només varen invertir 1 milió en cooperació internacional
i també teníem persones immigrants -que ens venien per una
altra via- però també hi havia situació d’immigració i també
generava immigració. 

Per tant, i acabant, jo no sé si li he contestat la majoria de
coses que vostè m’ha demanat, nosaltres defensam que el
Govern d’Espanya hagi de controlar les fronteres i defensam
també que una persona que es troba en situació d’irregularitat
ha de ser tractada com a un ciutadà amb ple drets. I també
defensam que les fronteres, també, amb tota l’obligació que

tenen els estats de supervisar i controlar les fronteres, es faci
també des dels drets humans, des del manteniment dels drets
humans, per això no volem concertines i per això també estam
en contra de les devolucions en calent. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Correspon ara el torn de
rèplica del grup autor de la interpel·lació, té la paraula el Sr.
Lafuente. 

EL SR. LAFUENTE I MIR: 

Gracias. Gracias, consellera por sus explicaciones. Bien, en
primer lugar, me alegro que cuando la delegada del Gobierno
era del Partido Popular usted se preocupase y fuese a verla,
claro, debía ser como muy pronto el año 18, eran 199 personas
las que llegaron; si en el 18 estaba preocupada porque habían
llegado 199 personas y le dijeron que la ruta aún no estaba
consolidada, después, ahora este año, que llevamos 1.400
personas debe estar usted muchísimo más preocupada,
entiendo. Y entonces, evidentemente se consolida que tenemos
una ruta y que la situación de Baleares, en esta materia, pues es
una materia que debemos tomarnos muy en serio, por tanto,
entiendo que la delegada del Gobierno ahora le va a decir:  no
se preocupe usted que vamos a poner muchísimos más medios,
vamos a poner más policía nacional, vamos a hacer acciones
con la Unión Europea, que es la que tiene competencias, y
vamos a tomarnos en serio esta cuestión para aplicar la
normativa europea. Porque yo lo que he echado de menos de su
intervención es que me diga que aplica, precisamente, la
directiva europea, que es normativa nacional, que es la
directiva de retornos. 

Yo estoy totalmente de acuerdo en la defensa de los
derechos fundamentales de las personas, tenemos el convenio
de Derechos Humanos de la Unión Europea que debe
respetarse siempre, tenemos un montón de directivas sobre
inmigración que deben respetarse. Pero tenemos una directiva
de retorno, que debe aplicarse, que debe aplicarse. Y, por tanto,
el Govern debe, precisamente, transmitir el mensaje de que en
Baleares la inmigración se produce de forma regular, legal, y
correcta. Y si es irregular, se aplica la normativa europea de la
directiva de retornos, y esa es la que debemos cumplir. En eso
estoy de acuerdo, y no la he oído citar, para nada, y teniendo en
cuenta que, si usted estaba preocupada en el 18 cuando
gobernaba el PP porque había 199 personas que habían venido
por esta ruta y, ahora, que tenemos 1.400 en lo que llevamos de
año, pues entiendo que debe estar aun muchísimo más
preocupada y debe tomar medidas concretas. 

Sobre las políticas de desarrollo en origen. Me dice: sí, es
que nosotros ahora hacemos mucho más de lo que hacían antes.
Pero, ¿en Argelia han hecho... tienen algún proyecto concreto?,
que era lo que yo le preguntaba. Porque está muy bien que haga
muchas cosas pero quizás lo que hay que hacer es un cambio
importante en las políticas de ayuda al desarrollo y hacerlas
donde nosotros en este momento vemos que hay una ruta,
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porque si las siguen haciendo en otros sitios, que pueden ser
muy necesitados, estoy segurísimo, que son muy necesitados,
pero es que a nosotros lo que nos interesa en este momento
como comunidad autónoma es cambiar las prioridades, y
entenderá que en esa materia tampoco me ha contestado nada. 

 Nosotros somos unos firmes defensores de la Unión
Europea. Entendemos, precisamente, que la Unión Europea, en
su artículo 3.2, precisamente ofrece a los ciudadanos un
espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores,
y tenemos libertad de movimiento los ciudadanos europeos y
los ciudadanos que residen, regularmente y legalmente, en
Europa en moverse libremente dentro de la Unión Europea
pero, por eso, también tenemos que exigirle, exigirle, y pedirle
al estado español y a la Unión Europea, que son los
competentes en materia de fronteras, que cumplan su función
de que la inmigración se haga de una forma segura y
responsable, y así salvaremos vidas.

Porque si lo que transmitimos es que la inmigración
irregular, la inmigración que hacen las mafias, las que explotan
a los inmigrantes sacándoles hasta el último euro o el último
dinero que hayan ganado, él y toda su familia durante toda su
vida para llevárselo los mafiosos, es la solución para la
salvación de esas personas, si ese es el mensaje que lanzamos,
por qué no aplicamos..., no les pedimos desde aquí, principio
de subsidiariedad, consellera, que vengan y nos protejan la
frontera, que es su obligación, que inviertan en la guardia de
fronteras que es lo que deben; que se aplique la directiva
comunitaria de retorno, que se firmen convenios de retorno con
los países de origen; si no se lo exigimos, quizás, yo entiendo
que de forma..., si no se lo exigimos de forma contundente, lo
que estamos haciendo precisamente es condenar a esas
personas que pongan en peligro su vida, a que tengamos cada
vez más situaciones conflictivas como algunas que,
desgraciadamente, se han vivido.

Y si se ha instalado una ruta, el trabajo del Govern es que
esa ruta se desactive, entiendo, en eso, entiendo que es en lo
que deben trabajar. ¿Qué no es su competencia, que tendrán
que trabajar en ... -lo entiendo perfectamente-, en colaboración
con terceros países? Pero es que no he escuchado tampoco, no
hemos escuchado, que su trabajo y su prioridad sea desactivar
esta ruta que se ha establecido. Deben trabajar en ese camino,
si no pondrán en peligro la salud y la vida de muchísimas
personas y, desgraciadamente, no cumplirán su obligación y la
normativa europea en esta materia.

Muchas gracias. 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gracias, Sr. Lafuente. Corresponde ahora el turno de
contraréplica a la consellera d’Afers Socials i Esports, la Sra.
Santiago.

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

Cregui’m que a nosaltres..., i som una representant de MÉS,
ens agradaria tenir més control sobre les fronteres. És curiós
que vostè demani a un govern autonòmic que tengui control
sobre les fronteres... -no, no, és curiós que el Partit Popular
demani que ara les comunitats autònomes tenguin...

(Remor de veus)

... control sobre les fronteres i que sigui la responsable, com ha
dit vostè ara mateix, de desactivar -de desactivar- aquestes
rutes-, això no és responsabilitat de les comunitats autònomes,
igual que no ho és a Andalusia. Té el Govern del Partit Popular
d’Andalusia -té el Govern del Partit Popular d’Andalusia-
l’obligació de desactivar la ruta que surt de Senegal? No, no,
desactivar, vostè ha dit això: desacti..., nosaltres estam
treballant amb la Delegació de Govern, igual que supòs que ho
fa el Partit Popular a Andalusia, però vostè creu que a
Andalusia li demana la resta del món que sigui el Govern
autonòmic el que desactivi les rutes? Perquè vostè ens ha dit
que... subsidiaris, és subsidiari el Govern d’Andalusia? 

Aquí hi ha un responsable de tema de fronteres que és el
Govern d’Espanya i que són els governs que generen
immigració als països d’origen. I és un problema d’Europa i és
un problema d’Europa que Europa en aquest moment no respon
al problema de la immigració. No és solidària amb el que passa,
no només a Espanya, amb el que passa a Itàlia, amb el que
passa a Grècia, no són solidaris els països... i això s’ha de fer
d’aquesta manera. Això s’ha de fer des d’una política europea,
una política europea de solidaritat, de repartiment de les
persones immigrants i d’inversió en els països d’origen, sinó...
només d’aquesta manera s’acabarà amb la immigració, només
d’aquesta manera.

Aquí no fem efectes cridada perquè facem un protocol, això
aquí no es fa, els efectes cridada són la globalització de la
comunicació, quan aquests països algerians, quan els països de
Senegal, quan els països de Mali, quan els països que ens
generen immigració veuen el nostre nivell de vida a través de
les xarxes socials, les xarxes comunicatives volen, aspiren a
això i vénen i es creuen que a Europa n’hi ha per tot, i no és
així.

I una de les organitzacions a la qual vostès menys suporten,
que és Open Arms, fa... és una de les organitzacions que més
feina fa als països d’origen per explicar als joves que això no
és la panacea, que no es pot sortir, que no... que és d’altíssim
risc, que aquí s’està passant molt malament si ets un immigrant
en situació d’irregularitat.

Nosaltres des de fa cinc anys treballam, en aquest cas amb
Senegal, i també amb altres... a través de diferents països
europeus, que participam a través d’un projecte europeu als
països mediterranis per evitar la immigració dels joves, amb
Senegal fem feina directament amb el Govern de Senegal, fem
escoles de formació dels joves a un determinat territori de
Senegal, a través d’Europa, a través d’un projecte europeu amb
altres comunitats autònomes i amb altres països europeus
intervenim... al Mediterrani, als països de la Mediterrània que
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generen immigració cap a Europa perquè es treballi bé des dels
serveis socials. Es fan coses, però nosaltres som una comunitat
autònoma petita davant un fenomen absolutament mundial,
però en aquesta línia treballam.

Que ens preocupa? És clar que ens preocupa. Ens
preocupava a l’any 2016 quan vaig anar a veure la delegada de
Govern i ens preocupa ara. I per això hem fet el protocol. Per
això quan hi ha hagut un problema hem col·laborat intensament
amb Delegació de Govern per cercar espai per a aquestes
persones, per garantir-los la ingesta.

Jo insistesc, Sra. Lafuente, no queden aquí, la ruta que ens
ve a les Illes Balears no queden aquí, se’n van a la península i
hem demanat també que creïn més espais per poder acollir
aquesta gent, se’n van a la península. No queden aquí, només
queden aquí els MENA.

I les polítiques de retorn, com vostè diu, les ha d’aplicar
l’Estat espanyol, hi ha d’haver una ordre d’expulsió i s’ha
d’aplicar aquesta ordre d’expulsió. I el mateix reglament que
vostè diu d’Europa també posa les condicions mínimes que
s’han de produir per a un no-retorn, que és la identificació de
la persona, que és la identificació del país i del passaport, que
és la garantia que no patirà cap tipus de persecució política,
social o de qualsevol tipus i que, mentre això no es garanteixi,
no es pot fer un retorn de forma massiva. Això també ho haurà
llegit ja que s’ha preparat molt bé aquesta intervenció.

Insistesc: el retorn no és responsabilitat de la nostra
comunitat autònoma. Si tenguéssim tal vegada policia
autonòmica, com tenen altres comunitats autònomes, tal vegada
podríem intervenir-hi més d’una forma més punitiva, però no
és el cas i, per tant, no hi podem intervenir.

Jo, Sr. Lafuente, crec que li he contestat més o manco totes
les preguntes.

Jo lamento el discurs del Partit Popular, que sempre que
parla d’immigració ho associa a inseguretat. No és tant..., no
és... i amb això volem fer un discurs amb tints xenòfobs,
sempre que parlen d’immigració ho relacionen amb inseguretat
ciutadana, amb preocupació ciutadana. Som davant d’un
problema mundial, un problema mundial de diferència de
fronteres, passa des de fa anys, segles, un segle com a mínim
entre la frontera entre Estats Units i Mèxic, i passa a la frontera
entre la Mediterrània. La diferència entre viure a Àfrica o viure
a Europa és una diferència d’un 400%, som a la frontera on hi
ha més diferència de qualitat de vida. 

O som solidaris i som generosos i invertim en aquests
països d’origen que generen immigració o la immigració serà
permanent (...)

(Pèrdua del so)

... interessant que podem fer.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En aquest moment aturam deu
minuts el plenari per poder airejar la sala.

Moltes gràcies.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, senyores diputades, reprenem el plenari.

III. Moció RGE núm. 16326/20, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a gestió de les ajudes PDR
i de la PAC, derivada del debat de la Interpel·lació RGE
núm. 15325/20.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia, que correspon al
debat i votació de la Moció RGE núm. 16326/20, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a gestió de les ajudes PDR i de
la PAC, derivada del debat de la interpel·lació RGE núm.
15325/20.

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

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia senyores i senyors
diputats. Amb aquesta moció el Partit Popular presenta sis
propostes d’acord, després del debat de la interpel·lació que
vam celebrar el passat 17 de novembre. Són iniciatives que
demanen molt més que bones paraules, molt més que anuncies
i que promeses per part de la Conselleria d’Agricultura, per al
sector agrícola, ramader i per als pagesos.

El ministre d’Agricultura va manifestar aquest passat
divendres aquí a Palma, que el seu departament fa feina en un
nou model específic perquè Balears vegi compensats els efectes
de la insularitat, concretament va dir: “En el Plan estratégico
de la futura PAC, se tendrán en cuenta las cuestiones
específicas territoriales y una de ellas será la
insularidad”.”Una de ellas”, fan feina, tindran en compte, però
a dia d’avui sincerament no hi ha res, res fermat. I com deia
també diumenge passat el gerent del FOGAIBA, el Sr. Mateu
Morro, deia: “En pot sortir un resultat positiu, tot és una
possibilitat, tot és un bon desig, és cert, però no s’ha aconseguit
a dia d’avui que tinguem res”. 

Per açò cal ser molt més exigents, perquè el camp de les
nostres illes, que lluita per a la seva supervivència i ser més
competitius, no necessita només de bones paraules, sinó que
necessita que es concreti d’una vegada per totes la compensació
dels sobrecosts d’insularitat, que ja s’han quantificat en uns 38
milions d’euros anuals.

Per aquest motiu instam la consellera, la consellera, Sra. De
la Concha, tal com demanam en aquesta moció, a defensar els
interessos del sector primari a la conferència sectorial que se
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celebrarà en el Ministeri d’Agricultura dia 10 de desembre. Tot
i que el marc financer plurianual de la nova PAC no es
començarà a aplicar fins al gener del 2023, perquè el 21 i el 22
regeix o regirà el reglament de transitorietat, que no quedarà
totalment definit fins la primavera que ve. Açò vol dir que la
compensació de la insularitat no la veurem fins l’any 2023,
però hem d’exigir ara que el camp d’aquestes illes obtengui una
consideració específica en el repartiment dels 47.724 milions
de la PAC que rebrà Espanya en el període 2021-2027 i hem
d’anar molt vius, hem d’anar molt vius, perquè hi haurà
retallades, perquè a Espanya suposaran 600 milions d’euros
manco cada any.

També demanam a la conselleria que no torni tancar abans
d’hora, com s’ha fet enguany, el termini per a presentació de les
ajudes del PDR i que ara, quan tramitam els pressuposts per al
2021, incrementi la dotació d’aquest pla, davant la gran
demanda que vostè sap que genera, per fer inversions de
millora i modernització de les explotacions. 

Finalment, quant a l’esmena presentada pel Grup
Parlamentari VOX, vull dir-li que no l’acceptarem, ja que des
del Partit Popular sempre hem defensat que la convocatòria del
PDR ha estat obert tot l’any. Miri, si un pagès necessita fer una
inversió, en un tractor, per exemple, i el necessita ja, el pagès
l’ha de poder comprar i ha de poder optar a la convocatòria.
Per tant, ni un període anual ni dos, sinó tot l’any i és el que he
esmentat en el punt número 5 de la meva moció.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Ara correspon la intervenció, per
defensar l’esmena RGE núm. 17519/20, té la paraula, pel Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Nosotros estamos de acuerdo con esta
iniciativa del Grupo Popular, porque va en la linea de nuestras
reivindicaciones para el sector primario. Así lo hemos
trasladado desde el inicio de la legislatura en la Comisión de
Economía, cada vez que se han tratado temas que afectan a los
payeses y agricultores de las islas. Y es que entendemos que el
sector primario es un sector estratégico que debe apoyarse
desde las instituciones y que no podemos dejar morir, porque
se trata de un sector que es fundamental para Baleares, tanto
por su contribución al abastecimiento de alimentos y materias
primas, como por su función en la preservación de la
biodiversidad y paisaje de Baleares, teniendo en cuenta que el
principal motor económico de estas islas es el turismo y que
nuestro paisaje su principal reclamo.

Teniendo en cuenta que el sector agrario gestiona más del
70% de la superficie del archipiélago, contribuyendo a la
conservación del paisaje, ocupado por cultivos y pastos,
abandonar dicha actividad traería consigo consecuencias
negativas, como el aumento de incendios forestales al
degradarse el uso del suelo por especies invasoras, o la

desaparición de numerosas especies y de razas ganaderas
autóctonas que se encuentran ya en peligro de extinción, o la
aparición de plagas y enfermedades en los agro-ecosistemas
donde la actividad agraria ejerce de barrera natural contra todo
ello.

Por eso es importante adoptar este tipo de medidas, como
las que se proponen en esta iniciativa, a la que daremos nuestro
apoyo en todos sus puntos.

Si bien hemos presentado una enmienda para la adición de
un nuevo apartado, a fin de que se abran dos convocatorias al
año de seis meses cada una, es decir, de enero a junio y de julio
a diciembre. Todo el año habría posibilidad de presentar estas
solicitudes por parte de los explotadores de las explotaciones.
Y tal como se decía anteriormente, ello obedece a que de ese
modo se facilita la planificación de las inversiones en las
explotaciones, que pueden definir de forma más certera, cuáles
serán sus necesidades y su capacidad de inversión, dado que la
temporada natural de producción hortícola de verano es de
mayo a septiembre o octubre y la de invierno de octubre a
marzo-abril. De esta forma, tras cada campaña, las
explotaciones pueden valorar en función de los resultados
obtenidos y de las carencias detectadas, cuáles son las
inversiones que necesitan llevar a cabo. De ahí la conveniencia
de que las ayudas del Programa de Desarrollo Rural puedan
solicitarse dentro de cada semestre, pero seguiría estando la
posibilidad en cualquier momento del año de presentar esa
solicitud de ayuda.

Esta acción permitiría también la agilización de la
resolución de los expedientes por parte de los técnicos, que
podrían dosificar su tramitación en ambos periodos, porque si
algo está fallando desde hace años en el servicio que presenta
el FOGAIBA, es precisamente la excesiva dilatación en el
tiempo de la resolución de los expedientes. Nosotros, el Grupo
VOX, ya en el mes de marzo instamos, mediante una
proposición no de ley, a que el Gobierno de las Islas Baleares
agilizase la tramitación de todos los expedientes que están
registrados en el FOGAIBA, para apoyar al sector en las
inversiones que tienen solicitadas, así como a las que ya están
ejecutadas, pero no aprobadas, dando prioridad a estas últimas.

Una vez más, nuestra proposición no prosperó, pero yo
insisto en que es prioritario poner orden de una vez por todas
en el FOGAIBA, tenemos que conseguir que las ayudas que
solicitan los titulares de las explotaciones sean revisadas y
concedidas con la mayor celeridad posible, porque lo que no
cabe esperar, con los tiempos que corren y con la crisis
tremenda que atraviesa el sector, es que sean los propios
payeses y ganaderos quienes soporten con su tesorería,
inversiones que les dan derecho a una ayuda que luego tarda
años en llegar. Y eso es así, porque lo cierto es que en julio del
2020 se han aprobado los expedientes presentados en el primer
semestre de 2018, dos años después.

Esta tardanza desincentiva las inversiones, y si queremos
realmente salvar al sector debemos ser capaces de poner orden
en el FOGAIBA y desatascar el embudo, de lo contrario se
perderán inversiones ante la incertidumbre y la falta de liquidez
de las explotaciones simplemente por no haber sido capaces de
gestionar el servicio de forma eficiente.
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Hace falta menos palabrería, menos soberanía alimentaria,
menos homenajes que no llevan a nada y menos titulares que
venden humo y más gestión en lo importante, en lo que de
verdad puede salvar el sector primario de estas islas.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. En torn de fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari Unidas Podemos, té la paraula el Sr. López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidente. Todos sabemos que el sector primario
es uno de los sectores por los que este gobierno apuesta, no
sólo por lo que supone para nuestra sociedad el producto local
y su calidad sino también por ser uno de los sectores más
vulnerable y golpeado estos últimos años. Un sector vital para
nuestra sociedad que hay que proteger y potenciar y al que
pocas veces nos referimos al hablar de diversificar nuestro
modelo productivo, pero vital para conseguir un tejido propio
y una economía más fuerte y diversificada en nuestras islas.

