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(La Sra. Vicepresidenta Primera inicia la direcció del
debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Señores y señoras diputadas, vamos a comenzar el Pleno. El
primer punto del orden del día corresponde al debate de las
preguntas con solicitud de respuesta oral ante el Pleno.

I.1) Pregunta RGE núm. 17544/20, presentada pel
diputat Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reducció d’alts càrrecs.

La primera pregunta, RGE num. 17544/20, relativa a la
reducción de altos cargos, que formula el diputado Antonio
Francisco Fuster Zanoguera, del Grupo Parlamentario Popular.
Té la paraula el Sr. Fuster.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Muchas gracias, vicepresidenta. Señores del Gobierno,
pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme una reducció
d’alts càrrecs durant el proper any?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Fuster. Tiene la palabra la consellera de
Presidencia, Cultura e Igualdad.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, moltes gràcies, Sr. Diputat. La
proposta que fa el Govern de les Illes Balears està reflectida en
el projecte de pressuposts que es tramita en aquests moments
en el Parlament.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Consellera. Tiene la palabra el Sr. Fuster.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta. Sra. Consellera, com
vostè sap, vivim una crisi sanitària, social i especialment
econòmica sense precedents a la nostra comunitat autònoma, el
Partit Popular li ha presentat, via esmenes, al pressupost de la
comunitat autònoma moltes mesures per pal·liar aquesta
situació, esmenes com la de reduir alts càrrecs; perquè, mentre
vostès s’han negat a l’actualització del sou dels funcionaris,
perquè, segons vostès, són uns privilegiats, vostès han passat de
122 càrrecs de confiança a l’any 2015 a 231 a l’actualitat,
vostès han duplicat el nombre d’alts càrrecs en aquests darrers
anys.

Mentre vostès s’han negat a pagar una paga extraordinària
als sanitaris per la seva impecable feina durant aquests mesos,
vostès han creat nous “xiringuitos” que no serveixen per a res,

com la Direcció General de Sobirania Alimentària, l’Agència
Balear d’Energia o la nova Agència Balear de Salut Pública.

Supòs que quan vostès s’autodenominen el Govern de la
gent, es refereixen a la seva gent, i li ho dic perquè vostès són
el Govern que més ha aplicat el nepotisme en aquesta
comunitat autònoma. El conseller estrellat Negueruela col·loca
tots els familiars del PSOE dins la seva conselleria; la Sra.
Gómez, el seu home a l’ib-salut, o el Sr. Juli Fuster a la Sra.
Gómez de consellera, no ho sabem. Tenim dos gerents a SFM,
tres alts càrrecs a l’IBAVI, un Institut d’Indústries Culturals i
ara també un Observatori de la Cultura; 12 places d’alta
direcció a IB3, quan amb la meitat sobrarien; a IBANAT dos
alts càrrecs més, y así suma y sigue.

Miri, vostès sempre parlen de tenir un sector públic fort i
ben fort que el tenen, però d’"enxufats", aquest és el seu sector
públic. Ara més que mai el que es necessita reduir és la seva
sobredimensionada estructura política, ara l’important no són
els "enxufats", l’important són els autònoms, els comerciants,
els empresaris, els funcionaris, els sanitaris, per això li dic:
encertin una altre pic rectificant i acceptin les esmenes del
Partit Popular per reduir alts càrrecs, els ciutadans, sense cap
dubte, els ho agrairan.

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Fuster. Tiene la palabra la consellera de
Presidencia, Cultura e Igualdad.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr. Fuster.
Miri, a mi em sembla mentida que vostè, essent... o que pertany
a un partit que ha governat en aquestes illes faci aquest discurs,
o vol que li recordi quin és el tant per cent d’alts càrrecs que
tenien vostès en el darrer govern, en aquest cas, del Sr. Bauzá?
Idò miri, el tant per cent d’alts càrrecs en aquests moments és
el mateix, un 0,2% d’alts càrrecs i eventuals amb el total de les
despeses dels pressuposts, que és exactament el mateix tant per
cent que tenia el Govern del Sr. Bauzá.

(Remor de veus)

Per altra banda, em sembla que no té ni cap ni peus que
vostès facin el discurs de personal eventual, que són persones
que amb els diferents governs fan feina incansable, perquè el
que no puc entendre és que quan governa el PP sembla ser que
el personal eventual són erudits de la política imprescindibles
per a un govern i, en canvi, quan governa l’esquerra, vostès
sempre profereixen els mateixos insults d’"enxufats", gent que
no fa feina, etc.

Idò, miri, Sr. Fuster, li puc assegurar que, a més, en aquests
moments de crisi econòmica i de pandèmia sanitària, la gent,
tothom es deixa la pell per fer feina per als ciutadans d’aquestes
illes. I seria bo que vostès no segueixen insultant les persones
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que fan feina a l’administració pública, siguin empleats públics,
sigui personal eventual, siguin funcionaris, sigui personal
laboral.