Esta moción contiene seis puntos, más una enmienda, así
que directamente voy a pasar a comentar cada uno de los
puntos y el sentido del voto por agilizar. 

En el primer punto se pretende instar a la Conselleria de
Agricultura a presentar al Consell Agrari Interinsular el
contenido y propuestas que se va a defender en la nueva PAC.
Es curioso, y supongo que lo presentan o por desconocimiento
o simplemente por estrategia de desgaste, como bien saben en
el Partido Popular el contenido ya ha sido compartido, debatido
y consensuado con todos los actores del Consell Agrari
Interinsular. Es público, además, que la consellera de la Concha
mantiene una relación estrecha de diálogo constante con el
sector, y supongo que eso es lo que realmente le molesta al
Partido Popular, que Unidas Podemos se atreva a gestionar
algo tan delicado como la Conselleria de Agricultura,
Ganadería y Pesca y que, además, lo haga bien y de la mano de
todo el sector.

Supongo que ya lo saben, pero justamente en lo que se pide
en este punto, desde la conselleria, por hacer junto al sector
incluso se realizaron unas jornadas específicas sobre el tema
con todo el sector implicado además. Nuestro voto, como es
evidente, en este punto será en contra, simplemente por carecer
de sentido, porque son cuestiones que ya se han realizado y
además ya ha sido presentado al ministerio. Entonces, es
evidente nuestro voto en este sentido.

En el segundo punto se insta a la conselleria a participar
activamente en la negociación del ministerio para la PAC de...,
bueno, el período transitorio de 21-22 con el objetivo de
defender los intereses del sector primario de Baleares. Creo que
si se sabe de sobra es que la consellera desde el primer
momento ha estado negociando y defendiendo el sector
primario en Baleares ante el ministerio, desde el principio, ¿o
acaso no se ha visto? Para el período de transición 2021-2022,
al que hace referencia, Baleares recibirá más fondos que los
que recibió en el 2020 procedentes de la PAC. Sabe de sobra,

Sra. Pons, que hay un incremento del 12% respecto a lo que se
ha recibido de años anteriores en la PAC sobre todo en este
período que acaba el 2020, un 12% más, eso es objetivo y se
puede contrastar. ¿Por qué presenta este tipo de puntos?
Supongo que para confundir e intentar desgastar la gestión que
está realizando la consellera, pero creo que sería más sensato
por su parte criticar la gestión y la línea marcada, si es que le
parece mal, pero confundir a la gente presentando estos puntos,
que están desfasados o no se acaban de ajustar a la realidad,
creo que no hace ningún favor a nadie, ni al sector ni al propio
Partido Popular. Por lo tanto, también votaremos en contra.

El tercer punto pretende que el Estado sea quien asuma el
incremento de la cofinanciación, pero ¿qué sentido tiene? O
sea, vuestro partido ha sido fuerza de gobierno, el Partido
Popular, ha gestionado, por lo tanto sabe perfectamente que la
cofinanciación corresponde a las comunidades autónomas, es
más, aumentar dicha cofinanciación, ¿qué significa? Que van
a llegar más fondos europeos por proyectos cofinanciados, algo
que sin duda beneficia al sector. Y pongo un ejemplo, el
proyecto que se ha anunciado y que, además, yo mismo en
comisión y la propia consellera dijo en este pleno, que es el
proyecto de regadíos de aguas regeneradas, una inversión de
casi 90 millones de euros que el propio ministro también ha
podido publicar, y que creo que es algo que beneficia al sector
directamente para que sean más productivos. Como es evidente
a este punto también le vamos a votar en contra.

Cuarto punto, más de lo mismo, como ya he comentado ya
se tiene asegurado un incremento de fondos procedentes de la
PAC para el período de transición 2021-2022. En cuanto al
sobrecoste de insularidad, como ya dije en la comisión y usted
misma lo ha dicho en este atril, el propio ministro ya ha dicho
que los sobrecostes insulares vendrían recogidos en la futura
PAC. Es un logro histórico, esto ya lo comentamos en
comisión, y creo que lo que tendríamos que conseguir es seguir
apoyando hasta que finalmente se vea plasmado e incluso
gracias a este apoyo las propuestas que se realicen queden
todavía mejor hechas. Por tanto, también votaremos en contra
porque es algo que ya se está haciendo.

El quinto punto ya se ha realizado, usted ha realizado
pregunta directamente a la conselleria, a Mae de la Concha,
sobre este tema y le dieron unas explicaciones muy detalladas
en este parlamento. Como ya se dijo, claro que se mantendrán
los plazos abiertos de 2021 para presentar proyectos
susceptibles de recibir ayuda en cuanto a PDR. En cuanto al
cierre de la convocatoria, que usted se refiere, primero es que
no se cerró todo el PDR, como parece que se quiere entender,
sino que se cerró una única ayuda, el porqué ya se le dijo, un
tema técnico y una cuestión de que simplemente se habían
agotado los fondos. La consellera antes de realizarlo lo habló
con el sector, se reunió con ellos, se los explico y más o menos
se llegó a un entendimiento. No hay una problemática de eso,
pero usted lo vuelve a sacar siempre, supongo que para intentar
generar ese desgaste que, bueno, es su rol de oposicionista,
bien, pero hay que decirlo, se habló y los motivos porqué son.
En cuanto a lo que sí que se registró en plazo, se va a atender,
como ya dijo la consellera aquí.

El último punto -y ya voy muy rápido-, se solicita un doble
del incremento para las ayudas del Plan de Desarrollo Rural,
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del PDR. Ya puestos a pedir un doble pues un triple, o sea, ya
puestos a pedir, cuando se realizan propuestas, incluso aunque
se quiera desgastar, un buen consejo suele ser que al menos
sean realistas. Claro que a todos nos gustaría que fuese el doble
o, como he dicho yo ahora mismo por decir, el triple, pero hay
que ajustarse a la realidad presupuestaria y en ese sentido,
como bien saben, y la consellera se lo pudo decir, se han ido
aumentado años tras año todas las ayudas que se han realizado
por PDR. Basta ver simplemente el histórico de cuando
gobernaba el Partido Popular cómo y qué tipos de ayudas y
cuánta cantidad daba a estos últimos años. Se han ido
aumentando...

EL SR. PRESIDENTE:

Sr. López, hauria d’anar acabant.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

... año tras año.

Ya para acabar, sí que, como sabe usted, Sra. Pons, yo
como diputado siempre intento llegar a consensos, pero cuando
se presentan puntos que o ya se han hecho o no se ciñen del
todo, y la consellera ya ha dado respuesto, no le podemos votar
a favor en ninguno. Me sabe mal.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. López. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la
paraula el Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Buenos días, señores diputados. Como están viendo, tras
esta última intervención nos encontramos ante unas dos
visiones irreconciliables de qué está sucediendo en el mundo
agrario balear: que cada vez, ya en la interpelación se
mostraron, y que cada vez se nos van enseñando más, ¿por
qué? Porque tal vez hay dos realidades o porque hay dos
planteamientos que hacerse aquí: uno, ¿en qué estamos
viviendo? ¿Cuál es la situación que estamos atravesando? Y
segundo, el verdadero cambio en que está el cambio de visión
de la Unión Europea con respecto a cómo va a mantener sus
dos pilares de mantenimiento de la Política Agraria Común, y
cómo está cambiando después de la disociación las hectáreas
y tal, cómo están cambiando sus criterios.

A ver, tal y como hemos sido advertidos, estos dos
próximos años vamos a vivir en el Reglamento de
transitoriedad, aprobado por el Consejo Europeo el 30 de junio
de 2020, y esperemos entonces que no resulten especialmente
sombríos. 

Vamos a enfrentar los nuevos desafíos de lo que en realidad
es un replanteamiento muy importante de la Política Agraria
Común con tres grupos de objetivos generales: los económicos,
los medioambientales y los socioterritoriales, como nos

explicaba en la interpelación la consellera, aunque eso sí,
repasando el Diario de Sesiones, no dice “socio-territoriales”
sino “sociales”. Y aquí es muy importante lo socio-territorial o
las especificidades europeas sobre territorios, que además
siempre hablan sus ejemplos principales siempre suelen ser
montaña e islas, que es precisamente lo que deberíamos
aprovechar como gran motor de la inversión en este sentido en
nuestro archipiélago, en nuestras islas. Así que lo territorial,
por fin, tenemos un lugar donde ocuparnos bien de lo
territorial, más allá de las banderas y las lenguas, sino de
nuestro propio territorio de qué sucede en él y cómo produce y
cómo funciona. 

Europa en este nuevo plan que se está haciendo, en este
cambio que es fundamental, es que estamos en un momento que
el tejido es decisivo, también nos lo avisaba el otro día la
consellera en la interpelación.

La unión se va a reservar a partir de ahora, después de que
los programas de Política Agraria Común hayan sido uno de los
ejes, junto al Euratom y el del carbón y el acero, de los ejes
integradores, vertebradores, creadores y desarrolladores de la
Unión Europea, a partir de ahora Europa se va a reservar el
derecho a determinar las grandes líneas y objetivos, y va a
emplazar a los otros agentes, es decir a las autoridades
nacionales y territoriales o regionales, a redactar y determinar
los programas y las propuestas.

Primero que nada surge una duda. ¿Tenemos el sentido de
estado suficiente para establecer estos programas y estas
propuestas? Es difícil de contestar, ¿eh? Tal vez estamos tan
preocupados por los pequeños aspectos de cada una de las
pequeñas materializaciones de los propios objetivos que
plantea Europa, medioambientales, de género, de jóvenes, de
agricultor activo, de tal, que no sé si nos impiden ver el cuadro
completo, cuál es el programa, hacia dónde pretende ir la... la
agricultura balear, cuáles son sus verdaderos propósitos, cuáles
son sus metas, cuáles son sus objetivos, cuáles son razonables
y cuáles no lo son.

Entonces en esta nueva definición de la política agraria
europea, donde en los dos principales pilares ya se han
generado muy diversos debates en la Unión Europea, tenemos
el problema de los recortes en las ayudas PCR y PDR que
resultan del Brexit y de las fricciones con el mercado
americano, los temas de los aranceles que conocerán; el alcance
y la capacidad de los planes estratégicos también se está
discutiendo, y de los actos delegados; se discute también sobre
los límites máximos de las ayudas, sobre la carga burocrática
que implica el relacionar las ayudas con los rendimientos, y
sobre el ritmo de convergencia de las ayudas entre los diversos
países. Esto por cierto enfrenta a siete países contra ocho, están
muy igualados, por ahora.

Bien, entonces en este marco, en esta situación se nos está
pidiendo que decidamos sobre una cosa o sobre la otra, si sobre
la ayuda inmediata o sobre la planificación posterior; sobre los
objetivos, sobre lo que queremos conseguir, o sobre el
momento. Y bien, Sra. Pons, estamos a favor de su propuesta
en todos los puntos, sabiendo que las limitaciones y el marco
donde estamos situados son precisamente sus negociaciones, en
las que confiamos, Sra. De la Concha, y lo único..., necesitaría
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alguna aclaración porque para mí el punto séptimo y la
enmienda de adición de VOX, que le sugiere un último punto,
un punto 7, son muy similares. Nos gustaría encontrar... si
hubiera algún arreglo entre ustedes nos encontraría, y sí, estoy
terminando.

Bien, por lo demás nos mostraremos favorables a su
propuesta. 

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sr. Presidente.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MAS I TUGORES:

Moltes gràcies, president. Diputades, diputats, s’acosta un
nou PDR, 2023-2027. Sempre quan s’acosta un pla i..., quan
s’acaba un pla i n’ha de començar un altre el sector es remou,
la cosa es remou dins el sector. Els lobbys de pressió vinculats
al sector es mouen a Brussel·les, les organitzacions agràries ho
fan al ministeri i a les conselleries de les comunitats... En
definitiva, el sector agrari europeu va prenent posicions davant
un nou període, davant un nou PDR.

Per això pensam que és positiu que arribi el debat al nostre
parlament. Ara bé, ens hauria agradat que fos amb un altre
plantejament, més que res perquè tot allò que ens planteja
aquesta moció s’ha anat fent els darrers anys i es fa en aquests
moments. En aquesta moció, així a l’engròs, per dir-ho a
l’engròs, es parla de diàleg amb el sector, atendre al màxim les
demandes que té precisament el sector amb les ajudes de PDR,
i reconeixement dels sobrecosts d’insularitat.

Diàleg amb el sector. Bé, pel que nosaltres sabem el diàleg,
tant l’anterior legislatura com aquesta, sobre el que s’ha
fonamentat l’activitat política de la conselleria ha estat en el
diàleg amb el sector; és a dir, no han fet, com aquell que diu,
cap passa sense fer un plantejament conjunt, comú amb tot el
sector. De fet la negociació del nou PDR s’ha fet sobre la base
de les necessitats del sector i sobre les necessitats que han
plantejat qui coneix realment el sector, que són les
organitzacions agràries, cooperatives i associacions agràries.
Per tant el diàleg i sobretot la complicitat, que és més important
que el diàleg, amb el sector ha estat i és màxima. Vostès, que
també parlen amb el sector, ho saben, tot això.

Fruit d’aquest diàleg amb les associacions i organitzacions
surten les línies d’ajudes que fan front a les necessitats del
sector. Cada nou PDR hi ha canvis en les línies d’ajudes, i això
és perquè aquestes s’adapten a l’evolució de les necessitats de
pagesos i ramaders. Per tant també ho fan, el segon punt a
l’engròs de què parla aquesta moció també es du a terme per
part del Govern, i vostès també ho saben perquè revisen les
línies d’ajudes de PDR i perquè les coneixen, i perquè les
organitzacions agràries també parlen amb vostès.

Reconeixement dels costos d’insularitat. Si hi ha un grup en
aquest parlament, si hi ha un partit en aquest país que du des de
la seva fundació reclamant i reivindicant el reconeixement
d’aquests costos i denunciant l’infrafinançament a què sotmès
l’Estat espanyol el nostre país, aquest és MÉS per Mallorca.
Aquest govern sempre ha fet bandera d’aquesta reivindicació,
sempre. L’actual consellera, Sra. De la Concha, ho va dur al
Congrés dels Diputats el temps que era diputada. L’altre dia el
Sr. Vidal ho va dur al Senat. I la setmana passada el ministre
Planas durant la seva visita a Mallorca ho va dir públicament i
ho va confirmar a les organitzacions agràries, amb les quals es
va reunir després el vespre. Per tant a hores d’ara tot fa pensar
que hi haurà pressuposts per pal·liar els efectes de la insularitat.
És cert que no hi ha cap paper firmat, però és que el nou PDR
encara no està en vigor i encara no s’ha aprovat; per tant no hi
pot haver cap paper firmat d’això concret. Ara bé, sí que és un
dels principals temes de debat entre l’Estat, la Comissió i el
Govern de les Illes Balears; és així, és un dels principals temes
de debat.

Nosaltres hi serem, nosaltres empenyerem el Govern perquè
hi hagi un reconeixement, i sobretot que hi hagi pressupost per
a aquest reconeixement. Hi som, hi serem, hi hem estat i
empenyerem el Govern a fer aquesta feina. Crec, però, que la
Sra. De la Concha ha de menester empènyer poc per a això
perquè ha estat un dels seus leitmotivs d’ençà que està en
política.

Al marge d’aquesta feina que aquest govern fa i fa bé,
també gestiona bé les ajudes, i no ho dic de bades, ho dic
perquè les dades ho avalen. La nostra és la tercera comunitat
que més ha gastat aquest període de PDR, tot i que per mor que
es va obrir més d’un any tard, per mor que la conselleria del
govern Bauzá, Company, no va ser capaç de posar en marxa el
PDR 2014-2020, i sí...

(Remor de veus)

...i sí ho va fer el conseller Vidal.

(Més remor de veus)

No, no, és que el PDR havia de començar el 14 i va
començar el 16 perquè la conselleria del Sr. Company, del
govern Bauzá, no va ser capaç de posar en marxa el PDR.

I sí, el sector voldria més agilitat. Personalment pens que
aquesta agilitat és necessària, i donam suport al sector amb
aquesta demanda -Sr. President, vaig acabant-, però allò que
realment importa per al sector és que el Govern tengui una
política agrària pròpia. La nostra és una pagesia peculiar, i a
cada illa té la pròpia idiosincràsia, amb diferència en el pes tant
econòmic com social a les diferents illes. Per això la feina feta
la passada legislatura per part de l’equip del conseller Vidal, i
aquesta per part de l’equip de la Sra. De la Concha, en el sentit
d’adaptar les línies de PDR a la política agrària pròpia, es tan
important per al sector com per al país. Per tant deixem fer
feina a l’equip de la Sra. De la Concha, duguem el debat allà on
és necessari i donem suport al Govern en la seva feina de
pressió tant a la Comissió com a l’Estat espanyol.

Gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. 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 diputats. Hem de tenir
molt clar que per ajudar el sector a fomentar les pràctiques
agràries, compatibles amb les necessitats tant de la conservació
del medi com per poder mantenir-lo i que aquest doni un
rendiment, és necessari i imprescindible escoltar les necessitats
i fer les inversions i actuacions concretes com la política
agrària europea i el Programa de Desenvolupament Rural.

Per això nosaltres ens fixam en el text literal de la moció, en
les actuacions o opcions que es marquen i hi estam d’acord i
amb això no dic que no es faci feina des de la conselleria, que
no es marquin aquestes actuacions, però és evident que s’han
de reforçar.

Quan parlam al punt 1 de presentar al Consell Agrari
Interinsular el contingut de les propostes que defensarà la nova
PAC, hi estam totalment d’acord, de fet, és on hi ha els
representants tant del Govern com també dels sindicats,
cooperatives i les entitats que entenen del sector i podem
millorar i fer aportacions importants.

Amb referència al punt 2, que participa o demana a la
conselleria que participi activament en la negociació amb el
ministeri per a la PAC 2021-2022, la consellera ens parlava a
la interpel·lació que s’havien d’aturar les caigudes de preus,
que s’havia de donar valor al producte local, que es necessitava
un règim especial agrari per reduir i compensar sobrecosts de
la insularitat i, per tant, ha de defensar davant l’Estat els
recursos i les accions necessàries per poder treballar per tots
aquests punts, i que existeixin consideracions especials per a
les nostres illes. Crec que ho fa i reiter que ho ha de seguir fent
sense donar una passa enrere.

Pel que fa referència als punts 3 i 4, on es demana que
l’Estat assumeixi l’increment del cofinançació de les
comunitats autònomes i on demanen compensar aquests
sobrecosts d’insularitat que resten competitivitat al sector agrari
de Balears, igual que el Sr. Mas, des del nostre partit, som
reincidents i no ens cansarem de demanar una compensació
pels sobrecosts que hi ha a les nostres illes.

El ministre es va comprometre fa un any i també la setmana
passada a recollir la insularitat com a un element diferenciador
que s’ha de tenir present al nou disseny de la PAC i que fins i
tot es fa aquesta nova PAC pensant en Balears. Aquí m’han de
permetre que sigui cauta i ho posi en dubte perquè,
desgraciadament, estam massa acostumats a moltes promeses
i bones paraules i que després les accions, els plans, els
projectes queden descafeïnats per a les nostres illes i per als
interessos de la gent de les nostres illes i, per tant, aquí li dic:
ni una passa enrere, Sra. Consellera.

Pel que fa al punt 5, de les ajudes del PDR i no tancar la
convocatòria abans, hi puc estar d’acord, però això també és
cert que és un mal històric, és un mal endèmic, fins i tot, en
temps del Sr. Company com a conseller ja succeïa. Per tant,
pensam que no s’ha de tancar, que s’han de mantenir obertes
malgrat s’acabin els recursos, les partides, perquè d’aquesta
manera queden registrades totes les peticions i si es poden
trobar altres solucions i recursos per poder-hi invertir es puguin
executar.

I per acabar, al punt 6, on es demana un increment per a la
dotació de les ajudes del PDR d’un cent per cent, tots els
recursos necessaris s’hi han de poder invertir, però també s’ha
de gestionar i coordinar i aquí faré una petició del PDR perquè
en general ens queixam de les desigualtats respecte de la
península o d’altres comunitats, però desgraciadament aquí
també hi ha territoris més mal tractats, com poden ser Eivissa
o fins i tot la Serra de Llevant. Per tant, estaria bé igualar,
almanco pel que fa al Llevant, la protecció amb la Serra de
Tramuntana.

Per tant, Sra. Pons, li votarem a favor i donarem suport al
sector primari tan malmès des de fa tant de temps.

I pens, i ho he dit al principi, que hi ha punts on es fa feina
i no diré que es faci mala feina, però si hi hagués hagut interès
per part dels grups que donen suport al Govern d’arribar a
acords s’haguessin pogut esmenar per matisar-ho.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Si m’ho permet intervindré directament
des del meu escó. Jo no som la persona més indicada per entrar
a debatre punt a punt tots els elements que es posen damunt la
taula, però crec que després d’haver escoltat, d’una banda, les
explicacions que han donat els diferents intervinents; també
després d’haver escoltat la intervenció que va fer la consellera
en les compareixences per explicar el pressupost autonòmic del
2021 dins la secció que li afecta i de la qual n’és responsable;
i també després d’haver escoltat les necessitats i demandes dels
agricultors ramaders de l’illa de Formentera, crec que no estam
en una situació dolenta.

Evidentment hi ha qüestions que es poden millorar, està
clar, però no tenc cap dubte que el Govern fa la feina que li
correspon, no des d’avui, sinó des del primer moment, per
defensar els interessos de Balears, les singularitats insulars de
cada illa perquè la feina que fa el Govern d’interlocució directa
amb cada consell insular i representants que estan al càrrec de
les àrees respectives d’agricultura i ramaderia és una feina
permanent, de diàleg permanent.

I crec que a partir d’aquí, el que es pretén amb aquesta
proposta, sobretot, és generar una sèrie de dubtes sobre la bona
gestió de la conselleria, i crec que no s’aconseguirà, perquè la

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 60 / 1 de desembre de 2020 3397

feina es fa bé i evidentment hi ha moltes qüestions que no
depenen ni tan sols del Govern ni de la consellera, però la feina
es fa bé i els recursos arriben.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula la Sra. Benlloch.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Gràcies, Sr. President, bon dia, senyores i senyors diputats.
El grup polític Socialista no donarà suport a aquesta moció i
explicaré per punts els motius.

Quant al primer punt..., bé, primer de tot volia transmetre
que la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha
treballat intensament i de manera continuada per tenir una
diagnosi completa sobre la situació real del sector agrari i
ramader a les Balears, en base a dades contrastades i
consensuades, també amb el Consell Agrari Interinsular per
defensar conjuntament els interessos de la nostra comunitat
autònoma dins la nova PAC. S’espera que el reglament
transitori de la PAC entri en vigor l’1 de gener com s’ha
comentat per aquí. Aquest reglament és el que garanteix la
continuïtat de les ajudes establertes per la PAC per al període
2014-2020 i que continuarà aplicant-se fins que el nou marc
legislatiu entri en vigor. Per tant, ja es treballa en aquest sentit.

Quant al segon punt i al quart punt, segons la recent reunió
del ministre Planas el passat 26 de novembre aquí, a Palma,
amb la consellera De la Concha, ja es va confirmar que el pla
estratègic de la PAC tindrà en compte el caràcter insular de
l’agricultura balear i som conscients que agricultors i ramaders
balears tenen uns costs de producció molt més elevats.

I en relació amb el regadiu, el ministre va comentar que
l’avantprojecte de llei de pressupostos generals de l’Estat per
a 2021 inclou quatre declaracions d’interès general
d’actuacions de modernització de regadius per a cadascuna de
les illes balears i, a més, a la nova PAC es podrà continuar
finançant les infraestructures de reg amb aigües no
convencionals provinents de la dessalació i d’aigües depurades.

La conselleria ja està treballant en el futur pla estratègic on
també participen les organitzacions agràries i mediambientals
per protegir més les explotacions familiars i professionals
d’aquí i la inclusió de la figura de l’agricultor pluriactiu que,
d’aprovar-se, doncs suposaria incorporar molts joves a les
ajudes, amb l’objectiu final que el sector sigui més atractiu i
doni rendibilitat en els propers anys, pensant així en un futur i
també en els nostres joves agricultors.

Està prevista una reunió amb les comunitats autònomes
properament per avançar en el disseny de l’aplicació de la PAC
on s’abordaran qüestions clau com les ajudes, ajudes
específiques per a joves, programes específics i
desenvolupament rural. Durant el primer trimestre de 2021 està
previst mantenir trobades bilaterals de caràcter tècnic i polític
entre ministeri i conselleria per convocar una altra reunió a la

primavera. Per tant, el que demana aquest punt doncs també
entenem que es fa.

En relació amb el tercer punt, bé, no és factible perquè el
cofinançament correspon a les comunitats autònomes i per part
de l’Estat espanyol es comptarà amb un pressupost de 47.724
milions d’euros per a la PAC dels quals 39.193 milions seran
per a ajudes directes i 8.531 milions per a desenvolupament
rural. A més, del cofinançament autonòmic i nacional de
52.000 milions d’euros per als propers 7 anys i de les ajudes
del fons de recuperació.

També el Ministeri d’Agricultura incorpora 406 milions
d’euros en el projecte de pressuposts generals de l’Estat de
2021 per a la modernització i competitivitat del sector primari,
on es fa realment un gran esforç. Tot això tenint en compte la
situació tan especial que tenim, per un costat, la sortida del
Regne Unit de la Unió Europea i, per l’altra, la crisi sanitària
per la COVID-19 que encara patim i que requereix la
mobilització de grans quantitats de recursos públics.

Quant als dos darrers punts, sobre les ajudes PDR, bé,
evidentment es mantindran els terminis oberts per presentar
projectes susceptibles de rebre les ajudes PDR al 2021, i
recordem que en els darrers anys s’han abonat moltes ajudes
del Programa de Desenvolupament Rural, en concret, el 2020
s’han pagat més de 22 milions d’euros i, a més, la conselleria
treballa intensament en aconseguir un sistema més eficient i
més àgil per al proper període PDR i evitar problemes tècnics
del passat. 

En resum, a nivell balear considerem que la conselleria fa
una bona feina, en contacte directe amb el ministeri per
defensar els interessos del sector balear, el pla estratègic de la
nova PAC ja està previst que acabi de definir-se en el proper
trimestre i es presentarà el mes d’abril, previsiblement.  I,
encara que quedin aspectes per definir i com serà el repartiment
per a cada comunitat autònoma, ens consta que hi ha una bona
relació de treball amb el ministeri i podem veure que el
desenvolupament de la negociació, fins ara, és satisfactori. 

A nivell nacional, doncs Espanya és el segon país més
beneficiat per les ajudes i recursos del fons Next Generation de
la Unió Europea, amb una assignació envoltant els 140.000
milions d’euros, que suposa un 11,2% del PIB del 2019. I,
d’aquesta quantitat, 72.750 milions d’euros, en forma de
transferències no reemborsables, per executar entre 2020 i
2026; a més, s’ha aconseguit incorporar el 95% de les
posicions en el document final d’acord europeu, per arribar
entre tots a un equilibri entre les rendes i el suport als
agricultors i ramaders, i l’arquitectura verda, respecte del medi
ambient i la lluita contra el canvi climàtic, la sostenibilitat
mediambiental i creixement circular, la promoció de la
digitalització i el foment generacional i l’enfocament de gènere. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

(Se sent el timbre de crida per a votació)
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EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Benlloch. Ara correspon fer ús de la
paraula al grup proposant, té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA: 

Sí, moltes gràcies, Sr. President. I gràcies, també als grups
de Ciudadanos, de VOX i d’El Pi, que han manifestat, que han
anunciat el suport a la nostra moció. 

El cert, Sr. López, aunque carezca de sentido -i valgui la
redundància- és que els pagesos a dia d’avui desconeixen el
nou model de la PAC que s’aplicarà tant durant el període de
transitorietat, dins els dos pròxims anys, i quines seran les
quantitats que rebrà el camp de Balears, a no ser que vostè ho
sàpiga i no ens ho digui.

Per açò -per açò- instam la consellera a convocar el Consell
Agrari Interinsular. Enguany només s’ha reunit una vegada,
una!, per explicar, precisament, quines són les propostes i quins
són els objectius. Perquè, per molt que la consellera demani
prudencia y discreción, nosaltres entenem que té l’obligació
d’explicar quines gestions fa i com es troben les negociacions
amb el Ministeri d’Agricultura. Com que no ens ho explica, i
nosaltres ho entenem així, li hem de demanar. 

No ens val, no ens val, Sr. López, que ens diguin que “el
plan estratégico de la PAC tendrá en cuenta el carácter
insular de la agricultura balear”. Bé, quan? Amb quines
partides? Quines seran les compensacions per reduir els costs
per ser un arxipèlag? A partir de quin any s’aplicarà i serà una
realitat d’una vegada per totes per als agricultors? Tot açò, Sr.
López, és el que ens ha d’explicar la consellera, a nosaltres -
que som a l’oposició- i també a totes les organitzacions
professionals agràries i a les cooperatives.

Ja sabem que nosaltres no som una regió ultraperifèrica
com, per exemple, ho és Canàries. Nosaltres no ens hem de
mirar amb el mirall d’aquestes illes, però aquest dissabte passat
el ministre va valorar, amb satisfacció, que Canàries mantindrà
el fons agrari del programa Opcions específiques per a la
insularitat 2021-2027, tot i que la Comissió Europea plantejava
una retallada del 4%, que suposava 10 milions d’euros manco
cada any, els estats membres -com són Espanya, França, Grècia
i Portugal- poden garantir les ajudes agràries per a les seves
regions perifèriques i Espanya ho farà per a Canàries, i Balears
-Balears-, és una regió perifèrica, li ho recordam avui, aquí, al
ministre d’Agricultura i també a la consellera. 

Per tant, si el esfuerzo del equipo negociador español ha
logrado la misma cuantía que en el periodo 2014-2020, per a
Canàries, durant el 2021 i 22, és just i també és necessari que
hi hagi el mateix esforç a favor del sector agrari de Balears per
part del Govern del Sr. Pedro Sánchez, Sr. López, i açò, és així,
i vostè ho sap. 

Açò què implica? Açò implica que el Govern de la Sra.
Armengol ha d’exigir al ministeri, com a mínim, com a mínim,
les mateixes aportacions de la PAC i del PDR, açò com a
mínim; tot i que vostès saben -i la consellera també sap- que el
desitjable seria començar a veure compensats els sobrecosts

d’insularitat. I que, a partir del 2023, una vegada acabat el
període aquest de transició, obtinguem més ajudes amb el marc
financer plurianual de la nova PAC. Però aquesta feina qui l’ha
de fer és la conselleria, l’ha de fer la conselleria, nosaltres aquí
en el parlament ens correspon -com a oposició que som- exigir-
ho i fer també el seguiment de les gestions que faci la
consellera.

Avui, s’ho mirin com s’ho mirin, lamentablement, no tenim
res més que bones paraules, res més. Hem de tenir confiança,
però no em vulguin aquí venir a fer creure que tot està fermat.
Per l’amor de Déu!, és que açò no és així.

I si en el punt 6 demanam un cent per cent més respecte del
2020, açò no és gratuït, Sr. López, és perquè la consellera, amb
dos dies, amb dos dies!, va tancar la línia de subvenció del
PDR perquè no hi havia fons, per tant, si no hi ha fons, que es
posin més doblers. Amb dos dies es va tancar! Ni li dic tots els
pagesos que van quedar fora, sense poder optar a aquesta
convocatòria! Per açò té sentit -plenament sentit- el que el
Partit Popular demana en el punt 6, altra cosa és que vostè ho
entengui o no ho entengui. 

I, Sr. Mas, sí que li vull dir que el Sr. Company sí que va
posar en marxa el PDR del 2014, jo ho trob que sí!, és que em
sembla mentida que vostè pugui dir açò. Vostè em parla del Sr.
Vidal, que és aquell conseller que va deixar 5.000 expedients
sense resoldre!...

(Alguns aplaudiments i aldarull)

..., és aquell conseller, Sr. Mas? Per l’amor de Déu, per l’amor
de Déu! Tan contents haguessin estat els pagesos del Sr. Vidal,
no hi hagués hagut totes les mobilitzacions que hi va haver.
Lamentablement, ha estat el conseller...,

(Remor de veus)

... el pitjor conseller d’agricultura que hi ha hagut en aquesta
comunitat. 

Moltes gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Senyors diputats i senyores diputades, finalitzat el debat, el
grup proposant no ha acceptat l’esmena 17519/20, com a
esmena d’addició, per tant procedirem a la votació dels sis
punts que duu la moció, amb la seva redacció original. Passam
a votar. Votam.

El resultat de la votació presencial: 26 vots sí; 32 no; cap
abstenció. Per videoconferència: 1 vot afirmatiu. El resultat
total: 27 sí; 32 no i cap abstenció.

Passam al punt quart de l’ordre del dia que correspon a les
proposicions no de llei.
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IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 14739/20,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
rebuig a l’ocupació il·legal d’habitatges, garantia del dret
de la propietat, la seguretat de les persones, béns i reforç de
la convivència social a Balears i al conjunt d’Espanya. 

En primer lloc debatrem la Proposició no de llei RGE núm.
14739/20...

(Remor de veus)

..., -senyors diputats, per favor-, la Proposició no de llei RGE
núm. 14739/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
rebuig de l’ocupació il·legal d’habitatges, garantia del dret de
la propietat, la seguretat de les persones, béns i reforç de la
convivència social a Balears i al conjunt d’Espanya.

Correspon la intervenció del Grup Parlamentari Popular, té
la paraula el Sr. Camps. 

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. El compromís dels governs
del Partit Popular amb la garantia del dret a l’habitatge i a la
protecció dels més vulnerables està fora de qualsevol dubte per
poder millorar i reforçar la convivència social a Balears i al
conjunt d’Espanya.

Res més lluny de la realitat, la defensa de la propietat
privada és perfectament compatible amb les polítiques
públiques que han de facilitar l’accés a un habitatge digne als
ciutadans que es trobin en situacions de vulnerabilitat.

Amb l’increment tan important d’ocupació il·legal que es
produeix, fruit de les polítiques confuses d’enfrontament social
provocades pels governs socials comunistes, per donar resposta
i solucionar el greu problema des de l’arrel, el que han generat
ha estat l’efecte contrari, una gran tensió i demanda.

Els problemes s’accentuen quan els governs d’esquerres
volen intervenir en legislar sense to ni so i provoquen l’efecte
contrari, els preus es disparen, alentiment de l’economia, falta
d’habitatge a disposició per mor de la inseguretat jurídica que
generen, provoquen que la situació es torni insostenible i
desgraciadament ja a Balears tenim més de 8.000 persones o
famílies que esperen un habitatge públic a la nostra terra. Una
xifra molt preocupant.

No els ha abastat la greu crisi de l’economia del 2008-2011,
agreujada per les polítiques d’esquerra del Sr. Zapatero i del Sr.
Antich, ja no se’n recorden, per cert, esperem que per al bé de
tots ara no enfonsi l’Autoritat Portuària de Balears el Sr.
Antich.

El Partit Popular del Sr. Rajoy va posar en marxa diverses
reformes legals que donaven suport i empara a les famílies en
situacions vulnerables o desfavorides tals com, amb caràcter
excepcional i temporal, la suspensió dels llançaments sobre
habitatges habituals dels col·lectius especialment vulnerables,
amb el Reial Decret Llei 27/2012, de 15 de novembre, amb
mesures urgents per reforçar la protecció de deutors
hipotecaris. Aquest reial decret llei va ser aprovat i tramitat

com a projecte de llei, no com fan vostès normalment de forma
unilateral, i va donar lloc a l’aprovació de la Llei 1/2013, de 14
de maig, de mesures per reforçar la protecció als deutors
hipotecaris per a la reestructuració del deute i lloguer social,
que mantenia la suspensió immediata i per un termini de dos
anys dels desnonaments de les famílies que es trobessin en una
situació d’especial risc d’exclusió.

Per cert, el termini va ser ampliat novament per l’article 3
del Reial Decret Llei 1/2015, de 27 de febrer, com a
mecanisme de segona oportunitat de reducció de la càrrega
financera i d’altres mesures d’ordre social intentant cercar
consens per sortir més reforçat, no com fan vostès en passar el
rodillo amb els seus decrets lleis recents, que no són capaços de
cercar el consens que no deixen de predicar, però incapaços de
practicar. 

Posteriorment, el Reial Decret Llei 6/2012, de 9 de març, de
mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense
recursos, va establir un codi de bones pràctiques per a la
reestructuració viable dels deutors amb garantia hipotecària
sobre l’habitatge habitual. 

També varen aprovar el Reial Decret 5/2017, de mesures
urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, de
mesures per reforçar la protecció dels deutors hipotecaris amb
la Llei 1/2013, de reestructuració del deute i lloguer social; els
plans d’habitatge 2013-2017, i l’encara vigent Pla Estatal
d’Habitatge 2018-2021.

El Partit Popular, tant a les Illes Balears com a nivell
nacional, ha donat suport i ha proposat tot un cúmul
d’iniciatives per facilitar l’accés a un habitatge als col·lectius
més vulnerables o, com a mínim, evitar la pèrdua dels que ja
tenen la seva llar. 

Per tant, des del Partit Popular entenem necessari el suport
d’aquest parlament per garantir i deixar d’una vegada fer
demagògia en aquests temes tan sensibles per als ciutadans
perquè l’ocupació il·legal no pot ser una solució vàlida i
reconeguda, ni molt menys incitada per les autoritats.

Al mateix temps la importància que des d’aquest parlament
donem suport en instar el Congrés dels Diputats per a una
proposició de llei orgànica contra l’ocupació il·legal i per a una
convivència veïnal i la protecció de la seguretat de les persones
i béns a les comunitats de propietaris. 

També la importància per al Partit Popular d’instar el
Congrés dels Diputats a modificar el Codi Penal de les
disposicions normatives que puguin desallotjar les persones que
ocupin il·legalment un habitatge en 24 o com a màxim en 48
hores.

És necessari ressaltar que un immoble ocupat il·legalment
no pugui tenir la consideració d’estatge o domicili així com que
no podrà donar lloc en cap cas a la inscripció de desocupats al
padró municipal. Que les comunitats de veïns puguin també
actuar directament davant els tribunals quan es produeixen
comportaments violents de les persones que ocupin il·legalment
un habitatge. Que dins el marc competencial que corresponguin
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dur actuacions fermes destinades a garantir el dret
constitucional a gaudir d’un habitatge digne. 

Un servei gratuït de telèfon que permeti als ciutadans de les
Illes denunciar possibles ocupacions il·legals o possibles
intents d’ocupació.

 Formar els nostres policies, que prou falta els fa, els nostres
policies locals específicament per donar resposta més concreta
davant possibles casos d’ocupació il·legal i poder col·laborar
d’una forma efectiva amb els cossos i forces de seguretat de
l’Estat. 

Pel que fa a les esmenes que han presentat els diferents
partits, a Ciutadans agrair-los la seva esmena presentada que va
un poc en la línia que nosaltres ja al tercer punt ve a dir més o
manco el mateix, per tant, no l’acceptaríem.