I per últim, vull dir-li, Sr. Fuster, que si han presentat
esmenes per pal·liar la situació econòmica, social i sanitària
d’aquestes illes ens trobam ara en tramitació parlamentària,
però potser també hagués estat molt bé que haguessin fet
propostes i s’haguessin sumat al Pla de reactivació, que és el
pla en aquests moments que tenim damunt la taula per fer front
a la major crisi sanitària, social i econòmica que ha viscut
aquestes illes.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Consellera.

I.2) Pregunta RGE núm. 17538/20, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a valoració de
l’estratègia de vacunació front al SARS-Cov-2 anunciada
des del Ministeri de Sanitat.

Segunda pregunta, RGE núm. 17538/20, relativa a la
valoración de la estrategia de vacunación ante el SARS-Cov-2
anunciada desde el Ministerio de Sanidad, que formula el
diputado Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grupo
Parlamentario Ciudadanos. Tiene la palabra el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Molt bon dia a tothom. Bon dia,
consellera, vostè considera suficient l’estratègia anunciada pel
ministre de sanitat envers el nombre de vacunes, el calendari i
l’estratègia quant a qui va destinada que ha fet recentment que
afecta les nostres Illes?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Gómez. Tiene la palabra la Sra. Consellera.

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

Gracias, presidenta. Bon dia, senyors i senyores diputats.
Gràcies, Sr. Diputat, per la seva pregunta. El ministeri ha signat
a Balears vacunes perquè es vacunin prop de 51.000 persones
durant el primer trimestre del 2021, en total són 102.000 dosis.
Cada persona, com sap, són dues dosis, amb un interval, en
principi, de 21 dies.

Ens permetrà vacunar, per tant, totes les persones que estan
previstes a l’estratègia de vacunació del ministeri, que són
quatre grups: gent gran i gent discapacitada que viu a
residències; personal sanitari; personal sociosanitari i personal

grans dependents que viuen a ca seva o que viuen a ca un
familiar, vull dir que no estan institucionalitzades.

Els grups 1 i 4 sumen 6.573 usuaris, per als quals es
destinaran 13.000 dosis. I mentre els grups 2 i 3, els de
personal sanitari i sociosanitari, es contemplen 43.371
professionals per als quals s’han reservat 86.000 dosis.

Per tant, pensam també que la primera vacuna que
s’utilitzarà serà la de Pfizer-BioNTech per a aquest primer
grup, i l’estratègia està ben dirigida i ben coordinada amb la
Unió Europea, també.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Consellera. Tiene la palabra el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, consellera. Gràcies, presidenta. La situació de la
nostra comunitat autònoma, la fotografia de la situació on la
comunitat és la que més patim la crisi socioeconòmica ja la
coneixem, consellera, i no reiteraré dades, a més, la destrucció
d’ocupació en el tema d’hostaleria és molt greu i ens ve un
hivern de crisi, vostè mateix ho ha reconegut ahir, a la visita
que va fer vostè a Sa Pobla.

Miri, respecte de l’estratègia de vacunació, el nostre grup
parlamentari ha manifestat que hi està totalment d’acord i entén
el tema de la compra centralitzada i a més a més l’estratègia de
qui han de ser els primers, els més vulnerables i els col·lectius
que han de donar una resposta al tema sanitari, amb això estam
totalment d’acord. Amb el que no estam d’acord és amb com es
maneja la informació.

L’altre dia el president va anunciar que entre 15 i 20
milions de persones serien vacunades abans del juny, 5 milions
(...), quatre vegades la vacunació de la nostra comunitat
autònoma. La certesa i el rigor amb les dades són fonamentals
consellera, però també ahir va esmentar el tema dels grups que
s’havien de vacunar. Amb el que no estam d’acord és que no
s’entengui, i nosaltres no és una qüestió de ser ni més ni
diferents ni rompre l’equitat que hi ha d’haver i la solidaritat
interterritorial, però el que no podem admetre de cap de les
maneres és que no s’atengui la situació que té cada comunitat
autònoma, la recuperació del nostre teixit productiu a l’àmbit
de l’hostaleria i els treballadors és fonamental, per tant,
entenem que hi ha d’haver més vacunes, s’ha de fer a més gent
i s’ha de fer a més curt termini; no podem esperar, quan la
presidenta i el Govern han anunciat que en el mes de març,
juntament amb els agents socials, era cabdal recuperar la
situació econòmica i, per tant, activar-la perquè sigui constant
tot l’any, nosaltres tenguem una campanya de vacunació que
quasi quasi la nostra població començarà, els treballadors, a
vacunar a partir del mes d’abril o de maig, quan ja han anunciat
la necessitat de recuperació en el calendari.
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No ens ha de passar el mateix que la resposta que ens han
donat en el tema de les proves a l’entrada de vols nacionals,
que encara no la tenim i ja tenim els resultats del que passa
quan no es fan. Consellera, vostè ha de demanar al Consell
Interterritorial i la nostra presidenta de la comunitat autònoma
a Moncloa que es faci una campanya adaptada a cada una de
les circumstàncies de la nostra comunitat autònoma.

I insistesc, des de la solidaritat i des de l’equitat, però també
des de la situació biogràfica i socioeconòmica que tenim a la
nostra comunitat. Per tant, entenem que és imprescindible que
vostè lideri aquest debat en el Consell Interterritorial i també
amb el president Sánchez.