I també anunciar al Grup VOX que acceptaríem la 17516,
que és la número 10, i proposaríem in voce una transacció per
suprimir la primera part de la 17515 la qual quedaria amb la
incorporació, si prospera, “... siempre que no impliquen
deshaucios de personas en situación de vulnerabilidad social
o económica”.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Per defensar l’esmena RGE
núm. 17509/20, pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula
el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gracias, presidente. El pasado 23 de setiembre, el Grupo
Parlamentario Ciudadanos presentamos en este parlament una
PNL instando al Govern a impulsar medidas para defender la
propiedad privada y garantizar la convivencia y la seguridad
ciudadana contra la ocupación ilegal de viviendas en las Islas.
El pasado 29 de setiembre, en el Congreso de los Diputados, el
Grupo Parlamentario de Ciudadanos también presentamos una
PNL contra la ocupación ilegal. 

Presentábamos medidas que permitieran desalojos exprés
y aumentar las condenas ante el incremento de denuncias y la
constatación de bandas de okupas profesionalizados que actúan
en España y en nuestras islas también. Ambas propuestas
tuvieron los votos en contra de los grupos parlamentarios que
dan apoyo al Govern en Balears y votos en contra de PSOE,
Unidas Podemos, Esquerra Republicana y Bildu en el Congreso
de los Diputados. Por tanto, no prosperaron ninguna de las dos;
por tanto, les anticipo que es muy probable, señores del Grupo
Parlamentario Popular, Sr. Camps, en concreto, que esta PNL
seguramente no prosperará.

(Remor de veus)

Por otro lado, el pasado 17 de julio, Ciudadanos registró en
el Congreso una proposición de ley de garantías para la

seguridad y convivencia ciudadanas frente a la ocupación ilegal
viviendas, que está en trámite, una ley en la que aparecen
propuestas...

(Remor de veus)

... que ya vemos reflejadas en esta PNL que tratamos ahora y
que, por tanto, ya anticipo que les vamos a votar a favor.

En el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, insistimos,
tenemos muy claro que se debe elaborar un plan autonómico
contra la ocupación ilegal de viviendas, que tenga como
objetivo la devolución de los inmuebles a sus legítimos
propietarios, además que debe incluir medidas de refuerzo de
la seguridad y la vigilancia de todos los inmuebles
abandonados, y que sean susceptibles de una ocupación ilegal,
así como facilitar servicios de asesoramiento y orientación
jurídica a los propietarios afectados, ya que a raíz de la crisis
sanitaria de la COVID-19 la ocupación ilegal afecta sobre todo
a segundas residencias.

Nuestro objetivo es dotar a los propietarios de instrumentos
legales que les permitan combatir la ocupación ilegal de
viviendas con la mayor celeridad, además de dotar a las
administraciones de los medios necesarios para combatir este
grave problema. Es un problema gravísimo que las mafias se
aprovechen de familias vulnerables para engañarlas y
extorsionarlas.

Presentamos enmienda para que se endurezcan las
sanciones penales sobre las ocupaciones ilegales auspiciadas
por mafias. Las mafias existen aquí, en nuestras islas, y desde
luego no podemos mirar a otro lado; negarlo, como lo hacen
desde el Govern y los grupos parlamentarios que le dan apoyo,
no hace más que incrementar el poder de las mafias.

En la PNL que tratamos, que presenta el Grupo
Parlamentario Popular en ni un solo punto hace referencia a las
mafias. Por ello, le pedimos al PP que acepte nuestra enmienda
que, además, ya votó a favor en su día, cuando la presentamos
en nuestra proposición no de ley. Porque, desde luego, hablar
de ocupación ilegal es hablar de mafias, y en el caso que el
grupo parlamentario reconsidere su posición y acepte nuestra
enmienda, también pedimos, sobre todo a los grupos
parlamentarios que apoyan al Govern, que voten a favor de la
misma, porque las mafias deben saber que nos tienen a todos
enfrente.

No podemos seguir permitiendo que los afectados acudan
a la justicia para recuperar sus viviendas y se encuentren,
irremediablemente, con un proceso largo y complejo que
permite al okupa quedarse durante años en la vivienda, a la
espera que el juez decida.

Se debe potenciar la coordinación y la cooperación
institucional, así como la elaboración de un protocolo común
de actuación para reforzar la eficacia de esta lucha entre las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las policías
municipales y la administración de justicia.

Es responsabilidad del Gobierno central y de las Cortes
Generales la promoción de todas las reformas legales que sean
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necesarias para defender la propiedad privada. Y urge
introducir modificaciones en nuestro ordenamiento jurídico que
afronten en su integridad esta problemática. Todo ello,
evidentemente, debe ir acompañado de medidas y de servicios
sociales, para dar respuesta a la situación de familias
vulnerables, de forma que no se vean empujadas a caer en las
redes de las mafias de la ocupación.

Únicamente ya informar de lo que ya he avisado
anteriormente, que votaremos a favor de los puntos de esta
PNL y que le pedimos reconsideración para que acepte nuestra
enmienda.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Intervenció per defensar les
esmenes RGE núm. 17513, 17514, 17515, 17516, 17517 i
17518/20, té la paraula, pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. La ocupación ilegal de viviendas
hace tiempo que ha dejado de ser un hecho anecdótico en
nuestro país para convertirse en un grave problema social, una
legislación benévola con los que irrumpen en propiedad ajena
y el apoyo de la extrema izquierda, nacionalistas y separatistas,
son las causas de que los "okupas" campen a sus anchas.

En España es imposible recuperar la propiedad de un
inmueble ocupado sin pasar por un largo proceso judicial en el
que, en demasiados casos, es el propietario de la vivienda el
que sale perjudicado. En VOX hemos contactado con la
Asociación de Afectados por la Ocupación y nos han
demostrado que la mayoría de las personas que ocupan
viviendas no son personas con graves problemas económicos,
la mayor parte de las viviendas ocupadas lo son por mafias que
dedican estas viviendas a realquiler o incluso para narcopisos
o prostitución.

Es insostenible, indignante y aberrante la posición que
defiende la izquierda, que la ley otorgue más derechos a los
delincuentes que a sus víctimas. Y ustedes, además, señores de
la izquierda, lo hacen con todo: los inmigrantes ilegales tienen
más derechos y ayudas que los legales y que los españoles, y
los okupas tienen más derechos que el pobre hombre, que la
pobre familia a la que le han quitado una casa que, en muchos
casos, es el resultado del trabajo de toda una vida. Así defiende
la izquierda a los más necesitados, si estos son españoles.

La actual aberrante situación impide a la fuerza pública
expulsar de inmediato a los okupas, que, además, cuentan con
la asesoría legal facilitada por organizaciones de izquierdas
para eternizar judicialmente un proceso que debería ser
instantáneo.

Nuestro grupo parlamentario en el Congreso presentó, en
julio, dos proposiciones de ley destinadas a defender el derecho
a la propiedad privada y castigar a los okupas con penas de
cárcel, de ahí la primera enmienda de modificación al punto 2,

para añadir el apoyo también a la proposición del Grupo
Parlamentario VOX. Mientras las políticas de la izquierda
protegen a las mafias, nosotros consideramos que al okupa, a
la primera denuncia del legítimo propietario, hay que sacarlo de
la vivienda, sí o sí, por las buenas o por las malas, pero fuera.

En los últimos años, se observa una cifra total de
usurpaciones significativamente al alza. Según los datos
oficiales disponibles, en los últimos cinco años la ocupación
ilegal de viviendas ha crecido por encima del 60% y se ha
multiplicado por 4 durante el estado de alarma, de ahí que
propongamos modificar el artículo 245 del Código Penal, como
hemos hecho en el Congreso, a fin de agravar las penas a los
delitos de usurpación de inmuebles, que pueden llegar hasta los
seis años si la ocupación se produce con violencia o
intimidación, ofrecer mejores herramientas a las fuerzas y
cuerpos de seguridad del estado y ampliar la protección de los
legítimos propietarios, porque hablamos de usurpación de
viviendas, no de allanamiento de morada. Y lo que no puede
ser es que, si encima el propietario se está defendiendo de una
ocupación ilegal, sea el que acabe condenado, esto es una
barbaridad.

Por ello, en la segunda enmienda de modificación que
proponemos, respecto al punto 4, consideramos que sería más
correcto añadir que los casos de ocupación ilegítima o
usurpación se puedan resolver a través de un proceso sumario,
que permita recuperar la vivienda, el inmueble o el edificio en
menos de 12 horas, no 24 o 48, el "okupa" en la calle y en la
cárcel cuanto antes.

En el punto 6, proponemos eliminar esa frase final que
indica que no se desahucie a las personas en situación de
vulnerabilidad social o económica, porque consideramos
precisamente que las personas vulnerables merecen un
tratamiento específico y decidido, que es lo que proponemos en
la primera de las tres enmiendas de adición, que se asegure la
protección social, económica y jurídica de las familias en
situaciones de vulnerabilidad, en particular habitacional;
reformar los servicios municipales de atención social para
atender a los colectivos vulnerables; evaluar la conveniencia de
que el Fondo Social de Viviendas adquiera carácter definitivo
y crear un portal de las ayudas a la vivienda, donde todas las
administraciones publiquen las convocatorias de ayudas a la
misma.

En el segundo punto de adición proponemos que se reforme
la Ley de enjuiciamiento civil, para que las demandas que
busquen el desalojo se decidan en un juicio verbal super rápido
y que el tribunal acuerde la recuperación inmediata del
inmueble por parte del demandante, así como que los delitos de
usurpación puedan ser objeto de enjuiciamiento también de
forma rápida.

Y finalmente, en el último punto de adición, proponemos
instar a modificar la Ley de seguridad ciudadana, para que, ante
indicios suficientes de que la vivienda se usa para la comisión
de delitos graves y flagrantes, las fuerzas policiales puedan
proceder a su entrada, registro, identificación y desalojo de los
ocupantes y se restituya en la posesión al legítimo propietario.
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Señores diputados, desde VOX defendemos el derecho a la
propiedad privada porque es un derecho fundamental en las
democracias occidentales, sin este derecho no hay libertad; el
derecho a la propiedad privada es uno de los derechos incluidos
en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Desde
VOX vamos a hacer todo lo posible para contrarrestar la oleada
de llamamientos que se hacen desde la izquierda a infringir las
leyes y para combatir la impunidad de los delincuentes, urge la
reforma legal que proponemos para proteger a los propietarios
y castigar con dureza a los autores de un delito tan execrable,
la ocupación es una lacra y los políticos que la jalean unos
indeseables indignos de ser representantes públicos.

Muchas gracias.

(Algun aplaudiment i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. En torn de fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula el Sr.
Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sr. President, bon dia a tothom. En recuerdo de la infancia,
las clases de gramática, literatura, y en ellas las explicaciones
del profesor sobre el empleo de las figuras retóricas por parte
de escritores y escritoras a lo largo de los siglos, anáfora,
hipérbaton, sinéresis, metonimia, eran estas hermosas que
jalonaban los textos literarios que habíamos de leer y tratar de
analizar en su composición y estructura. Leyendo la PNL,
presentada por usted, Sr. Diputado, me ha venido una de
aquella viejas figuras, la de la sinécdoque, aquella que hablaba
de tomar la parte por el todo o el todo por la parte. Y es que, de
alguna manera, su especial insistencia en su documento, por
tratar de presentar un problema concreto, limitado, como un
problema de amplio alcance, me recuerda aquella figura, tomar
la parte por el todo.

El problema de la vivienda no es el problema de la
ocupación ilegal, no vamos a negar que exista, evidentemente,
pero no es el problema fundamental, es una de esas partes del
todo que ha sido siempre el problema de la vivienda y que se
resolvería, no con fórmulas coercitivas ni represivas, sino con
el cumplimiento de la Ley de la vivienda, de la misma
Constitución y de la implementación de ambas.

El problema de la vivienda no se..., eh, perdón, pero antes
de profundizar en esto, pongamos sobre la mesa algunas cifras:
según el Ministerio del Interior, en 2019 se registraron en
Baleares 285 denuncias por ocupaciones de inmuebles, pero
801 por lesiones, 584 por delitos contra la libertad sexual,
1.230 por robos con violencia e intimidación y 4.110 por robos
con fuerza a domicilio y establecimientos, cifras todas ellas
bastante por encima de las ocupaciones ilegales de vivienda.
También es necesario añadir que, según datos del Consejo
General del Poder Judicial, en ese mismo año se ejecutaron
1.834 desahucios, 297 por ejecuciones hipotecarias y 1.470 por
impago de alquiler, cifras bastante más preocupantes que las
anteriores, y que reflejan, desde luego, la dura situación social
por la que pasan muchas personas.

Es cierto que en el conjunto del Estado la ocupación ilegal
ha aumentado, ha aumentado en un 4,8%, pero lo que refleja
esa situación es el incremento de la necesidad social del país,
azotado ahora por las consecuencias graves de la pandemia,
pero que están construidas estas consecuencias sobre una base
estructural anterior de graves carencias asistenciales y sociales.
Sabemos que es cierto que se produce un negocio ilícito en
torno a ciertas ocupaciones ilegales, alentado por determinadas
mafias, pero son supuestos minoritarios y claramente delictivos
y el ordenamiento ya dispone de los medios necesarios para dar
respuesta.

Existe la ocupación social por necesidad y existe la
ocupación mafiosa para explotar inmuebles simulando que son
propios, y hay que diferenciar: la primera se deriva de la falta
de oportunidades para poder acceder a una vivienda de forma
legal, por falta de posibilidades económicas para ello o por
falta de oferta de vivienda social. Con un parque público
suficiente de viviendas sociales la ocupación social no existiría
y se reduciría la ocupación delictiva, que lo que hace es
aprovecharse de personas en situación de extrema necesidad.

¿Cuánto representa la ocupación sobre el total de viviendas
existentes? Según distintas fuentes, la cifra está en torno al 3%.
Le voy a dar otro dato, en España hay más de 25 millones de
viviendas de las cuales en torno a 3 millones están vacías; y
otro dato, más de 200.000 familias están desahuciadas.

Pero le voy a plantear otra pregunta: ¿qué viviendas se
ocupan? En 2019 había entre 80 y 90.000 vivienda ocupadas en
España y, según el periódico económico Expansión, el 80%
correspondía a entidades financieras que se habían hecho con
ellas a través de los recurrentes desahucios.

Con todos estos datos y haciendo relaciones simples,
podemos establecer conclusiones fáciles, muchas personas y
muchas familias no tienen donde vivir, que ocupan en un
porcentaje variable viviendas cuya propiedad está en manos de
bancos y fondos de inversión, que hicieron y hacen de la
especulación de la vivienda un negocio, cuando debería ser un
derecho fundamental garantizado por el Estado.

Hablaba antes del cumplimiento y la implementación de la
ley, en este sentido, hasta el pasado 15 de noviembre, ha estado
abierta la consulta pública previa al anteproyecto de ley por el
derecho a la vivienda que impulsa el Gobierno central;
entendemos que esta ley puede resultar fundamental, ya que no
existen antecedentes de normas estatales con rango de ley que
regulen el derecho a la vivienda digna. En este mismo sentido,
creemos también fundamental implementar las normas y
regulaciones en nuestro ámbito territorial haciendo o
trabajando en suspender temporalmente los desahucios,
impulsar el desarrollo reglamentario de la Ley de vivienda,
regular la expropiación del uso de viviendas vacías de las
entidades financieras, controlar el uso irregular del alquiler
turístico o exigir a la SAREB la movilización de su parque de
viviendas para alquiler social.

Y así, de esta forma, y ya para acabar, con las proposiciones
que le ofrezco, le cambio su problema limitado a la parte con
esta otra sinécdoque, el todo por la parte, si solucionamos el
problema colectivo de la vivienda, el todo, con las políticas

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 60 / 1 de desembre de 2020 3403

sociales adecuadas que se están poniendo en marcha,
solucionaremos esta parte, limitada, que usted inspira con sus
innumerables puntos y su PNL, sin atender -sin atender- a ese
todo que tiene que ver con la mayoría social.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, president, molt bon dia, diputats i diputades.
Parlam d’una proposta que ja és recurrent, n’hem parlat un
parell de vegades, el Sr. Marc Ribas abans..., Pérez-Ribas,
perdó, abans ens deia que eren ells mateixos que l’havien
presentada, concretament a la Comissió d’Assumptes
Institucionals, i crec que, fins i tot no fa molta estona, a la
compareixença del Fiscal general de Balears, a la seva
presentació de la memòria anual, vàrem tenir ocasió de poder-
ne parlar, fins i tot alguns grups, el meu en concret li va
formular una pregunta, que era si considerava adient o oportú
modificar el marc normatiu. I crec que la reacció i la resposta
del fiscal Barceló va ser molt més efusiva quan sí que li varen
demanar si trobava que havíem de demanar el traspàs de
competències en justícia en aquesta comunitat autònoma, i no
tant en si s’havia de modificar el marc normatiu.

Però vostès, venga!, una altra vegada amb un tema que és
recurrent. I, a més, ho assenyalen com a un dels principals
problemes que té la nostra societat a dia d’avui o que almanco
la ciutadania així ho percep; dic, o almanco haurien d’afegir si
el que més por genera, i a veure si això, que és un tema
recurrent, vostès no fan qualque cosa per jugar a això, diríem,
de la por. I la por, a nivell social, aquest factor de voler generar
por, és molt perillós, i vostès ho saben, perquè la por sempre ha
estat una eina de control social, i això és molt perillós; perquè,
sobretot han estat moviments feixistes o neofeixistes o neonazis
els que utilitzen la por com a factor de control social i això
evidentment dins una democràcia és molt perillós.

Dins la seva exposició..., -em llevaré la màscara si m’ho
permeten-, dins la seva exposició de motius, dins el segon
paràgraf diu que: “alguns sectors de l’espectre polític situat a
l’esquerra, al·leguen contínuament el dret a gaudir d’un
habitatge digne, recollit a l’article 47 de la Constitució”. Jo no
sé si dins aquest espectre ens hi recull a nosaltres, entenc que
el Sr. Campos sí que ens hi recull, perquè abans ha fet tot un
llistat; bé, jo no ho sé, Sr. Camps, si ens hi afegeix o no, en tot
cas, ens hi pot afegir, i ara automàticament m’explicaré. No sé
si això ho ha fet vostè en ares d’aconseguir aquell consens que
vostè deia al principi que volia aconseguir, si és així, mal
començam perquè parlam del segon paràgraf de la proposició
no de llei.

I m’explic. Si vostè em demana a mi si em sembla lícit que
s’ocupi una propietat privada, en principi i evidentment jo li
respondré que no. Si aquesta propietat privada és d’un fons
voltor, i no sé si saben això del fons voltor de què va, són
aquells fons de dubtosa procedència, supòs que per això li han

posat “voltor”, buitre, no?, que es dediquen a fer-se d’or
especulant. Què vol dir especular? Vol dir comprar, vol dir
tenir-los buits, comprar habitatges, tenir-los buits i esperar ni
més ni manco que el preu de mercat pugi per així tenir un alt
rendiment. Això és l’especulació, no és un invent d’ara. Per
tant, de gent que es fan d’or damunt el patiment de milers de
persones, fins i tot de la mort de persones. Vull recordar que
aquí, en aquesta comunitat autònoma, hem tengut suïcidis de
famílies, després que els hagin desnonat. Per tant, de gent que
es fan d’or, que especulen damunt un dret que és fonamental de
les persones, que està recollit per la Constitució Espanyola i
també evidentment per la mateixa Declaració dels Drets
Universals de les Persones, en el seu artícle 25.

I si em permet un altre supòsit, que sigui d’un banc o d’una
caixa, dels que sistemàticament han engegat de ca seva, els han
tret de ca seva durant tots aquests anys, començant pels anys
més forts de la crisi fins a dia d’avui, fins a dia d’avui; avui de
matí aquí defora hi havia manifestats els de la Plataforma
d’afectats per les hipoteques, i ens deien precisament que en un
mes estan prevists 50 desnonaments, 50 desnonaments més! I
vostès diuen que quan governaven varen tramitar, varen fer tot
un seguit, diríem, de modificacions que són paper banyat,
perquè, si no, no estaríem així com estam a dia d’avui, i no ho
dic com un retret al partit que vostè representa, ho dic com a un
element de reflexió dins aquesta cambra, que ens ho hem
d’agafar evidentment molt seriosament, si n’hi ha prou només
a tenir una normativa, sinó que, a més, també l’hauríem de fer
complir. 

És a dir, crec que en aquest sentit tornam parlar d’aquest
abús que han fet entitats bancàries de manera sistemàtica, de
manera impune i crec que ningú no ha demanat presó per a ells.
Abans el Sr. Pérez-Ribas deia: és que les màfies existeixen; sí
que existeixen i cotitzen en borsa i financen partits polítics. I
crec que això no ens ha de fer por poder-ho reconèixer.

Tot plegat ha contribuït a un dels episodis més obscurs de
tota la història democràtica d’aquest país i, evidentment, com
a conseqüència del sistema financer de bancs, de caixes i de
banca, evidentment d’una imatge deplorable davant la nostra
societat. D’una imatge que evidentment aquesta gent vol
rescabalar o vol reconduir.

I parlar d’altres qüestions contra els okupes és una bona
manera de reconduir aquesta situació i realment el problema
que tenim, sobre per què tenim tants d’habitatges buits i quin
tractament es fa d’aquestes qüestions. I això és un fet
constatable, fins i tot alguns bancs parlen del banco amigo,
fixi’ns-s’hi...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ensenyat, hauria d’anar acabant.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

... i, per tant, si vostès estan contribuint a fer aquest rentat, o
aquest blanqueig d’imatge.

I tornant al discurs de la por, jo els recomanaria un llibre
d’Umberto Eco, que es diu Els 14 símptomes per interpretar el
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feixisme etern, un dels quals precisament parla de la por,
d’aquesta por, d’aquesta por com a instrument de control
social.

Per tant, Sr. Camps, a nosaltres en el discurs de la por no
ens hi trobaran. 

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Bon dia a tothom, senyores i senyors diputats. El Grup
Parlamentari d’El Pi està bàsicament d’acord amb la seva
proposta, la nostra discrepància ja veurà que és absolutament
de matisos, de matisos concrets, però vull començar dient que
estam d’acord amb la filosofia que informa la seva iniciativa,
perquè la filosofia és declarar que és inacceptable l’ocupació
il·legal d’un habitatge, aquesta és la seva filosofia. Comprensió
zero davant l’ocupació il·legal, això és la seva filosofia i la
compartim plenament. 

Cosa que em preocupa que no la comparteix l’esquerra,
perquè l’esquerra es posa de perfil, i ho acabam de sentir. I hem
sentit dos discursos: es posa de perfil en funció de l’ocupant, és
a dir, Unidas Podemos ens han vengut a dir que hi ha dues
classes d’ocupació: la delictiva i una altra, aquesta altra es veu
que, si hi ha unes circumstàncies de vulnerabilitat, unes
circumstàncies concretes de les persones afectades que
realitzen aquesta ocupació il·legal, aleshores ja no és delictiva,
és una altra cosa, això és el que ens ha vengut a dir el seu
discurs.

I el discurs de MÉS per Mallorca és no tant fixar-se en la
persona que ocupa il·legalment, sinó qui és el propietari. I ens
ha vengut a dir, home si el propietari és un fons voltor, o és un
banc, o una entitat d’aquestes que cotitzen per borsa,
perversos!, que guanyen doblers!, aquests..., ja va bé que ho
ocupin. Si és un pobre ciutadà més humil, aquest no, aquesta ja
és una ocupació que no podem acceptar. No, la il·legalitat no
és acceptable mai, mai, mai, mai, i no és acceptable que te
robin, siguis multimilionari o siguis pobre, no és acceptable que
te robin; no és acceptable que te tupin, estiguis molt fort o no
estiguis molt fort, no és acceptable. I vostès el que haurien de
fer és no posar-se de perfil, i això a mi em preocupa
terriblement.

La iniciativa per a nosaltres, en la nostra opinió, la podríem
agrupar en quatre seccions: la primera idea, amb la qual estam
absolutament d’acord, és que la recuperació de l’habitatge
ocupat il·legalment ha de ser immediat, podríem discutir si són
8 hores, 12 hores o 24 hores, és igual, que es recuperi
immediatament, 24 hores?, 24 hores. Això per a nosaltres és
l’objectiu capital i l’element més eficaç per lluitar contra
l’ocupació il·legal. I aquí ja dic, el nostre consens amb vostès
és absolut.

Segona idea, o segona secció, o segona qüestió que es
planteja, el càstig. Ara ja no parlam del propietari que ja ha
recuperat la seva propietat, sinó com es castiga la persona que
ha fet aquesta ocupació il·legal? Aquí ja tendríem més matisos,
perquè no necessàriament el càstig penal és eficaç per
combatre, perquè això també està molt estudiat que no perquè
incrementem les penes en el Codi Penal els delictes minvaran,
no necessàriament hi ha aquesta relació. I per això dic que això
ja seria un primer matís que tendríem amb algun dels seus
plantejaments.

Tercera qüestió. La tercera qüestió és que la política
d’habitatge i la política social l’han de fer les administracions
públiques i els poders públics. Això de pretendre que la política
d’habitatge la facin només els propietaris i qui arregli la
situació de dificultat d’accés a l’habitatge siguin els propietaris
privats, evidentment, no va enlloc. Si hi ha pocs lloguers
socials, si hi ha pocs habitatges públics, que se’n facin més,
però no farem recaure el problema sobre el privat, que no té
cap problema. Si una família no té capacitat en el mercat de
trobar un habitatge, evidentment que hi hagi uns serveis socials,
que hi hagi unes ajudes, que hi hagi un sistema que protegeixin
aquestes persones. Això és el que toca, però no permetre que
ocupin il·legalment.

I després hi ha una sèrie de mesures complementàries, vaig
molt ràpid perquè el temps se m’acaba, hi ha una sèrie de
mesures complementàries que no acabam de veure, per això li
demanam la votació separada.

En relació amb la seva llei, nosaltres en el punt 2 ens
abstindrem perquè la llei és molt extensa, hi ha aspectes amb
els quals estam totalment d’acord, segurament amb la filosofia
estam d’acord, però en determinats aspectes tendríem algun
emperò i per tant ens abstendríem en el punt 2.

El punt 5, bé, que es puguin empadronar, és clar, aquí
també depèn de si hi ha denúncia de l’ocupació il·legal, perquè
si una ocupació il·legal dura en el temps perquè el propietari no
la denuncia, per exemple, que això pot passar perfectament,
home, això que s’impedeixi empadronar no ho veiem molt clar.
També ens abstendríem en aquest punt 5.

I finalment li vull fer una acotació del punt 9. Estam massa
acostumats que sigui la policia local que hagi de fer de
persecució del delicte, no, ho dic perquè vostè dona a entendre
que al final la policia local s’ocupi de posar ordre en aquesta
qüestió. Jo entenc que hi hagi formació, però és que realment
el problema a les Illes Balears és que l’escassetat d’efectius de
la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil acaba provocant que
recaiguin en la Policia Local coses que no li corresponen, i a la
Policia Local no li correspon en absolut aquesta qüestió, no li
correspon. El que passa és que el sistema està tan pervertit que
al final l’acabam carregant. Des d’aquest punt de vista també
ens abstendríem en el seu punt 9.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
la Sra. Font.
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LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom. El dret a
l’habitatge, recollit a la Constitució Espanyola en el seu article
47, no és un dret objectiu. Des de MÉS per Menorca defensam
que és un dret humà i s’ha de defensar com a tal, perquè
vulnerar l’accés a l’habitatge és una vulneració massiva de
drets fonamentals com són la vida, la integritat, la salut o la
intimitat. Tant la Constitució com l’Estatut d’Autonomia
recullen el dret a l’accés a l’habitatge digne i adequat, però
actualment veim que l’accés a l’habitatge s’ha convertit en un
dels factors principals de pobresa i exclusió social.

Vivim en un país en el qual tenir feina no t’exclou de ser
pobre, i açò ens hauria d’avergonyir. És fonamental diferenciar,
sí, és fonamental diferenciar entre habitatge on s’hi viu i aquell
que fa temps que està deshabitat. Si s’entra a un habitatge
habitat estam parlant d’una violació de domicili, i es pot
resoldre en 24 hores i amb penes de presó de sis mesos a dos
anys. El delicte d’ocupació, usurpació, consisteix a prendre
pacíficament, sense violència ni intimidació, un immoble
deshabitat sense consentiment del propietari i amb la voluntat
de viure-hi de manera continuada. En aquest cas encara es pot
recórrer a l’àgil llei “antiokupa”, la Llei 5/2018, que permet
desallotjar en tot just cinc dies l’ocupant sense títol d’un
habitatge, quan el propietari és un particular.

Fins a l’any 1995 no era delicte, i és una qüestió en realitat
que atempta contra la possessió, no contra la propietat, i
curiosament aquest mateix any es va destipificar la usura,
quines casualitats! Nosaltres tenim molt clar que si la persona
i la seva família es troben amb necessitats i l’ocupació és
l’única manera de tenir un sostre no s’hauria d’imposar cap
pena, i no ho diem nosaltres, sinó que queda explicitat a
l’article 20.5 del Codi Penal: “También se declara exento de
responsabilidad penal a quien en un estado de necesidad para
evitar mal propio o ajeno lesione un bien jurídico de otra
persona o infrinja un deber, siempre que concurran los
siguientes requisitos: -almenys n’hi ha un- que el mal causado
no sea mayor que el que se trate de evitar”. Mentre l’habitatge
sigui un luxe, es tracti con una mercaderia i continuem amb
aquesta crisi econòmica galopant no ens queda d’altra que
entendre l’ocupació i no criminalitzar-la.

El dret a la propietat privada està molt protegit a Espanya,
és de fet un dret fonamental. Ara bé, no hem d’oblidar que la
funció social del dret a la propietat privada delimitat el seu
contingut. Açò què vol dir?, que no és un dret absolut, que té
límits, i és clar que açò a alguns no els agrada. De fet basta
veure aquesta proposta.

Però és que a més a més el Comitè de drets econòmics,
socials i culturals de Nacions Unides ja ha condemnat Espanya
en tres ocasions per violar el dret a l’habitatge; la darrera
vegada, no res, l’any passat, el novembre de 2019, després del
desnonament sense alternativa residencial adequada d’una mare
amb sis criatures a càrrec que ocupava un habitatge buit d’una
famosa entitat financera que va ser rescatada per les arques
públiques. 

Sr. Camps, li ho diré clarament, ja li ho ha comentat també
el Sr. Ensenyat: aquesta moció respon a una estratègia nacional,

i per a mi -m’heu de perdonar- d’una baixesa moral
indescriptible, per generar molt por, per criminalitzar, en
definitiva, la pobresa. I sap greu que juguin amb la por en
l’actual context de crisi social.

Segons notícies d’alguns mitjans de comunicació
s’interposen 41 denúncies al dia per ocupació a Espanya, en
comparació amb les 33 que s’interposaven l’any 2018. Aquest
increment del 24%, que són 8 denúncies més a tot Espanya, que
no procediments ni condemnes, és la dada que ha justificat que
aquest tema sigui notícia. No obstant açò no salten les alarmes
quan es produeixen 160 desnonaments al dia al nostre país,
segons dades del Consell General del Poder Judicial.

Crec que queda bastant clar que no donarem suport a
aquesta iniciativa. No ens trobaran criminalitzant famílies
necessitades.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Ferrer.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, president, i permeti’m dir-li que estic molt content
de ser aquí novament amb vostès després d’un procés COVID,
i aprofit per reconèixer i agrair sense embuts la tasca dels
professionals sanitaris de les nostres illes.

(Alguns aplaudiments)

El passat 16 de juliol d’enguany el partit Ciudadanos va
presentar una iniciativa en aquest mateix sentit que ja vàrem
debatre en aquesta cambra. El Partit Popular, aquell mateix dia,
el 16 de juliol, iniciava ja una campanya per generar, a partir
dels delictes d’usurpació i de violació de domicili, una confusió
que els permetia el que sempre ha volgut la dreta, generar un
río revuelto on es pensen que pescaran més vots. També
pensen, en aquest río revuelto, trobar el PSOE que qüestioni el
dret a la propietat privada. No ens hi trobarà, qüestionant el
dret a la propietat privada, ho dic ben clar.

El passat 23 de setembre el Partit Popular presenta la PNL
que avui debatem, i el dia següent el Partit Popular d’àmbit
nacional comença una recollida de firmes amb l’estratègia de
sempre: es vol guanyar al carrer i a les tauletes plegables el que
no s’ha pogut guanyar a les meses electorals, dintre dels
col·legis electorals, unes eleccions.

(Alguns aplaudiments)

La PNL que avui debatem té nou punts. El primer és una
manifestació, tres punts insten el Govern de les Illes Balears,
però té cinc punts en què diu que insten que el Parlament de les
Illes insti les formacions polítiques amb representació en el
Congrés dels Diputats a fer alguna cosa. Això d’aquí és la
cambra autonòmica, el Parlament de les Illes Balears, que
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representa els drets dels ciutadans de les Illes Balears.
Nosaltres com a parlament tenim prou entitat per instar el
Govern de les Illes Balears, per instar el Govern de l’Estat, per
instar la Comissió Europea, i el que vostès ens demanen és que
instem diputats que es troben en el Congrés dels Diputats
perquè facin alguna cosa. Què passa, Sr. Camps?, que la Sra.
Prohens no li agafa el telèfon i li ha d’enviar una PNL? És que
no ho entenc.

(Alguns aplaudiments)

A la seva PNL mesclen interessadament el delicte
d’usurpació amb el delicte de violació de domicili, que és el
delicte d’allanamiento de morada. Jo hi podria veure una bona
intenció, m’agradaria veure-hi aquella filosofia que comentava
abans el Sr. Melià que pugui tenir això de protegir la propietat
privada, però no l’acab de veure, perquè després de les
instruccions del fiscal superior de les Illes Balears de 2018, i
després de la Fiscalia General de l’Estat de 15 de setembre de
2020, que en cap cas no es veuen reflectides a la PNL perquè
la PNL les esmenta però després les obvia, aqueixes dues
instruccions el que fan és delimitar, precisar i donar
instruccions específiques per acabar amb el problema de
l’ocupació de domicilis, que el que haurien de provocar és una
definició i tranquil·litzar i acotar els delictes i les actuacions
policials i judicials, veig que tot plegat això desapareix del seu
ideari i desapareix també de la intenció de la seva proposició
no de llei.

A qui pretén protegir, aleshores, aquesta proposició no de
llei? Està clar, ja ho han dit altres predecessors: aquesta
proposició ho pretén justament als grans tenidors,
específicament els bancs i els fons voltor, que són els que no
inicien els processos judicials per reclamar la recuperació del
seu domicili, perquè evidentment després ens mesclen una altra
qüestió relacionada amb els terminis, que si 24 hores, que si 48
hores..., i obvien per complet que la recuperació del domicili es
fa sota les instruccions judicials que estan informades per
principis garantistes que informen el nostre estat de dret, una
qüestió que també desapareix per complet a la seva iniciativa.

Parlam després d’ampliació de penes -que és un clàssic,
també- quan s’intenta acabar amb un delicte i que nosaltres
pensam que, evidentment, l’ampliació de penes ja amb dos anys
específicament per a les màfies, en tant que organització
criminal, consideram que ja és suficient i si no és que realment
no està (...) però no creiem que allargar aquest període
provoqui cap efecte positiu, i després comencen amb la seva
obsessió per l’empadronament. 

Es veu que a vostès els molesta que la gent es pugui
empadronar per accedir a ajudes públiques, per escolaritzar els
fills, per poder votar, es veu que tot això els molesta, i aprofiten
per ficar-ho en aquesta proposició no de llei. Pel que fa a les
esmenes que s’han presentat, Ciudadanos va en aquest mateix
sentit, d’ampliació de penes -que nosaltres no hi estam d’acord-
, ens ha sobtat que no parlin mai de les màfies de matones que
s’han anunciat en alguns diaris locals, que s’anuncien elles
mateixes per treure a persones que ocupen pisos de manera
il·legal, em sorprèn que no en parlin, i després, de VOX, veiem
aquí aquesta terminologia -que ja n’hem parlat en alguna
ocasió- que aquí el que els va, realment, és la ideologia, perquè

parlen de procesos sumarios; los procesos sumarios em
recorden els juicios sumarísimos, em recorden el que ja vàrem
parlar amb una diputada del auxilio social i després acabam
tots solucionant-ho amb un juicio verbal súper rápido. Jo, tanta
sort que només he fet història de l’art i que no he fet dret
perquè si no tendria mal de panxa de llegir aquestes
interpretacions i aquesta nova terminologia. 

(Remor de veus)

I vaig acabant, president. Aquí, passem a concloure: hi ha
un problema? Sí. A qui afecta, aquest problema? Afecta els
bancs i els fons voltors, que són els que ostenten aquestes
propietats de les quals no se’n fan càrrec, i que, per tant, són
susceptibles de ser ocupades. 

Tenim xifres? Sí. A l’any 2009, l’INE va dir que hi va haver
238 condemnes per violació de domicili i, en canvi,
d’usurpació n’hi va haver 4.687; on tenim el focus? A la
usurpació. Tenim eines per combatre-la? Ho hem dit abans: la
coordinació dels cossos i forces de seguretat de l’estat i l’acció
judicial amb les instruccions que abans he esmentat, de la
Fiscalia superior de Balears i la Fiscalia general de l’Estat. Cal
reformar la normativa?

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Ferrer, hauria d’anar acabant.

EL SR. FERRER I RIPOLL: 

Sí, sí, vaig acabant, disculpi. Cal reformar la normativa?
No, no cal: Codi penal, Codi civil, Llei de propietat horitzontal,
entre d’altres, consideram que donen prou cobertura; cal
aplicar-les i sense perdre de vista, evidentment, el dret
fonamental d’un estat de dret.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Ara correspon la paraula al grup proposant, té la paraula el
Sr. Camps. 

EL SR. CAMPS I PONS: 

Gràcies, Sr. President. Bé, hem escoltat amb atenció uns
comentaris més que els altres, com no pot ser d’una altra
manera, per tant, aquí el que no té clar a dia d’avui encara el
Govern és que s’ha d’anticipar, ha de preveure, ha de
modificar, ha de donar resposta a aquest greu problema que té
d’ocupació a les Illes Balears. Per tant, per açò presentam
aquesta proposició no de llei, perquè instem als que són a
Madrid. 

No farem igual que vostè, Sr. Ferrer, la nostra diputada, la
Sra. Prohens, cada vegada que qualssevol d’aquests diputats del
Partit Popular necessiten alguna cosa, ens agafa el telèfon.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 60 / 1 de desembre de 2020 3407

No farem com vostès, Sr. Ferrer, quan els diputats del Partit
Popular presenten esmenes, tant si són al Govern com si són a
l’oposició, cosa que vostès són incapaços de fer. Per tant,
lliçons, zero. 

(Remor de veus i petita cridòria)

Senyors de MÉS per Mallorca, Sr. Ensenyat, està clar que
nosaltres tenim una diferència prou considerable de raonament
i de posicionament, per tant, vostè ha esmentat aquesta
proposició no de llei que és recurrent, vull recordar-li que la
vam presentar el mes de juliol, que el Sr. Fiscal va venir fa poc
més d’un mes, i vam tenir més dades, però nosaltres ens basam
també en la realitat, cosa que vostès obliden, però duen 64
mesos en aquest govern. I amb 64 mesos, em sembla que el
tema de l’habitatge era un problema prou viu i prou important
i que vostès només han entregat 9 claus, amb 64 mesos, de
pisos de protecció oficial.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Si vostès troben que la problemàtica de l’habitatge amb
aquest ritme donarà resposta en un estat tan crític com
travessem ara amb aquesta pandèmia, doncs em sembla que van
prou equivocats. 

Sr. Melià, li agraesc sempre la seva claredat amb els
missatges, encara que no arribem a acords en tots els punts. La
política d’habitatge està clar que és un fracàs en aquestes illes,
l’intervencionisme de l’esquerra deixa de manifest que no es
dona resposta als que ho necessiten realment.