(Algun aplaudiment)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Gómez. Tiene la palabra la Sra. Consellera.

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

Gracias, presidenta. Sr. Diputat, l’EMA, l’Agència
Europea del Medicament, encara no ha aprovat cap de les
vacunes, encara no n’hi ha cap d’aprovada.

El ministeri lidera tot aquest procés d’adquisició, juntament
amb la Unió Europea, tenen encarregades 80 milions de dosis,
Europa, amb cinc companyies comercials que ja acaben els
assajos clínics o a punt d’acabar-los i s’està en negociació amb
dues cases comercials més. Per tant, hi haurà vacunes de 7
cases comercials diferents.

Nosaltres, pel que estam preocupat i ocupats en aquests
moments és de garantir tota la logística, hem fet la compra
d’ultracongeladors, hem fet la compra del material de xeringues
i agulles ja fa mesos, molts de mesos, per tenir-ho, per estar
preparats. Jo crec que l’objectiu no és ser els primers, sinó fer-
ho també amb garanties de seguretat i d’equitat, i s’ha de tenir
en compte.

Jo pens que ara hem de centrar els esforços en el grup
d’aquesta primera fase, i serà progressiu, serà progressiu durant
tot l’any 2021. Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, consellera.

I.3) Pregunta RGE núm. 17540/20, presentada pel
diputat Sr. Sergio Rodríguez i Farré, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a l’origen dels
immigrants arribats en pasteres.

Tercera pregunta, RGE núm. 17540/20, relativa al origen de
los inmigrantes llegados en pateras, que formula el diputado
Sergio Rodríguez i Farré, del Grupo Parlamentario VOX-Actua
Baleares. Tiene la palabra el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. Buenos días, señores y señoras
diputados, Sra. Consellera. Fruto de su colaboración con la
Delegación de Gobierno ¿tiene su consejería datos sobre el
origen de la mayoría de los inmigrantes llegados en patera
durante el 2020?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Rodríguez. Tiene la palabra la consellera
d'Afers Socials i Esports.

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

Gràcies, presidenta. Bon dia a tots i a totes. Sí, li he de
contestar que sí, que de les informacions que tenim de la
Delegació de Govern, d'1 de gener a 1 de desembre de 2020
han arribat a les nostres illes 109 pasteres, amb 1.417
immigrants, dels quals un 99% és d'origen algerià i, molt
puntualment, persones de Mali i de Síria, i tots han estat ja
traslladats a la península. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Consellera. Tiene la palabra el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Consellera. El otro día usted reconocía en esta
sede que, por desgracia, nuestras islas ya se han convertido en
una vía estable de esta inmigración ilegal, marroquíes,
argelinos, senegaleses, como usted misma ha reconocido. En
ninguno de estos países han ni hambre ni guerra, lo digo porque
cada vez que vienen ustedes a tacharnos de insensibles con este
discurso, nos hablan de esta pobre gente que huye del hambre
y de la guerra. En ninguno de estos países hay ni hambre ni
guerra.

Nosotros estamos en unas circunstancias muy difíciles, en
Baleares, muy difíciles; y mientras enviamos a miles y miles de
nuestros conciudadanos a las colas del hambre, ustedes, a
través de sus ONG a las que subvencionan, envían a estos
inmigrantes a las  colas del banco a cobrar los cheques de las
ayudas; y lo que es peor, ustedes muchas veces dicen, es que
esta gente llega sin papeles, y como llega sin papeles no se
pueden hacer las devoluciones en caliente, no sabemos
exactamente cuál es su origen, pero es que resulta que estos
cheques son nominativos y ¡ah!, por arte de magia, todos ellos
van a cobrarlos con sus respectivos pasaportes.

Al final se demuestra que ustedes son productores de fake
news, ni hambre ni guerra. 

Por cierto, supongo que la ley es igual para todos, ¿a todos
estos inmigrantes que llegan en patera, sin test PCR de 72
horas, les aplican ustedes sanciones o las sanciones son para el
resto de los mortales que sí cumplimos la ley? Porque estos
inmigrantes, y ustedes lo saben, sólo vienen aquí buscando una
vida mejor, eso es cierto, una vida mejor, pero la mayoría
buscamos una vida mejor sin incumplir la ley, a no ser que
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seamos el nuevo portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de
Madrid que se dedica a atracar bandos. Yo, Sra. Santiago, sólo
lo quiero hacer, para terminar, un ruego y una sugerencia; el
ruego: que por favor dejen de producir fake news de hambre y
guerra; y la sugerencia: dado que nuestros videos, que tanto
preocupan a la presidenta multiplican por diez la audiencia
media de IB3, despidan al Sr. Manresa y contraten a nuestro
asesor de prensa, a lo mejor así tendrán más visualizaciones.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Rodríguez. Tiene la palabra la consellera
d'Afers Socials.