Quant a la policia local, jo l’únic que he volgut fer ha estat
una matisació en el sentit que quan un veïnat té un problema,
normalment, on sol cridar? A l’ajuntament, i a l’ajuntament hi
ha el cos de policia local, per tant, el que deman és una
formació específica, una col·laboració, que puguin ajudar
aquests vesins i que puguin col·laborar de forma efectiva i
professional, com ho fan sempre amb els cossos i forces de
seguretat de l’Estat. 

Quant a Podemos, també, Sr. Jiménez, que era un problema
limitat d’ocupació, problema d’habitatge..., etc., no? Jo vull
recordar-los tots vostès, senyors diputats, si ens cenyim aquí als
diferents titulars: “La ocupación ilegal en Baleares crece al
ritmo de la crisis”. Jo no sé si vostès són prou conscients, però
les crisis arriben molt ràpid i se’n van molt a poc a poc,
normalment solen venir quan l’esquerra és al govern. 

(Remor de veus i petita cridòria)

Els expedients tramitats per problemes de lloguer pugen,
segons la Sra. Truyols, de l’ajuntament, que la tenim aquí
devora, un 80% a l’any 2020: “Baleares sufre 132 ocupacions
d’habitatges des de gener d’enguany”. “Dinero a cambio de
ocupar una casa. Un negocio en manos de las mafias”. Ara els
diré la xifra..., que vostès m’han donat altres xifres, segons la
premsa, dia 7 de juny de 2019, aquí diu: “La ocupación ilegal
de viviendas se ceba en Son Gotleu y Camp Redó. Más de
1.000 inmuebles ocupados en Son Gotleu, por las mafias.” El
Sr. Pons, el conseller d’Habitatge, ho sap perfectament perquè,
a part de tapiar els habitatges, a part de posar portes de

seguretat, a part de posar una alarma, a part de posar seguretat,
idò sap el que costa. I, a dia d’avui, incapaç de donar resposta
i solució a les promocions de Son Gotleu, per posar un petit
exemple. 

“Los abogados de Baleares piden un cambio de la ley para
combatir a las mafias de ocupación de viviendas”. No ho diu
el Partit Popular, a mi em sembla que ho diuen els
professionals, per tant, vostès, sempre amb la seva tònica de
demagògia. I com que no puc contestar a tothom,...

(Remor de veus)

... i com que no puc contestar a tothom..., a mi em sembla que
el que ha quedat més clar i manifest, que s’ha d’estar en el
Congrés dels Diputats perquè pugui millorar. Vostès, no
s’oblidin, que duen 64 mesos i el tema de l’habitatge, molt de
posar primeres pedres, molt de firmar convenis, però la realitat,
zero. 

I quant a la problemàtica de l’ocupació, també facin saber
als seus companys i govern socialcomunista que tenim a
Madrid que...

(Remor de veus i petita cridòria)

... ja duen quasi dos anys, i el que haurien de fer és modificar
les coses que no funcionin i donin cobertura a les persones. I,
amb nosaltres, el Partit Popular, el Partit Popular, en cap
moment, en cap moment...

EL SR. PRESIDENT: 

Per favor, senyors diputats. A veure, senyors diputats. A
veure, senyors diputats... I no vull dir noms! Que es posi
tothom tranquil, perquè hi ha actituds que no són tolerables!
Que no són tolerables!

EL SR. CAMPS I PONS: 

Per concloure, Sr. President...

EL SR. PRESIDENT: 

A veure, Sr. Camps. Li deman que fixi posició respecte de
les esmenes, que ja es passa de temps. 

EL SR. CAMPS I PONS: 

Moltes gràcies. Si no m’interrompessin tant, tal vegada no
haguera esgotat tant de temps, Sr. President.

Amb tot el respecte per aquesta presidència, ja acab, el
Partit Popular hi és per defensar la legalitat i la propietat
privada, el Partit Popular està a favor de qualsevol partit
enfront però sempre i quan sigui responsable.

Per tant, la fixació quant a les esmenes..., es votaran per
punts i així... amb la incorporació, com he esmentat fa uns
minuts a la meva primera intervenció.

Moltes gràcies, Sr. President.
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(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, per favor!

(Continua la remor de veus)

A veure, en el punt 6 hi ha l’esmena de VOX, RGE núm.
17615/20, a la qual el Sr. Camps ha proposat una transacció, i
deman si qualque grup s’hi oposa. Cap grup no s’hi oposa?
VOX hi està d’acord? D’acord.

He entès que el Sr. Camps acceptava votació separada.
Farem un parell de votacions.

En primer lloc, votam els punts 1, 3, 7 i 8. Passam a votar.
Votam.

Votació presencial: 26 sí, 31 no, cap abstenció. Per
videoconferència: 1 vot afirmatiu. Resultat total: 27 sí, 31 no,
cap abstenció.

Ara passam a votar els punts 2, 5 i 9. Passam a votar.
Votam.

Votació presencial: 20 sí, 32 no, 6 abstencions. Per
videoconferència: 1 vot afirmatiu. Resultat total: 21 sí, 32 no,
6 abstencions.

Ara passam a votar el punt 4 amb l’esmena RGE núm.
17514/20 de VOX.

EL SR. CAMPS I PONS:

Sr. President,... Sr. President,... no és l’esmena 4, és
l’esmena 6 i l’esmena 17515/20.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar el punt 4. Votam. 

Votació presencial: 21 sí, 32 no, 3 abstencions. 1 vot
afirmatiu per videoconferència. Resultat total: 22 sí, 32 no i cap
abstenció.

Ara passam a votar el punt 6 amb l’esmena 17515
transaccionada.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

President, perdoni, podríem demanar la votació del punt 6
juntament amb el 9.10 que hem acceptat que es voti conjunt?
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

El punt número... A veure, vostè es refereix al punt número
11, l’esmena 17516 del Grup Parlamentari VOX?

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, Sr. President, juntament amb la que.... hem transaccionat
del punt 6, si podem demanar que es votin juntes aquestes dues.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò ara votam el punt 6, que és l’esmena 17515, de
VOX, amb la transacció que ha fet el Partit Popular, juntament
amb l’esmena 17516, de VOX. Passam a votar. Votam.

Votació presencial: 26 sí, 32 no, cap abstenció. Per
videoconferència 1 vot afirmatiu. Resultat total: 27 sí, 32 no i
cap abstenció.

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 1951/20,
complementada amb l’escrit RGE núm. 2149/20, del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a reconeixement
de la insularitat.

A continuació, debatem la Proposició no de llei RGE núm.
1951/20, complementada amb l’escrit RGE núm. 2149/20, del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a reconeixement
de la insularitat. 

En primer lloc, es produirà la intervenció del Grup
Parlamenari MÉS per Mallorca. Té la paraula la Sra.
Campomar.

(Remor de veus)

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, per favor.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Bé, a l’Estat espanyol hi ha 11 illes en dos arxipèlags, les
Illes Balears i les Illes Canàries, un fet insular que marca
diferències molt significatives i de gran impacte per als seus
residents en comparació amb la situació al territori peninsular
i que provoca un conjunt de desequilibris que s’han de
compensar, sumen un 22% del total del model turístic, estimat
abans de la crisi de la COVID-19, i comparteixen un model de
monocultiu turístic similar en les problemàtiques derivades
d’aquest fet a les quals se sumen la reivindicació de la cogestió
aeroportuària i l’oposició a les prospeccions petrolíferes.

Ara fa un any que vàrem presentar aquesta proposició no de
llei i un any després els fets posen en evidència que el Govern
espanyol no té intenció de compensar de forma justa els
desequilibris del fet insular i que aquesta proposició no de llei
és més vigent que mai ara mateix.

Un primer lloc, l’acord programàtic de govern en l’àmbit
estatal de fa un any entre PSOE i Podemos on el mateix
document diu que serà la base dels pressupostos inclou entre
els eixos prioritaris revertir la despoblació amb una estratègia
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de repte demogràfic i connectivitat territorial, però cap menció,
ni mínima, de mesures ni estratègies per corregir els
desequilibris territorials que provoca la insularitat. I un any
després el Ministeri de Transició Ecològica té una secretaria
general que fa feina per revertir el repte demogràfic de la
despoblació, però cap departament no té en compte la
problemàtica específica de la insularitat. I un any després els
dos arxipèlags continuen amb la insuficient connectivitat
crònica amb la península, que s’ha vist agreujada per la
COVID-19 a nivells quasi de no-connectivitat. I un any després
no hi ha cap acció del Govern espanyol per assumir les mesures
correctores suficients del transport per via aèria i marítima que
assegurin una connectivitat suficient i que les economies no es
ressentin tant pel fet de ser extrapeninsulars, en referència al
cost afegit que suposa la importació de quasi totes les
mercaderies.

A les Illes Balears és imprescindible eliminar les
restriccions derivades de l’aplicació de la regla de mínims en
transport de mercaderies per compensar el sobrecost del
transport i ajudar la competitivitat de les empreses, una situació
intolerable ja en situació normal, però encara més intolerable
amb aquesta crisi de la COVID-19.

En segon lloc, un any després tampoc el Govern espanyol
no fa comptes complir amb el REIB aprovat el 2018, que
realment compensi la nostra insularitat amb bonificacions
fiscals, fons d’insularitat i compensacions per transport públic;
ni compensar tampoc el deute històric derivat de
l’infrafinançament acumulat, que es valora entre 3.000 i 5.000
milions d’euros, i ara vénen uns pressupostos generals de
l’Estat que ens tornen posar a la cua de les inversions en un
moment tan difícil per a les Illes Balears. El cert és que el
Govern espanyol no sap on se situen les Illes Balears al mapa,
ni per al PP abans, ni ara per part del Sr. Sánchez, que ens diu
isla de la Palma per parlar de Mallorca.

En tercer lloc, un any després, davant la pitjor crisi
sanitària, social i econòmica que han viscut les nostres illes,
l’Estat no fa comptes posar en marxa mesures específiques per
compensar aquest fet ni el fet insular, quan som la comunitat
més damnificada econòmicament pels efectes de la COVID-19
del territori espanyol i possiblement d’Europa. Només ens han
tengut en compte com a màquina de fer doblers, i ara que ens
haurien de compensar no ho fan.

En quart lloc, un any després els partits estatals, PSOE, PP
i Ciutadans, han vetat al Senat una comissió d’insularitat, en la
qual es debatin i s’aprovin propostes per compensar la
insularitat, que va ser proposada pel senador autonòmic
d’aquestes illes, Sr. Vidal, juntament amb els senadors canaris.
Mentre, sí s’ha donat suport a una comissió permanent de reto
demográfico. Com sempre estafen la gent d’aquestes illes, fan
un cantet aquí i un altre a Madrid, perquè la ponència
d’insularitat que han impulsat al Senat és una ponència d’usar
i tirar, perquè és d’estudi temporal, que s’extingirà quan
l’estudi hagi acabat. Ho saben bé vostès perquè funciona de
forma similar aquí en el Parlament: les comissions permanents
funcionen sempre tota la legislatura, però les temporals
caduquen.

En conclusió, nosaltres com podem esperar també que
Europa entengui els desequilibris que causa la nostra insularitat
a les Illes Balears si el Govern espanyol no s’ho creu i no fa
res?

Dit això creiem, com he dit abans, que aquesta proposició
no de llei és més vigent que mai, i per això demanam una
vegada més, perquè fa moltes vegades, crec, que en aquesta
cambra és un clam, que el Govern espanyol prioritzi i
garanteixi una compensació justa i real de la insularitat i faci
front a les seves problemàtiques.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Intervencions per defensar
l’esmena RGE núm. 17520/20, presentada conjuntament pels
Grups Parlamentaris Socialista i Unidas Podemos. Pel Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Moltes gràcies, president. Bon dia, diputats i diputades.
Primer de tot vull manifestar a la Sra. Campomar que estam
totalment d’acord amb el concepte general de la seva
proposició. La nostra comunitat, com a territori discontinu,
pateix un infrafinançament històric. La insularitat i la
pluriinsularitat -li record que patim d’una doble insularitat per
al cas de Menorca i Eivissa, i d’una triple per a Formentera-
provoquen desequilibris que encareixen el cost de vida i ens fan
més vulnerables i més fràgils. Estam totalment a favor
d’avançar cap a un just equilibri econòmic entre les diverses
parts del territori espanyol. En aquesta lluita ens hi trobarà
sempre.

Però abans d’entrar a explicar l’esmena que hem presentat
juntament amb el Grup Parlamentari Unidas Podemos
m’aturaré a comentar un detall important, que vostè també ha
comentat, que és que aquesta proposició no de llei fa molta
estona que està registrada i que des de llavors ens ha passat un
fet molt important, que és la pandèmia, un fet que ens ha
capgirat la vida i que també ha capgirat moltes altres coses, i en
aquest sentit li faré dues reflexions; la primera: ens ha fet veure
que la insularitat pot passar de ser un desavantatge a ser un
avantatge; i també un altre fet: que hem passat de ser de les
comunitats que històricament hem aportat més a ser de les que
necessitam més, necessitam més assistència per part de l’Estat,
a causa del nostre model productiu. 

Hem estat de les comunitats més colpejades per les
conseqüències de la crisi, i l’Estat ha engegat els mecanismes
per pal·liar aquests efectes. Només dues dades li posaré damunt
la taula: el fons COVID no reemborsable, destinat al sector
sanitari, a educació i a compensació de la caiguda d’ingressos;
a les Illes Balears s’ha rebut l’aportació per habitant superior
a la mitja de les altres comunitats, i açò s’ha fet gràcies a aquest
govern, que ha anant reclamant els diferents criteris de
repartiment. Un segon fet és que el nostre model productiu ha
fet que el tant per cent d’afiliats a la Seguretat Social afectats
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per ERTO duplica la majoria de les comunitats, i en algun cas
el triplica i tot. Què vol dir açò? Que l’Estat aportarà 1.300
milions d’euros a les Illes Balears entre cotitzacions i
prestacions. És a dir, reconeixem, Sra. Campomar, quan
existeixen desequilibris reals, però també hem de saber
reconèixer quan hi ha respostes.

Per tant, fent referència als pressupostos de l’Estat, com ha
fet vostè, li he de dir també que són uns pressupostos
excepcionals, en un moment excepcionalíssim. Quin és
l’objectiu? L’objectiu és minvar les desigualtats que provoca
tota crisi, i recuperar socialment el país. Com ho fan?
Consolidant l’ingrés mínim vital, blindant el sistema de
pensions, ajudes a la dependència, incrementant les beques, i
un llarg etcètera. Per tant no ens podem fixar només en el
capítol 6, que són les inversions reals, perquè són les inversions
que l’Estat destina principalment a aquells àmbits en què és
competent, que és ports i aeroports. Li vull recordar, Sra.
Campomar, que quan ens posen un projecte damunt la taula,
com és el cas de l’aeroport de Palma, som els primers que
diem: aturam màquines, aturam màquines perquè volem
comprovar els criteris de redacció. Per què? Perquè volem unes
inversions de l’Estat que tenguin aquesta mirada local, des de
la nostra mirada. Per tant, ho demanam també en altres casos,
i açò com ho fem? Ho fem a través de convenis i ho fem a
través de transferències, amb convenis bilaterals també
sectorialitzats, i açò s’ha de comptabilitzar en els pressuposts
de l’Estat, ho ha dit la presidenta un parell de vegades avui en
aquesta sala contestant algunes preguntes.

Açò significa que tenim els ingressos més importants dels
darrers anys pel que és la destinació a les Illes Balears de les
inversions. Per molt que posi el crit al cel el Partit Popular en
Rajoy mai no va posar tants de doblers en els seus pressuposts
com tenim aquest any per a les Illes Balears.

Per altra banda també un fet extraordinari ens du uns
ingressos extraordinaris, que són els fons europeus. Dels fons
europeus tenim també els primers 100 milions, que ja estan
incorporats als pressuposts de la comunitat, per a
infraestructures de serveis públics, i també tenim la línia de
recuperació i resiliència que incorporarà 153 milions per a
inversions en medi ambient, transició energètica, habitatge i
estratègia turística. Aquests fons europeus són molt importants
per desenvolupar tots aquells punts que vostè desenvolupa en
el punt número 2 de la seva proposició.

Fem una esmena simplement de forma, per ordenar
diferents temes i agrupar-los. I bé, en principi farem un vot
favorable a tot i res més, simplement ens trobaran en demanar
que el finançament es millori per part de l’Estat, però també
hem de reconèixer quan les coses ens han anat bé i quan tenim
més finançament per a segons quines qüestions i segons quines
línies. Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, president. Les nostres illes mereixen un tracte just
en els pressuposts insular, autonòmic i estatal. Espanya és un
país divers, marcat per una tendència centralista que va molt
més enllà de l’estructura radial de la xarxa ferroviària.
Efectivament, el fet insular, i especialment a la conca
mediterrània, ha costat que s’entengui al llarg de la nostra
història. 

Els pressuposts generals de l’Estat per a l’any que ve es
presenten com els més determinants de la darrera dècada, tenen
el repte de respondre de manera clara a l’actual conjuntura
econòmica, derivada de la crisi genera per la COVID-19, a les
limitacions provocades per les retallades de la darrera crisi que
encara patim i mirar cap endavant, abordant els desafiaments
pendents de l’economia espanyola, la cohesió social, el
desenvolupament de l’economia dels cuidats, la transició
ecològica, l’enfortiment dels serveis públics i la digitalització
de l’economia.

Aquests pressuposts tenen un programa ambiciós
d’inversions. Podem destacar que es destinaran al sector turístic
més de 1.300 milions d’euros, 1.772 per a polítiques
d’habitatge, 3.100 per a la sanitat pública, dependència i cures
de llarga durada també estan recollits amb més de 1.300
milions, o més de 5.300 per a l’horitzó verd.

Les Illes Balears però patim un dèficit històric, un
infrafinançament que cal revertir. Enguany per primera vegada
tenim un govern central de coalició, on participa Unidas
Podemos. Tenim uns pressuposts generals de l’Estat que van en
línia diametralment oposada a les polítiques “austericides” que
varen marcar el nostre país a la crisi estafa de 2008. Com seria
el nostre país sense ERTO, sense programes d’ajudes a
autònoms, sense un govern que espitgi fort perquè arribin els
recursos dels fons de recuperació europeus? Ja no recordam la
gent que es va suïcidar en el nostre país pels desnonaments? El
2013 varen ser 16 persones. Això no ha de tornar passar i des
del nostre partit, des de la nostra coalició treballarem de valent
perquè tothom pugui tenir un sostre digne.

En relació amb la proposta presentada per MÉS per
Mallorca, en relació al reconeixement de la insularitat, és obvi
que les nostres illes han estat motor econòmic d’Espanya i han
, revertit una gran quantitat de diners a les arques comunes.
Compartim evidentment la proposta i la iniciativa presentada.
Hem estat una comunitat autònoma solidària amb les
necessitats d’altres territoris, però molt més del necessari. Això
ha provocat un dèficit important que cal revertir. Per aquest
motiu donam suport, com no pot ser d’altra manera, al punt
primer de la iniciativa, en el sentit que cal garantir que la
compensació per la insularitat estigui dins les prioritats de
l’agenda política del nou Govern estatal. En aquest sentit ja
s’han fet arribar propostes al nostre grup al congrés. 

De la mateixa manera, presentam juntament amb el Grup
Socialista, com bé ha explicat la Sra. Carbonero, una esmena a
la resta dels punts perquè es reconegui l’aportació important
que tant nosaltres com les Illes Canàries feim al PIB turístic
d’Espanya. També cal que augmentem el nostre pes en la gestió
aeroportuària, que tants ingressos genera i que tant rellevant és
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per a la nostra economia, per al nostre medi ambient i, com
hem vist, per a la nostra salut.

És important també avançar en la diversificació del model
productiu i tenir una economia que no posi tots els ous en el
mateix paner, per tal de no patir una crisi com l’actual basada
en el monocultiu turístic. Un model on la precarietat és present,
malgrat tots els recursos que genera aquesta indústria. Una
precarietat que pateixen de primera mà les kellys, però que
també altres col·lectius com el personal de cuina o de menjador
estan patint dia a dia. Per aquest motiu cal adaptar la legislació
i que la seva edat de jubilació tengui en compte les condicions
penoses en què treballen moltíssimes vegades.

En definitiva, volem millors condicions per a la gent, per als
autònoms, per a les PIME de les nostres illes i treballarem tant
des d’aquest parlament, com des del Congrés dels Diputats per
aconseguir que un bon grapat d’aquests 27.000 milions d’euros
que encara estan pendents d’assignar a les comunitats
autònomes, venguin cap a les Illes Balears.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Martín. Corresponde ahora el turno del Grupo
Parlamentario Popular. Tiene la palabra el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Bé, reconec que aquesta és
una proposició no de llei que vostès varen presentar el gener,
per tant, a l’època pre COVID i, per tant, ... el primer que li
volia dir és que el desenfocament en el plantejament en el
nostre entendre és total i absolut. Però vostè té justificació,
perquè efectivament la va presentar abans de la COVID, el que
no té massa justificació és l’esmena que ha presentat el Partit
Socialista i Podemos, on ens demanen no sabem exactament
què, o sí, ara farem una valoració.

De totes formes jo li he de reconèixer, Sra. Campomar, que
quan vaig llegir el títol de la PNL, un diu: "vaja, reconeixement
de la insularitat, i això serà una meravella", perquè dins el text
vostès fan un discurs reivindicatiu i tal, i de sobte un arriba a la
part final, que és el que votarem avui en aquesta cambra, i
resulta, primer plantejament: “garantir la compensació de la
insularitat, sigui justa i real, estigui dins les prioritats de
l’agenda política del nou govern”. Dir això i no dir res és el
mateix, jo em pensava, Sra. Campomar, que ens diria per
exemple, eh?, per exemple: “s’ha d’aprovar el bloc de fiscalitat
del REB”, per exemple, dic jo, o és que vostès no volen
aprovar el bloc de fiscalitat del REB? Com és que no plantegen
això, el bloc de fiscalitat del REB? Ho dic perquè es va aprovar
l’avantprojecte el febrer de 2019 i el gener de 2020 ja devia
estar aprovat el REB frau i vostès no ho reivindiquen això?

Jo vull pensar que el factor d’insularitat, ara es diu factor,
inicialment era el fons d’insularitat, també deu ser una
reivindicació, dic jo, vaja, però és que resulta que la dotació al
REB frau de febrer de 2019, la dotació és zero euros. I resulta
que davant zero euros vostès què reivindiquen? Ah, no hi és la
reclamació del fons d’insularitat, ni un euro. No reclamen res!
Jo pensava que ho reclamarien.

(...) de les inversions, diran que la PNL és de gener, molt
bé. Plantegen l’esmena el Partit Socialista i Podemos i de les
inversions no en diuen res, les inversions de l’Estat deuen ser
fabuloses, en inversions de l’Estat estam a la cua. Tenen en
compte la insularitat aquestes inversions de l’Estat?

(Se sent una veu de fons que diu: “no”)

Sí, però deu ser en sentit negatiu, en sentit invers que tenen
en compte la insularitat, estam a la cua i vostès ho reclamen?
Ah no, no reclamen res, a l’esmena tampoc no reclamen
absolutament res. Reclamaran potser la dotació econòmica del
REB frau de febrer de 2019? Jo ho mir aquí, i tampoc, tampoc
no hi ha la reclamació del REB frau, ni de la dotació
econòmica del REB frau, ni transport marítim, res, ni un euro.
Això no ho reclamam? Sra. Campomar, això no ho reclamam,
no? O sobretot qui ha plantejat l’esmena, d’això no reclamam
res, no?

Regla de minimis. Vostè, Sra. Campomar, surt aquí a dir la
Regla de minimis, ho han reclamat, votarem la regla de minimis
o no? No, no ho votarem perquè vostè no ho ha plantejat dins
dels punts...

(Remor de veus)

No, tampoc no ho votarem això, això ja va bé.

Sistema de finançament, que la variable d’insularitat tengui
més pes en el sistema de finançament. Tampoc no hi és, a
vostès els pareix fantàstic dir que reclamarem una insularitat
justa i real i amb això es queden a gust. 

La realitat d’aquesta PNL, Sra. Campomar, és que la
submissió de MÉS per Mallorca al Partit Socialista és total i
absoluta...

(Alguns aplaudiments)

A vostès els manen, des del Partit Socialista els diuen s’ha
de fer així i vostès amén, amén, els va perfecte.

Podemos, ja ho hem sentit, eh! Vostès, Podemos i MÉS per
Mallorca toquen moqueta, eh, i tot està solucionat...

(Algunes rialles)

Mana el Partit Socialista i vostès amén, amén a tot, clar que
sí, a votar tot a favor, i ja el súmmum de l’esmena del Partit
Socialista és que..., eh!, és que s’ha de mirar, eh?, de veritat,...

(Algunes rialles)

 



3412 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 60 / 1 de desembre de 2020 

... perquè vostès plantegen una esmena i ens diuen, avui, eh?,
avui: “necessitat de gestió dels fluxos turístics i d’establir un
sostre de creixement de places turístiques”, avui!, avui que (...),
que (...) la indústria turística, vostès ens parlen d’establir
sostres de places, bé, ja és surrealista, surrealista el que vostès
plantegen en aquesta PNL.

En conseqüència, votarem a favor perquè vostès podrien
venir la setmana que ve i dir-nos: “ dos i dos són quatre?” i
nosaltres votaríem a favor, vostès diuen “que la insularitat sigui
justa, etc.”, hi votarem a favor, però en el punt 2 ens
abstindrem perquè vostès... eh!, deliren, vostès estan delirant i
diuen coses que estan a les antípodes de la realitat d’avui dia,
que viuen els ciutadans de les Illes Balears. Vostès -perdonin
que els ho digui, eh?, no s’ofenguin- viuen a Matrix...

(Remor de veus)

... viuen a Matrix perquè ens plantegen una cosa que està
absolutament allunyada de la realitat que viuen els ciutadans de
les Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Costa. Corresponde ahora el turno al
Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la Sra.
Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, vicepresidenta. Miren, yo tenía un poco la
sensación -como ha comentado el portavoz que me ha
precedido del Grupo Parlamentario Popular-, creo que han sido
muy poco ambiciosos con esta proposición no de ley. 

Pensaba y esperaba muchísimo más de su grupo
parlamentario y así trabajamos juntos en un documento sobre
la insularidad para remitir al Comité de las Regiones en el mes
de mayo que iba muchísimo más allá, de verdad afrontaba y
abordaba todas las desventajas que supone la insularidad. 

Ustedes se la han llevado al terreno de la masificación
turística. Permítanme que les diga que hemos perdido una muy
importante oportunidad de poder lanzar un mandato al Govern
y que ellos lo lanzaran al Gobierno de España en cuanto al
reconocimiento efectivo, real y justo del hecho insular, un
hecho diferencial que necesita compensación, compensar esas
desventajas, esos costes adicionales y no creo que haya nadie
en esta cámara que no esté de acuerdo en ello.

Como expresa el grupo proponente, MÉS per Mallorca, en
la exposición de motivos de esta PNL las dificultades
inherentes a la insularidad vienen reconocidas por la Unión
Europea en su derecho primario, los artículos 174 y 175 del
Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, y yo soy muy
consciente porque me lo he encontrado durante muchos años en
mi carrera anterior, que el Gobierno de España del Partido
Popular y del Partido Socialista nunca han entendido cuál era

nuestra reivindicación y los problemas derivados de la
insularidad, ni un partido lo ha entendido nunca y nunca lo han
defendido en el Consejo de la Unión Europea, les aseguro que
ninguno de los gobiernos que hemos tenido.

Por tanto, esta PNL sí que debía ir encaminada a exigir al
Gobierno central la reivindicación de ese reconocimiento del
hecho insular, pero que se traduzca en políticas comunitarias
reales para compensar estos sobrecostes y también que se
introduzca en la política de cohesión de la Unión Europea.

En este sentido estoy de acuerdo también en cómo se
plantean en la exposición de motivos de esta proposición no de
ley en que se debe defender... que el Gobierno central asuma y
tenga a bien poner en marcha ya instrumentos fiscales que... y
desarrollar el REB que ustedes no vuelven a pedir en la
proposición no de ley como punto.

Es la eterna reivindicación histórica, como digo, que no
llegan a entender en el Gobierno central. Nosotros no estamos
pidiendo privilegios, sino un trato justo y solidario para poder
competir en igualdad de oportunidades.

También estoy de acuerdo con el Sr. Costa, ustedes se dejan
eliminar la regla de mínimis para el tema de mercancías, es lo
que realmente tendría que haber sido y haberse enfocado esta
proposición no de ley.

El punto número..., también se ha referido usted, Sra.
Campomar, a que Ciudadanos no votó en el Senado una
comisión para estudiar los problemas de la insularidad y se ha
referido a una comisión de reto demográfico que se ha puesto
en marcha, pero es que fue el Partido Socialista quien la
propuso en el Senado, sus socios, con los que gobiernan. Ellos
fueron los que propusieron esa comisión y le puedo asegurar
que mi grupo parlamentario Ciudadanos en el Senado votó a
favor de la ponencia de estudio sobre la insularidad en el marco
de esta comisión de reto demográfico, que propuso el Partido
Socialista y que nosotros votamos a favor.

En punto 2 es lo que ya hemos comentado, es un totum
revolutum de repente incluyen..., pues su ideología, líneas
programáticas de los Acuerdos de Bellver en los que nosotros
estamos de acuerdo menos en el primer punto, en cuanto al
límite, poner un límite a las plazas turísticas. 

Le pediría que si pueden votar o desgranar en puntos el
punto 1.2 porque nosotros sí que tenemos la voluntad de que
esta proposición no de ley salga adelante por lo que usted ya
conoce de nuestro grupo que estamos a favor con que el
Govern inste al Gobierno central a reclamar ese reconocimiento
de la insularidad.

Estamos más... bueno, más..., nos gusta más el texto de la
enmienda que presenta el Partido Socialista y el Grupo
Parlamentario Podemos, pero sí que les pediría que pudiéramos
votar todos los puntos internos.

Y me alegro que los socios de gobierno hayan ya
abandonado su discurso de la transformación del modelo
económico de Baleares por la necesidad real de impulsar las
diversificación de la economía balear. Aquí estamos totalmente
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de acuerdo y aquí encontraran a Ciudadanos para trabajar en
conseguir diversificar la economía balear.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Guasp. Corresponde ahora al Grupo
Parlamentario VOX-Actua Baleares. Tiene la palabra la Sra.
Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, vicepresidenta. Una vez más volvemos al tema
recurrente de la insularidad y es tristemente recurrente porque
por desgracia llevamos 42 años sin que el hecho insular haya
sido reconocido oportunamente en esta región de España. 

Este no es un debate de modelo político ni de reparto
competencial ni tiene que ver con el mapa político, ni siquiera
con el régimen político español. Se trata de un hecho físico, el
hecho de ser islas que además está recogido en la Constitución
Española que reconoce el hecho insular como una circunstancia
que el Estado debe tener en cuenta para conseguir un equilibrio
económico en todo el territorio español, literalmente artículo
138: “El Estado garantiza la realización efectiva del principio
de solidaridad, consagrado en el artículo 2 de la Constitución,
velando por el establecimiento de un equilibrio económico
adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español
y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho
insular”.

Aun así, Baleares tuvo que esperar veinte años desde la
aprobación de la Constitución para tener un régimen especial
basado en el hecho insular mediante su aprobación por ley en
el año 1998, pero la Ley de régimen especial de las Illes
Balears de 1998 era del todo insuficiente para compensar las
desigualdades que el hecho insular provoca a los ciudadanos de
Baleares. Era una ley muy ambigua que delegaba en futuros
pactos entre el Gobierno autonómico y el Gobierno de la
Nación el establecimiento de medidas efectivas para paliar la
insularidad en materias como la sanidad, la educación o la
desestacionalización.

Veintiún años después, 41 años desde la aprobación de la
Constitución, llegó otra ley, la del año 2019 que el Gobierno de
la Sra. Armengol nos vendió como la llegada del mesías, pero
que sigue sin implantar un régimen especial efectivo para las
Baleares, prueba de ello es que sus propios socios de gobierno
nos presentan ahora esta iniciativa para que el Gobierno de la
Nación reconozca la insularidad.

La conclusión de todo esto es que los diferentes gobiernos
que se han sucedido han sido incapaces de llegar a acuerdos
más allá del descuento en los billetes de avión para los
residentes con el consiguiente aumento de las tarifas por parte
de las aerolíneas y un cúmulo de declaraciones de intenciones
y de comisiones mixtas de seguimiento que se han plasmado en
sendas leyes de régimen especial balear y que no sirven para
nada mientras no se aborde el tema de forma efectiva mediante
la implantación de un régimen fiscal diferenciado que repercuta
de forma directa en las familias y empresas de estas islas o

mediante el reconocimiento de compensaciones salariales,
como pluses de insularidad que compensen realmente el
sobrecoste de venir a las Islas a trabajar, como sí perciben los
trabajadores del sector público en el archipiélago canario,
donde sí existe un verdadero régimen especial: sin IVA, sin
impuesto sobre hidrocarburos, sin impuesto sobre el tabaco,
impuestos que son substituidos por otros con tipos mucho más
bajos, como el tipo general del impuesto canario, que es del 7%
frente al 21% del tipo general de IVA que pagamos en
Baleares.

Por tanto desde el Grupo VOX tenemos claro que es
prioritario, justo y necesario para Baleares que se apruebe un
verdadero régimen especial balear mediante una ley que no
deje al arbitrio de los gobiernos de turno su aplicación en
función de lo que decida una comisión mixta nombrada por los
diferentes gobiernos de la nación y autonómicos, que es lo que
hemos tenido hasta ahora, com rebajas fiscales para compensar
el mayor esfuerzo que supone para nuestra economía tanto el
consumo como la producción de bienes y servicios, en
comparación con otros territorios que no sufren las
consecuencias de la insularidad, en idénticas condiciones a las
establecidas para Canarias.

Pero yo echo en falta todas estas medidas que acabo de
decir en su proposición, no sé por qué. Por este motivo vamos
a votar a favor del primer apartado de esta proposición, que es
algo obvio y que coincide con lo que acabo de decir, y que
presenta el Grupo MÉS per Mallorca, que consiste en instar al
Gobierno de España a garantizar que la compensación de la
insularidad sea justa y real y esté dentro de las prioridades del
nuevo gobierno estatal -cito literalmente- teniendo en cuenta
que el gobierno del Sr. Sánchez ya no es tan nuevo, dado que
esta iniciativa se presentó en el mes de enero, y que un año
después seguimos igual. 

Ahora bien, el batiburrillo del segundo apartado de esta
iniciativa no acabamos de entenderlo, no ya porque no incida
en lo que realmente necesitamos para un régimen especial
diferenciado en Baleares, dado por el hecho insular, sino
porque estamos en contra de muchas de las cosas que
proponen, y además ustedes meten cosas que no tienen que ver
con la insularidad, instan al Gobierno de España a llevar a cabo
actuaciones y políticas relacionadas con el sector turístico, no
con la insularidad -también existe el sector turístico en otras
zonas de España-, como la regulación del alquiler turístico, que
ni siquiera especifican cómo quieren que sea regulado. A mi me
parece una fórmula para intentar evadir el verdadero problema
de la insularidad, que es lo que tendrían que haber reivindicado
y que no han hecho.

Por otro lado no acabo de entender su incongruencia
cuando nos dicen que no hay que instar a determinadas
administraciones a hacer nada, como por ejemplo con los
consejos insulares, que dicen que invadimos sus competencias.
Ustedes consideran...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Ribas, tiene que ir terminando, por favor.
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LA SRA. RIBAS I MARINO:

Ustedes consideran que este parlamento no es nadie para
instarles a tomar medidas para corregir el descontrol que ha
llevado a decenas de niños tutelados a ser victimas de abusos
sexuales, pero en cambio sí les parece bien instar al Gobierno
de la nación a regular asuntos de su competencia, como el
catálogo de enfermedades profesionales.

En cualquier caso solicitamos votación separada de ambos
puntos para poder votar a favor del primer apartado, y en caso
de no aceptarla nuestro voto será en contra.

Gracias.

(Algun aplaudiment)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Ribas. Corresponde ahora el turno al Grupo
Parlamentario El Pi Proposta per les Illes Balears. Té la
paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Senyores i senyors diputats,
reconeixement de la insularitat, quina gran composició de
paraules, perquè darrere tot això el contingut moltes vegades té
poc pes específic.

Aquest és un dels grans temes de qualsevol govern i de
qualsevol legislatura en aquest arxipèlag, i també a l’altre, com
s’ha dit aquí, com és l’arxipèlag canari. Tant és així que vostès
varen registrar la proposició no de llei el dia 28 de gener i per
a nosaltres encara té vigència, tot i que haurien d’haver estat
efectivament més incisius. Viure a unes illes com les nostres,
mal connectades com les nostres quan volem sortir a l’exterior,
i entre les nostre quan ens volem visitar, a nosaltres, té, a banda
de ser un paradís i no canviar-ho per res, molts d’inconvenients. 

Turisme no ho és tot, una reflexió que tornam a fer quan ja
ho hauríem de tenir claríssim, però és que ho hauríem de tenir
claríssim des de fa moltíssim de temps, però sí que ha quedat
demostrat ara que ho és. 

Insularitat. Té molts més perjudicis que la “peninsularitat”;
per tant necessitam un règim especial ben dotat, ja s’ha dit aquí.

Mal finançats en inversions. També, per molt que s’hagi fet
un esforç extraordinari, perquè estam en una situació
extraordinària i estam a la cua pràcticament del desastre que
viurà l’Estat espanyol pel que fa a una pandèmia com la que
ens ha assolat. 

Cost de la vida. Més elevat a les Illes, no ara, sempre ha
estat més elevat. Pagam més que la resta com a consumidors.
Som un arxipèlag; per això patim doble, triple i quàdruple
insularitat, si arribam fins a Formentera. Pagam l’energia més
cara; pagam el transport més car; això quan n’hi ha, perquè ara
ja ha quedat demostrat que, com que depenem del turisme, tot
i que ja tenim clar, perquè ja ho vàrem reflexionar i ja ho

sabem però no fem res, vivim del turisme, no hi ha turisme, idò
la connectivitat també baixa dramàticament.

Transport de mercaderies. Normalment en vaixell, perquè
si encara a sobre hem de fer... arribar o sortir, que en surten
manco, les nostres mercaderies, en avió encara és més car i no
és pràctic, per tant en vaixell pràcticament al cent per cent.

Cogestió aeroportuària i portuària. No pot ser, és a dir,
només podem sortir per ports i aeroports però no pot ser, no pot
ser que nosaltres diguem ni mu en relació amb aquesta qüestió.

Companyia aèria. Qualcú se n’ha rigut aquí cada vegada
que nosaltres plantejam la necessitat de tenir una companyia
aèria pròpia. Idò a mig termini ens ho hem de fer mirar, perquè
l’hem de tenir, la companyia aèria pròpia, perquè és que si no
sempre depenem de la resta. Depenem de la resta quan parlam
d’inversions estatals, de fons europeus, de qui vola i no vola,
depenem sempre de la resta.

Solidaritat. Ens hem cansat, estam d’acord amb vostès, ens
hem cansat de ser solidaris. Això sí, els 450 milions també han
partit.

75% del descompte de resident. És vera, el tenim; i per què
el tenim?, perquè vàrem fer una carambola gràcies a Canàries,
un 75% de descompte de resident que francament nos sabe a
poco; i per què nos sabe a poco?, perquè l’Estat paga però les
companyies aèries continuen fent la seva picaresca.

Pel que fa a aquesta proposició no de llei -anirem a l’apartat
concret-, efectivament la filosofia la compartim absolutament,
vostès ho saben molt bé, però faré una mica de... d’afinar una
mica la diagnosi i el nostre posicionament. Garantir que la
compensació de la insularitat, diuen vostès, sigui justa i real, i
que estigui dins les prioritats de l’agenda política del nou
govern estatal. Miri, a aquestes alçades de la pel·lícula em
conform, o ens conformam, que sigui real, que sigui real, que
no sigui ideal i ens prometin el oro y el moro. Ens conformam
que sigui real. Justa?, ja ho veurem, que comenci essent real,
una mica més real d’allò que és.