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

Gràcies, presidenta. Sr. Rodríguez, vostès cada vegada que
parlen d'immigració no fan cap anàlisi, cap reflexió, just hi ha
visceralitat, moltes mentides i moltes incerteses, molt d'odi,
molt de menyspreu, molta intolerància, molta incomprensió,
aquesta és l'aportació que vostès fan en el tema de la
immigració, que és un problema que tenim a tot el món, que és
una diferència entre fronteres, la diferència de nivell de vida
entre les fronteres, aquesta és la seva aportació, una aportació
des de la visceralitat.

I vostès, cregui'm, almanco jo -i crec que tota l'esquerra-
podem entendre molt bé que una persona fugi de la fam, podem
entendre molt bé que una persona fugi de la guerra, podem
entendre molt bé que una persona fugi de situacions polítiques
absolutament desastroses, el que no podem entendre mai són
aquelles persones que diuen públicament que estan disposats a
matar 26 milions de persones a través de l'afusellament, com va
dir la seva diputada Olona que era que "por supuesto que son
nuestra gente". Amb aquests cap incomprensió.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Rodríguez. 

I.4) Pregunta RGE núm. 17543/20, presentada per la
diputada Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dedicació de l'Hospital
Verge del Toro a usos sociosanitaris. 

Cuarta pregunta, RGE núm. 17543/20, relativa a la
dedicación del Hospital Verge del Toro a usos socio-sanitarios,
que formula la diputada María Asunción Pons i Fullana del
Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. El
juny de 2018, la presidenta Armengol va afirmar que "l'antic
Hospital Verge del Toro disposarà d'entre 60 i 90 llits per a

mitjana i llarga estada i per a cues pal·liatives". Quan
compliran aquest compromís anunciat fa dos anys i mig?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias Sra. Pons. Tiene la palabra la consellera de Salut
i Consum.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. La recuperació de l'Hospital Verge
del Toro és un projecte clau per a aquest govern per posar-lo al
servei de tota la ciutadania menorquina. Les obres de
recuperació de façanes de l'edifici varen acabar la setmana
passada, aquesta primera fase ha suposat una inversió de 2.4
milions d'euros. Ara s'han d'adjudicar les obres de reforma de
l'interior d'aquest hospital, això és un procés d'aproximadament
nou o deu mesos, per tant pensam que a finals de l'any que ve
podran començar les obres que tendran una durada aproximada
de dos anys.

I després, com vostè molt bé ha dit, hi haurà 60 habitacions,
90 llits dedicats a l'atenció a la cronicitat, a les cures
pal·liatives, a la rehabilitació, a totes aquelles àrees
imprescindibles en l'estratègia d'atenció a la cronicitat que ha
demostrat aquest govern que realment és una prioritat per a
nosaltres i per a tots els ciutadans de Menorca i de totes les
Illes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, consellera, tiene la palabra la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sra. Consellera, en
lloc de fer autocrítica i admetre el retard de la seva gestió, es
dediquen sempre a mirar cap enrere, i ara què ens ve a dir?, què
ens ve a dir, Sra. Consellera? Li record que va ser el PSOE, sí,
sí, el seu partit, quan governava Menorca que va oferir l'antic
hospital per convertir-lo en parador turístic nacional, fins i tot
va gestionar la visita dels tècnics de la Secretaria d'Estat de
Turisme, perquè de tot el que no els convé no se'n volen
recordar. 

Però aquesta no és la qüestió, sinó que després de cinc anys
i mig, el Govern de la Sra. Armengol només ha estat capaç de
reconstruir la façana, res més, perquè dins, efectivament tot
continua igual, no hi han fet res. A dia d'avui jo crec que ningú
no sap, ni vostès mateixos, quan el Verge del Toro tindrà ús
sociosanitari, perquè, com ha dit vostè encara ho hem de licitar,
ho hem d'adjudicar, executar les obres i, al pas de van, acabarà
aquesta segona legislatura i l'hospital continuarà tancat.

De la mateixa manera que tampoc no han fet a Menorca
l'escola d'Es Mercadal, ni el Centre d'FP d'Hostaleria, ni la

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202017543


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 61 / 9 de desembre de 2020 3427

recàrrega de l'aqüífer d'Es Migjorn, i no continuo per manca de
temps. Fan empegueir, fan empegueir, consellera.

Els menorquins ja estam cansats de les visites de la
presidenta Armengol i dels seus consellers per anunciar
inversions o millores que després no s'executen mai, i cada any
ho tornen a posar als pressuposts. Per cert, Sra. Gómez, tot el
personal del Mateu Orfila encara espera que hi vagi a donar
explicacions sobre el frustrat cessament del cap de la UCI,
després d'haver afirmat en seu parlamentària que tot estava
solucionat.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Pons. Tiene la paraula la consellera de Salut
i Consum.

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

Gracias, Sra. Presidenta. Miraré cap enrere, Sra. Diputada,
m’ha fet pensar vostè que he de mirar cap enrere, i sap què va
passar mirant cap enrere? Que el seu partit va voler retornar
l’Hospital Verger del Toro a la Tresoreria de la Seguretat
Social. Aquesta és la situació que ens vàrem trobar nosaltres
l’any 2015.

(Alguns aplaudiments)

Un informe del Servei de Salut deia que era prescindible i
el conseller dia 1 de desembre de l’any 2014 va retornar dient
que no era un hospital necessari per a Menorca, aquesta és la
història, Sr. Diputada, i per suposat nosaltres vàrem entrar a
governar i no estàvem d’acord amb aquesta situació. 

Nosaltres sí creiem en el poble de Menorca, en les
infraestructures de Menorca, en les millores a Menorca, en
nous serveis a Menorca, i per això ho feim. I per això es va
haver de recuperar aquesta cessió que es va fer d’aquí cap a la
Tresoreria de la Seguretat Social i després de recuperar-la s’han
iniciat les obres i aquestes obres ja estan acabades i les façanes,
i vostè hi pot passar cada dia per davant, veurà que estan
perfectament fetes i recuperades i ara començarem les obres i
tendrem una infraestructura per donar atenció a tots els pacients
crònics a l’illa de Menorca. 

Fets i no paraules, Sra. Diputada. Fets i no paraules. Vostès
només parlen quan són a l’oposició.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, consellera.

I.5) Pregunta RGE núm. 17542/20, presentada per la
diputada Sra. Virginia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ajuda econòmica als
ciutadans i ciutadanes d'Eivissa en relació amb Ca Na
Putxa. 

Quinta pregunta, relativa a ayuda económica a los
ciudadanos y ciudadanas de Ibiza en relación a Ca Na Putxa,
que formula la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grupo
Parlamentario Popular. Tiene la palabra la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Buenos días, diputados,
diputadas, prensa y todo el mundo en general, Sr. Mir, hace un
año ya estuvimos usted y yo hablando de este mismo tema. A
fecha de hoy, después de diez años de que empezara a
tramitarse esta nueva planta y tras dos años de obras, la planta
de triaje de residuos de Ca Na Putxa ya está en su fase de
pruebas y espero que pueda acudir mañana usted a la visita que
está programada.

El pasado 9 de noviembre, creo que tiene conocimiento de
que tuvo lugar el Consejo de Alcaldes de la isla de Ibiza donde
se debatió y acordó presentar la reclamación de la firma del
convenio según el cual el Gobierno balear se comprometió a
pagar el 30% del coste de dicha planta. El protocolo que se
firmó en 2007 hablaba de un montante de 4 millones y medio
que a fecha de hoy siguen en el aire.

Aunque el coste final de esta planta ha sido superior al
inicialmente previsto, somos conocedores de su buena voluntad
en cuanto a la firma de este convenio, no podemos decir lo
mismo de la presidenta del Gobierno de Baleares, Sra.
Armengol.

Así pues, teniendo en cuanta que pronto recibirá este
documento, nos gustaría conocer de primera mano su
posicionamiento.

 LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Marí. Tiene la palabra el conseller de Medi
Ambient i Territori.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Molt bon dia a tothom, Sra.
Marí, com jo mateix ja li vaig contestar en aquest parlament
aquest govern està obert a parlar del finançament de Ca Na
Putxa, a trobar les fórmules més adients i sobretot a establir les
sinergies necessàries perquè aquesta planta tengui un futur
pròsper quant a la gestió de residus de les illes d’Eivissa i
Formentera. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Conseller. Tiene la palabra la Sra. Marí.
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LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Muchas gracias, Sr. Mir. Por lo que vemos, ya lo hemos
dicho antes, el problema no reside en usted, sino en la
presidenta de todos los ciudadanos de Baleares aunque a veces
parece que sólo lo sea de algunos.

Teniendo en cuenta que la isla de Ibiza es la única que no
ha recibido ningún tipo de ayuda financiera por parte del
Gobierno balear en temas de residuos, esperamos que de
verdad recapaciten para que no tenga lugar este agravio
comparativo con el resto de islas.

Como bien sabe, el Partido Popular ha presentado en los
presupuestos una enmienda otra vez de 1 millón de euros con
la que, si de verdad la aceptaran, demostrarían de verdad su
voluntad para ayudar a los ciudadanos ibicencos en cuanto a la
planta de triaje de Ca Na Putxa. Además también es conocedor
usted de que desde el Consell de Ibiza ya se han puesto en
marcha todas las facilidades de pago de lo que sería esta
partida. Asimismo también sabe que se ha iniciado ya la
licitación del estudio de alternativas requerido por la Comisión
de Medio Ambiente de las Islas Baleares.

Es por ello que los ciudadanos de la isla de Ibiza, como yo
entre ellos, le pedimos que luche como conseller para que este
convenio se firme lo antes posible y podamos cumplir lo antes
posible con la directiva marco de la Unión Europea de 2008.
De verdad, hágalo, y los ciudadanos de Ibiza se lo
agradeceremos. Gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Marí. Tiene la palabra el conseller de Medi
Ambient i Territori.

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

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Marí, jo li ho
repetesc, he contestat tres vegades aquesta mateixa pregunta en
aquest ple, dues de les quals ha estat a la seva persona i sempre
he contestat el mateix. A dia d’avui el Govern de les Illes
Balears no té absolutament cap proposta de la institució insular
a l’hora de poder començar a negociar aquest aspecte al qual
vostè fa referència. El nostre compromís és ferm, sempre ho
hem dit. Estam oberts a parlar d’una manera honesta sobre
possibles vies d’ajuda i de finançament en matèria de residus
a l’illa d’Eivissa, però, és clar, ho volem fer des d’un debat
honest.