I també parlen de desmassificació, incidència de l’activitat
turística en el medi ambient, en el territori. Tot això els ho
podem comprar, però també és cert que l’esmena està més ben
ordenada que el que està la (...) proposició no de llei, és a dir,
pensam que aquesta esmena està millor. Ara bé, Sra.
Carbonero, Sra. Carbonero, vostè diu: “Per primera vegada
aportam més que necessitam”; efectivament, però jo el que vull
saber és que ens aporten més que el que aportam, que ens
donaran allò que necessitam, això és el que m’agradaria que
vostè digués, no que aportam per (...), aportam i necessitam
més. Estam totalment d’acord.

Per altra banda, la insularitat és un avantatge. Hi puc estar
d’acord, però això només és una part de la realitat, com vostè
sap perfectament és una part de la realitat, perquè l’altra part és
que aquesta insularitat que depèn del turisme ens hem queda
pràcticament aturats, amb una economia pràcticament aturada.
I amb una connectivitat pràcticament nul·la precisament perquè
vivim del monocultiu del turisme.
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No ens pareix malament, tant si l’accepten com si no, que
crec que sí que la intenció és acceptar-la. El que ens fa més
gràcia de tot és continuar impulsant la diversificació de
l’economia balear. La impulsen molt a poc a poc, la impulsen
molt a poc a poc, perquè de fet no es nota; si no en quina
situació ens trobam?, que si no fos pels ERTO, que ens tenen
anestesiats, ja no sé on seríem com a societat. 

Ara, que no es digui, El Pi votarà a favor, però facin-s’ho
mirar, afinin més el tir i siguin més reivindicatius, perquè si no
ens pareix que no arribarem enlloc. I ja per acabar els voldria
recordar una vegada més que tenen representació al Congrés
dels Diputats, tant vostès com Podemos que presenten
l’esmena, i només els diré una cosa: manca voluntat política
real, i querer -ho diré en castellà per si vostès ho fan saber a
qui pertoca- querer es poder.

Moltíssimes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN: 

Gràcies. Sr. President. Parlar d’insularitat ens obliga a anar
més enllà i parlar d’autogovern, perquè la història ens demostra
que a l’Espanya de les autonomies els costa reconèixer la
insularitat.

No hi ha autogovern sense sobirania. I no hi ha sobirania
sense capacitat de decidir el propi futur. I, en aquest moment,
el marge de decisió és tan reduït, que difícilment podem parlar
en termes d’autogovern. Parlem, si es vol, de més de trenta
anys d’autonomia formal, dins d’una democràcia formal, amb
avenços i retrocessos, però amb molt poca capacitat
d’autogovern. 

L’Estatut d’Autonomia aprovat per les Corts Generals l’any
1983 va ser concebut per una immensa majoria dels illencs com
un instrument per aconseguir elevades quotes d’autogovern o,
si es vol, d’autonomia política. Açò és autonomia financera i
competencial per respondre a les necessitats reals de la
població, d’acord amb la identitat pròpia i el fet diferencial de
la insularitat, i d’acord, també, amb la voluntat democràtica
dels ciutadans i ciutadanes de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera. 

Més de trenta anys després, ens trobam amb la necessitat de
plantejar un dubte i, qui sap si replantejar el nostre futur polític
més enllà del fallat règim autonòmic, que és: ha servit, el
sistema de les autonomies, per dotar a les Illes Balears d’un
autogovern real? En quins àmbits s’ha avançat i en quins altres
s’ha retrocedit? Ha estat suficient, l’autogovern definit per la
Constitució Espanyola i el Tribunal Constitucional, per garantir
el benestar dels ciutadans de les Illes Balears? Ha permès
aprofundir en la democràcia? Ha reconegut i entès la
insularitat?

Avui patim un espoli fiscal que ens ofega. Patim unes regles
de joc que no compensen la pluriinsularitat del país. I patim
una recentralització competencial, via Congrés dels Diputats i
Tribunal Constitucional. Volíem ser un país normal.
Democràticament normal. Amb les eines bàsiques per proveir
a la gent, que és el país de benestar i oportunitats. I fer-ho des
dels valors de l’equitat i la llibertat. I per açò calia una cosa:
autogovern. També li deien llavors “autonomia”, però avui
l’autonomia ja és una altra cosa. L’autonomia d’abans era
sinònim de democràcia, d’autogovern, de sobirania,
d’autodeterminació, també de reconeixement del fet nacional
i del fet pluriinsular. L’autonomia d’avui, en canvi, és el quefer
de la descentralització de l’estat unitari i uniformitzador.
L’autonomia descentralitza l’estat, l’autogovern, en canvi,
democratitza la sobirania, valgui la redundància. 

Parlam de les illes, és clar, de Menorca i de Mallorca i de
Formentera i d’Eivissa. I parlam també, és clar, d’aquesta
estranya transició política del règim franquista al règim del 78.
Trenta-set anys després de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears i tretze anys després de la darrera reforma del text, no
tenim ni gestió d’aeroports, ni règim especial, ni inversions
estatutàries, ni finançament que respecti el principi
d’ordinalitat. L’Estat incompleix l’Estatut i no passa res. Entre
deslleialtats d’uns i falta de convicció d’altres, les coses no
avancen. L’espai de confort en el qual viu la política balear no
admet plantejaments més ambiciosos. És més, els arguments
provincians són els arguments d’èxit. 

Cal dir-ho ben clar: no és una qüestió de recursos, sinó de
localització i gestió dels recursos; no és una qüestió de
desconfiança, sinó d’eficàcia i de model; i no és una qüestió de
prioritats, en absolut, sinó de normalitat i de sobirania. Ho torn
a dir: no és només una qüestió econòmica, és una qüestió
eminentment política de model de sobirania d’autogovern.
Nosaltres sí votarem a favor d’aquesta proposta de MÉS per
Mallorca.

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Font. Ara correspon fer ús de la paraula al
grup proposant, té la paraula la Sra. Campomar. 

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL: 

Gràcies, Sr. President. Bé. Sra. Carbonero, jo crec que en
el fons estam d’acord, però per mi, realment, la justificació que
fan vostès, dels pressuposts generals de l’Estat, i de les
inversions que fa el Govern, i també a Podemos, també ho ha
defensat... En aquestes illes nosaltres ho consideram insuficient.
I creim que la consellera d’Hisenda ho va dir aquí ben clar, ben
clar, el dia que ho vàrem debatre.

Per tant, en aquest sentit agrairia una mica més de crítica
perquè creim que..., vull dir, crec que honestament, són
insuficients i jo crec que per molt que s’hagin pagat molts
d’ERTO i s’hagin millorat les inversions, perquè és ver que
s’han millorat les inversions respecte a les que feia el Partit
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Popular, perquè el Partit Popular parla molt però al final no va
arribar a gaire cosa... Amb això li don la raó. Però nosaltres
seguim considerant que són insuficients, per tant, no podem
defensar..., ara!, també hem de dir que tenen un caire social que
tenen coses bones, això no li ho negarem, però nosaltres ens
referim pel que afecta a les Illes Balears i per tant feim aquest
incís. 

Respecte de l’esmena, nosaltres li proposam una transacció,
que és que en el primer apartat del punt 1.2 el dividim -ara els
passaré una còpia a tots perquè vegin...-, el repartiríem en dos
punts que diria: “Continuar amb les mesures iniciades amb la
llei turística vigent i els corresponents PIA i plans territorials de
cada illa, per establir sostres de places turístiques”, no? I un
segon punt que seria: “Seguir reivindicant la cogestió
aeroportuària per tenir capacitat de decisió sobre la nostra porta
d’entrada i la prohibició de les prospeccions petrolieres”. Els
passaré còpia perquè els grups que estan a la..., puguin saber si
accepten..., si el PSOE accepta l’esmena. La transacció -i ningú
no s’hi oposa, cap grup de la cambra- idò a veure si... 

És cert que amb aquesta esmena queden més diferenciats els
apartats i, bé, per a nosaltres no hi ha cap problema. Però aquí,
ha sortit aquí la bogeria de l’oposició dient que no hem posat
el REIB, que no hem posat la regla de minimis... Però si ens
cansam de posar-ho!, si hem presentat infinites, infinites!,
propostes, aquí. Nosaltres, cap problema, vostès haguessin
pogut presentar esmenes posant-ho però veig que ningú no s’ha
mogut. Vostès, o no han fet feina, no s’han volgut preocupar
d’exigir al Govern estatal, perquè la seva feina era proposar
esmenes!, si trobaven, si vostès trobaven aquesta proposició no
de llei tan insuficient, haguessin fet feina!, que per això cobren.
Per això cobren. Vostès aquí no em poden dir que falten tantes
coses i vostès no proposar-ho. Perquè sí que, si jo no els
acceptàs les seves propostes, podríem tenir un problema, però
no em diguin que falten coses i vostès no ens les proposen. 

I, com a MÉS per Mallorca, li puc dir que, més
reivindicatius que nosaltres, a l’hora de reivindicar un règim
especial tant quan governava el PP, com quan governava el
PSOE, per exigir un millor finançament, crec que seria difícil
que ens guanyassin, ja li ho dic. 

(Remor de veus i petita cridòria)

Seria molt difícil que ens guanyassin, seria molt difícil, eh?

(Algun aplaudiment i remor de veus)

Dit això, dit això, nosaltres el que volíem plantejar és que
pensam i hem d’exigir, i això (...) perquè quan la vàrem fer, la
vàrem fer, fa un any, i és cert que nosaltres el que vàrem
observar és que l’estratègia del Govern espanyol no tenia en
compte la insularitat. Aquesta acord programàtic, no el tenia.
I això es mantén, un any després. I això és el que volíem posar
sobre la taula. I això és el que volíem plantejar, exigir que ens
tenguessin com a prioritat. I jo crec que, en això, crec que tots
hi hem d’estar d’acord. 

I, Sra. Guasp, vaig participar en allò de les regions, jo a
Europa, tot el que vulguis. Eliminar la regla de minimis, també
no sé quantes vegades ho hem proposat i ho hem votat i sempre

ens tendran a devora. Però, com he dit, la darrera frase que he
dit quan he fet la meva introducció, la meva presentació: com
podem exigir a Europa una cosa que el Govern espanyol no es
creu? Fins que el Govern espanyol no s’ho cregui, és difícil
convèncer a les instàncies europees, eh? Vostè en això deu
coincidir amb nosaltres. 

Respecte..., vostè ha fet un embull amb la comissió
d’insularitat del Senat i després varen dir que hi han votat a
favor de la ponència d’insularitat que va proposar el PSOE,
però nosaltres li deim: a la comissió d’insularitat -una comissió
permanent- que és el que realment ens pertanyia? Què varen
fer? Això seria la qüestió. Perquè realment és el que creiem
important. Nosaltres no ens queixam que hi hagi una comissió
del repte demogràfic, creiem que s’ha d’afrontar aquest
problema, però també creiem que també s’ha d’afrontar el
nostre!, i el que no podem permetre és que ens ignorin i ens
deixin de banda; nosaltres no tenim cap problema amb què
s’afronti la despoblació de segons quins territoris de l’estat
peninsular, cap problema, hi donam suport, ho veim bé. Però el
que també volem és que la insularitat també sigui una -diguem-
prioritat per a aquest nou..., per a aquest govern. Ja no és nou,
com vostès han dit i ja és vell. 

Sra. Pons, estic d’acord que la picaresca de les companyies
aèries, que no basta de vegades només amb posar tants per
cents, sinó que és ver que necessitam que l’Estat també posi
regles clares perquè sigui efectiu aquest descompte, perquè
realment al final ens suposa la mateixa despesa que abans i els
guanys, aquests doblers públics, se’n van a les companyies
aèries. En això hem de ser molt reivindicatius i jo dins altres
coses, però també li dic el mateix, si trobaven que era tan
insuficient també haguessin pogut presentar esmenes.

Nosaltres, com li dic, li reivindic que nosaltres per aprovar
un REIB, per exigir-lo, per un sistema de finançament crec que
no ens poden retreure aquesta qüestió.

Crec que a vostès realment els molesta d’aquesta..., és la
diferent visió que tenim, aquest segon punt. Nosaltres
consideram que hi ha problemàtiques derivades d’aquest model
d’insularitat, d’aquest model turístic, que realment són
problemàtiques difícil. A vostès els sona malament que parlem
de massificació, que parlem de sostre de places turístiques, i
nosaltres sí, nosaltres en volem parlar perquè creim que és un
problema derivat. Això crec que és el que divideix aquesta
bancada de l’altra i sobretot, bé, amb matisos evidentment.
Nosaltres encara tal vegada hi arribaríem molt més lluny, però
sí és veritat que nosaltres trobam que no hem de créixer més en
places turístiques, i ho deim aquí. Fins i tot hauríem de ser
valents i apostar per un decreixement. És clar que sí. 

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Campomar, hauria d’anar acabant. 

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Perquè si en aquests moments difícil ni tan sols hem
aconseguit ocupar les places que tenim, ja em diran vostès, eh!
Vostès que esperen que hi hagi una nova crisi i la situació sigui
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pitjor amb moltes més places o amb moltes més expectatives?
Crec que van equivocats.

Bé, en qualsevol cas, ja els ho he dit, la proposta si vol la
passaré a la lletrada -on és?, no la veia-, una còpia de la
transacció que proposam al Partit Socialista i a Podemos de la
seva esmena perquè puguin...

EL SR. PRESIDENT:

Ja ha acabat, Sra. Campomar?

(Algunes rialles)

Sra. Campomar, ha acabat la intervenció?

(Algunes rialles)

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Campomar.

(Algunes rialles i alguns aplaudiments)

Al punt número 2 hi ha l’esmena 17520/20, que ha presentat
el Grup Parlamentari Socialista amb Unidas Podemos a la qual
la Sra. Campomar ha fet una transacció. Deman si l’accepten. 

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí, sí, l’acceptam.

EL SR. PRESIDENT:

Cap grup no s’hi oposa? Crec que hi ha hagut un grup
parlamentari que ha demanat votació separada. L’accepta, Sra.
Campomar? Doncs, votam el primer punt d’aquesta proposició
no de llei. Votam.

Votació presencial: 57 sí; cap no; cap abstenció. Per
videoconferència: 1 vot afirmatiu.

Resultat total: 58 sí; cap no, i cap abstenció. 

Ara votam el punt número 2, que és l’esmena 17520/20 amb
la transacció que ha fet MÉS per Mallorca. Votam. 

Resultat de la votació presencial: 34 sí; 3 no; 20 abstenció.
Per videoconferència: 1 abstenció.

Resultat total: 34 sí; 3 no, i 21 abstencions. 

V. Elecció d’un membre del Consell Assessor de
Continguts i de Programació de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

Passam al cinquè punt de l’ordre del dia que correspon a
l’elecció d’un membre del Consell Assessor de Continguts i de
Programació de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, amb motiu de la renúncia en càrrec presentada per la
Sra. Margarita Hernández i Vinent.

Dia 13 de novembre de l’any 2020...

(Remor de veus)

... -senyors diputats, senyors diputats, un poc de silenci-, dia 13
de novembre de l’any 2020 els Grups Parlamentaris Socialista,
Popular, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, Ciudadanos i El
Pi Proposta per les Illes Balears han proposat la Sra. Margarita
Sintes i Gomila com a membre de l’esmentat consell. 

La Mesa, en sessió de 18 de novembre, acordà,
conformement amb l’establert a les Normes reguladores del
procediment per a l’elecció dels membres del Consell Assessor
de Continguts i de Programació de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, un cop comprovat que
respecte de la candidata els grups esmentats han presentat la
documentació exigida, d’admetre-la a tràmit i trametre als
grups parlamentaris la candidatura presentada conjuntament
amb tota la documentació per tal que tots els grups
parlamentaris tenguin els elements de judici necessaris en
temps suficient abans de procedir-ne a la votació. La votació
serà secreta mitjançant papereta, els diputats i les diputades
seran cridats nominalment per tal de dipositar la papereta a
l’urna; els membres del Govern i la Mesa votaran al final.
Procedirem a la votació de la candidata Sra. Margarita Sintes
i Gomila. Sra. Secretària primera, vol treure la bola per
determinar el diputat o la diputada pel qual començarà la
votació. 

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Número 14. Sr. Miquel Ensenyat i Riutort.

(Remor de veus)

Ares Fernández i Lombardo.
Irantzu Fernández i Prieto.
Josep Ferrà i Terrassa.
Joan Ferrer i Ripoll.

Un moment, per favor. 

Catalina Pons.
Patrícia Font i Marbán.
Antonio Fuster i Zanoguera.
Beatriu Gamundí i Molina.
Maria Antònia García i Sastre.
Mercedes Garrido i Rodríguez.
Juan Manuel Gómez i Gordiola.
Patricia Guasp i Barrero.
Pablo Jesús Jiménez i Fernández.
Mariano Juan i Guasch.
Alejandro López i Soria.
María Tania Marí i Marí.

Ai, està...

(Se sent una veu de fons que diu: “sí, sí, no, no”)

El Sr. President introdueix el vot telemàtic a l’urna.

Virginia Marí i Rennesson.
Vicent Marí i Torres.
Jordi Marí i Tur.
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Antonia Martín i Perdiz.
Joan Josep Mas i Tugores.
Joan Mascaró i Bosch.
Cristina Mayor i Abad.
Josep Melià i Ques.
Jesús Méndez i Baiges.
Marc Pérez-Ribas i Guerrero.
Maria Assumpció Pons i Fullana.
Idoia Ribas i Marino, absent.
Maria Núria Riera i Martos.
Sergio Rodríguez i Farré, absent. 
Sebastià Sagreras i Ballester.
Maria Esperança Sans i Regis.
Maria Pilar Sansó i Fuster.
Maria Antònia Sureda.
Irene Triay i Fedelich.
Maria Antònia Truyols i Martí. 
Sílvia Tur i Ribas.
Miquel Vidal i Vidal.
Helena Benlloch i Bottini. 
Damià Borràs i Barber.
María Salomé Cabrera i Roselló.
Jorge Campos i Asensi, absent.
José Luis Camps i Pons.
Silvia Cano i Juan.
Maria Pilar Carbonero i Sánchez.
Enric Casanova i Peiró.
Josep Castells i Baró.
Gabriel Company i Bauzá.
Antoni Costa i Costa.
Juli Dalmau i de Mata.
Margalida Durán i Cladera.
Francina Armengol, absent. 
Pilar Costa i Serra.
Vicenç Thomas i Mulet.
Gloria Pilar Santiago i Camacho.
Juan Manuel Lafuente i Mir.
Joana Aina Campomar i Orell.
Maxo Benalal.

EL SR. PRESIDENT:

El resultat de la votació: 51 vots a favor; cap en contra; 2
abstencions i 2 vots nuls. 

La Sra. Margarita Sintes i Gomila ha obtingut 51 vots.
Havent obtingut la candidata una majoria superior a les tres
cinquenes parts dels membres de la cambra, aquesta
presidència proclama elegida la Sra. Margarita Sintes i Gomila
com a membre del Consell Assessor de Continguts de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

El nomenament com a membre del Consell Assessor de
Continguts d’IB3 serà publicat en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears i al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears. 

La Sra. Margarita Sintes i Gomila prometrà o jurarà el seu
càrrec davant la Mesa del Parlament, després d’haver-se’n
publicat el nomenament al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

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

Correcció d'errates del Diari de Sessions núm. 58, de dia 17
de novembre del 2020.

- A la pàgina 3251, al final de la intervenció de la consellera
d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Sra. María Asunción Jacoba
Pía de la Concha García-Mauriño, quart paràgraf.

Allà on diu:

..., y muchas gracias por las copas, Sr. Méndez.

Hi ha de dir:

..., y muchas gracias por las gafas, Sr. Méndez.
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