Jo ja li ho vaig dir a la darrera resposta que li vaig donar en
aquesta seu parlamentària i una esmena parlamentària o una
esmena pressupostària presentada per un grup parlamentari
entendrà que per a mi, com a conseller, no és el plantejament
d’un debat honest. Jo esper una proposta formal del consell
insular, com ja li vaig dir l’anterior vegada, per tal de poder
començar a establir contactes diligents en aquesta matèria.

Jo no sé si per a vostès és en realitat un tema important
aquest o si és un tema que utilitzen per crear crispació entre
ambdues institucions, que jo crec que estam alineades en
aquesta temàtica i que a la passada legislatura, Sra. Marí, vàrem
fer molta feina i que a inicis d’aquesta legislatura hem fet molta
feina ambdues institucions per aprovar el Pla director sectorial
i evitar una multa important per part d’Europa.

Per tant, en aquest sentit el posicionament del Govern és el
mateix que ja li vaig dir fa un parell de mesos i, bé, estam a
l’espera de rebre aquesta petició formal per tal de poder
començar a treballar d’una manera honesta i seriosa en aquestes
possibles vies de col·laboració quant a la matèria de gestió de
residus a les illes d’Eivissa i Formentera. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

I.6) Pregunta RGE núm. 17543/20, presentada pel
diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dades d'atur. 

Sexta pregunta, RGE núm. 17543/20, que formula el
diputado Sebastià Sagreras i Ballester, del Grupo Parlamentario
Popular, relativa a datos de paro. Tiene la palabra el Sr.
Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, vicepresidenta. Bon dia, diputades i diputats. Sr.
Negueruela, les darreres xifres d’atur a Balears escarrufen.
Lideram les xifres de desocupació a tota Espanya, augmenta
l’atur a Balears respecte del mes anterior, respecte del mateix
mes de l’any passat i augmenta per exemple l’atur femení, el de
les dones. 

Per tant, Sr. Negueruela, conseller del paro, perdoni,
conseller de Treball, ens podria fer una valoració d’aquestes
dades? Gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Sagreras. Tiene la palabra el conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball.

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

Gracias, Sra. Presidenta. Si no fuese porque la situación es
tan complicada..., sus chistes están totalmente fuera de lugar,
usted está...

(Alguns aplaudiments)

... totalmente fuera de lugar.

Usted con esa forma de hacer sus chistes que me imagino,
no sé con quien lo ha aprendido, imagino que en esa bancada
con bastantes, en todo caso lo que le puedo decir es que
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efectivamente son cifras muy duras, compararlas con el año
pasado..., hay un hecho que a lo mejor usted que hace tantos
chistes no acaba de entender, que existe la COVID, y creo que
deberían empezar a entender lo que supone la COVID en una
economía de servicio. Hay estudios, por si usted quiere estudiar
durante este tiempo que tendrá para poder hacerlo, que
demuestran qué pasa con la COVID en las economías de
servicios. Creo que hasta usted puede ser capaz de entenderlo.
Y por tanto, cuando afecta a una economía de servicios como
la nuestra el paro sube porque precisamente el sector de
servicios está parado. 

No está parado aquí, no está parado en Baleares, está
parado a nivel internacional, Inglaterra -como sabe- ha dicho
que no se puede viajar al exterior, Alemania está en la misma
situación, Bélgica, Noruega, Francia... Hay toda una serie de
países que están en la misma situación de cierre respecto a
nuestras islas, en una situación como la que nos encontramos.

Eso usted debería al menos saberlo si lee algo, de prensa o
de cualquier tipo de estudios, más allá de las cosas que es capaz
de decir.

A nivel de afiliación, efectivamente, estamos en una
situación muy compleja. Tenemos el nivel de afiliación de
2017, de hace tres años, por tanto se ha mantenido el nivel de
afiliación gracias a los ERTE y efectivamente tenemos el nivel
de paro de 2014, no el de 2012 que fue el peor momento de la
crisis.

Son muchísimas miles de personas, son muchísimas miles
de personas que nos preocupan y nos obligan a tomar medidas.
Hemos tomado medidas como el plan de choque dotado con 72
millones de euros que pactamos dentro del pacto de
reactivación con los agentes económicos y sociales, con El Pi
y con Ciudadanos, con ustedes no porque sólo saben hacer
chistes, pero no propuestas.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Conseller. Tiene la palabra el Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, vicepresidenta. Conseller, el seu pla de reactivació
econòmica al qual va ensarronar els agents socials amb el seu
mètode Negueruela i al qual nosaltres no ens vàrem voler afegir
perquè no va acceptar cap de les nostres propostes, és un
autèntic fracàs, és un autèntic fracàs, i la conseqüència és que
lideram l’atur a tota Espanya, que es diu aviat. I l’altra
conseqüència és que vostè continua augmentant la seva
trajectòria de crac mundial de xifres negatives, amb COVID i
sense. Ja va començar quan va arribar a aquesta terra, entre el
2007 i el 2011. El varen fer director general de Treball i una
terra que fins a les hores era rica i pròspera vostè tot solet la va
fer arribar a 97.000 persones aturades. Xifra rècord, xifra
rècord.

(Alguns aplaudiments)

Després vostè ve aquí i quasi sembla que vostè ha inventat
els ERTO. No n’hi varen poder enviar cap a l’ERTO, vostè va
enviar a l’atur totes aquestes persones. Vostè no ha inventat els
ERTO, vostè en aquesta terra va importar i inventar els ERO,
la crisi econòmica que fins aquell moment a Balears no n’hi
havia hagut, les xifres d’atur, les fallides d’empreses i els
concursos de creditors, l’any 2015 que tampoc no hi havia
COVID. Com fa sempre el PSOE, en lloc de castigar-lo li varen
donar un premi, li donen la Conselleria de Comerç i
d’Indústria. 

Ara que vostè parla tant de diversificar, la guerra es prepara
en temps de pau i era en temps de bonança que vostè havia de
començar a diversificar. Tothom sap què va passar amb el
comerç i la indústria, el Sr. Negueruela els va enfonsar quan
l’economia anava bé, quan l’economia anava bé. I l’any 2019
en aquest temps, a finals d’any, jo ja el vaig haver d’advertir,
se’n recordaran tots, no havíem sentit parlar de COVID i ja li
vaig dir que si no canviava d’actitud i de polítiques ja estàvem
en el pòdium d’Espanya d’atur. Un any després no som en el
pòdium, som els campions d’Espanya, que Espanya és el pitjor
país del món en xifres econòmiques. Gràcies, Sr. Negueruela.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Sagreras. Tiene la palabra el conseller de
Model Econòmic.

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

Yo, es que no sé ni si contestar a tanta inteligencia como la
que tiene usted para decir que un director general que llega en
2007 se incorpora al gobierno en 2010, porque en el 2008 y
2009 era inspector de trabajo. No creo que tenga usted
problema en que los inspectores de trabajo saquen oposiciones
y vengan aquí a trabajar, a lo mejor preferiría ser usted el
director general de todo, por eso está ahí, en la oposición.

Pero lo que sí le puedo decir es que en 2012, que fueron los
peores momentos de paro de la historia, noviembre de 2011,
que gobernaba el Sr. Company, es cuando se hicieron los
mayores recor...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, su tiempo se ha acabado.

(Remor de veus)

Gracias, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

I.7) Pregunta RGE núm. 17545/20, presentada per la
diputada Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures per reduir els
nivells de pobresa a les Illes Balears. 

Séptima pregunta, RGE núm. 17545/20, relativa a medidas
para reducir los niveles de pobreza en las Islas Baleares, que
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formula la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grupo
Parlamentario Popular. Tiene la palabra la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, vicepresidenta. Considera el Govern que ha pres
les mesures adequades per reduir el nivell de pobresa aquí, a les
Illes Balears?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Durán. Tiene la palabra la consellera de Afers
Socials i Esports.

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

Gràcies, presidenta, un altre pic. Aquesta pregunta ja me la
va fer i li vaig contestar que sí, que nosaltres pensam que són
les mesures adequades, si no, no les haguéssim preses,
n’haguéssim preses unes altres. Vàrem fer una RESOGA
extraordinària, hem donat doblers als ajuntaments perquè
tenguin doblers per poder fer ajudes extraordinàries, hem donat
doblers als consells pel mateix motiu, hem donat també doblers
per a tota la xarxa d’alimentació, hem modificat la normativa
per adaptar-la a la realitat, hem creat targetes de menjador, ...
Nosaltres pensam que sí, que són les adequades. Què hem de
millorar-les? Sense cap dubte, en això també estam d’acord.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Consellera. Tiene la palabra la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Miri, Sra. Consellera, l’ingrés mínim vital, ja ho sabem, és
un frau. Des del mes de juny a Balears just s’han aprovat 1.276
sol·licituds i d’aquestes més de 250 famílies han perdut doblers
respecte del que cobraven amb la RESOGA. 

El mes de setembre, a principis del mes de setembre, el
nostre grup va presentar una PNL, va presentar propostes. A la
primera instàvem el Govern de l’Estat a agilitar les tramitacions
revisant i simplificant requisits i a modificar criteris de
concessió de l’ingrés mínim vital. És a dir, el mateix que vostè
ara li demana al ministre Escrivá per carta el passat divendres. 

També, Sra. Santiago, el mes de setembre nosaltres
instàvem el Govern de les Illes Balears a modificar els requisits
i criteris de la RESOGA establerts al Decret 10/2020; com
també ara vostès fan, perquè no els queda més remei. No ho
han per mor de Madrid, ho fan perquè ja ho havien fet
malament des del principi. 

Si dèiem que l’ingrés mínim vital és una estafa, el Decret
10/2020, on es regulen totes les prestacions socials de caràcter
econòmic, és un fracàs, deixa moltes famílies a la cuneta.
Aprovat amb preses, perquè tenien molta presa que Madrid
pagàs, es varen negar que es tramitàs com una llei i varen
establir uns requisits i unes condicions que han fet que moltes

famílies ara faci mesos que no cobren ni RESOGA ni ingrés
mínim vital, perquè esperen la resposta del ministeri d’exclusió.
No li puc dir quantes famílies perquè les preguntes que li faig,
Sra. Consellera, no me les contesten. 

A més, amb el mateix decret es varen carregar la renda
mínima d’inserció per a 2021 que gestionen els consells
insulars. I ara que modifiquen el decret, Sra. Consellera, doncs
també modifiquin això i mantenguin-la, perquè aquesta
prestació que no cobraran moltes persones, milers de persones
a partir de l’any que ve, els deixarà amb una tragèdia. Parlam
de famílies que depenen per menjar del cobrament d’una ajuda
econòmica i el responsable que no la cobrin no és Madrid, són
vostès, és el govern Armengol amb les seves regulacions. 

Totes les dades sobre pobresa són dramàtiques, com
interminables les cues de la fam. Segons l’informe de
l’Observatori Social de Balears just un 50% de 34.000 persones
en pobresa severa cobren qualque tipus d’ajuda. Metges del
Món atén un 40% més de persones en el carrer. No hi ha
vacuna contra la pobresa, Sra. Consellera, just polítiques
transversals ben...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Durán, su tiempo ha finalizado.

(Alguns aplaudiments)

Tiene la palabra la consellera de Afers Socials i Esports.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Durán, nosaltres canviam la
normativa perquè la realitat és canviant i per tant la canviam en
relació amb les necessitats que detectam en la població. De tot
el que vostè ha dit, tot ho ha anunciat el Govern de les Illes
Balears. Vostès no fan propostes, vostès sempre van a la cua de
les propostes que nosaltres fem.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Ha fet una pregunta, pot escoltar?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Si ja sap la contestació, no faci aquesta pregunta. Aprofiti
el temps i en faci una altra, perquè si ja sap la contestació no fa
falta fer la pregunta. Pot escoltar, per favor?, a veure ...

Vostès no fan cap tipus de proposta, no en tenen cap, vostès
sempre van a la cua. Si nosaltres donam tres mesos de targeta
de menjador o quatre mesos de targeta de menjador, vostès en
volen sis. Si nosaltres fem una renda social extraordinària de
dos mesos, vostès en demanen tres. Si nosaltres modificam la
normativa de renda social en un sentit, vostès volen això i un
poquet més. Aquestes són les seves propostes. 

Jo li faig una pregunta, Sra. Durán, si vostè fos una persona
afectada d’aquesta pobresa, perquè això no només afecta les
Illes Balears, com li ha recordat el Sr. Negueruela, sinó que
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afecta a nivell mundial, vostè on voldria viure, a la Comunitat
Autònoma de Madrid que ha donat pizzes i ha donat
hamburgueses a tots els infants en situació de vulnerabilitat o
a la nostra comunitat... -escolti, escolti-, o a la nostra comunitat
autònoma que va donar targetes bancàries? On voldria viure
vostè en el moment pitjor de la crisi sanitària amb una
RESOGA extraordinària de dos mesos o a la Comunitat de
Madrid que no va donar cap tipus d’ajuda extraordinària a les
famílies? Aquesta és la diferència. 

Vostè no és creïble quan fa aquest tipus de preguntes,
perquè on governen no apliquen res del que vostè diu. Per això
ho ha de dur llegit, ja li he dit diverses vegades, perquè no s’ho
creu, fa un míting de dos minuts i mig cada divendres que no és
creïble, Sra. Durán. Canviï, vostè representa altra ideologia.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

I.8) Pregunta RGE núm. 17547/20, presentada per la
diputada Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a la recuperació de la
connectivitat aèria i la demanda turística. 

Octava pregunta, RGE núm. 17547/20, relativa a la
recuperación de la conectividad aérea y la demanda turística,
que formula la diputada María Salomé Cabrera Roselló, del
Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra la Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sra. Presidenta. Buenos días, señoras y señores
diputadas. Sr. Conseller, llevamos meses debatiendo en esta
cámara sobre su política turística. Usted ha ido a remolque de
Sánchez y de Canarias a golpe de ocurrencia y cuando llegó el
verano se fue de vacaciones. No ha articulado un plan para
salvar el turismo del que dependen miles de personas, familias
pequeñas y grandes empresas, por tanto, no tenemos
antecedentes positivos que nos hagan confiar. 

Lo último, los datos de noviembre que son desoladores,
seguimos siendo líderes en desempleo y sorprendentemente
usted anuncia un logro en la rebaja de la caída del PIB del 28
al 25,4; pero es que esos 85.000 parados dejan claro el fracaso
de sus políticas y del plan de la reactivación de la Sra.
Armengol. Y es que ustedes nos llevan por el mismo camino
que en 2010 y en 2011, y se lo tenemos que recordar, cuando
el pacto de izquierdas y usted como director general de Trabajo
dejaron 97.000 parados en Baleares.

Ante este escenario, ¿considera que son adecuadas sus
políticas de recuperar la conectividad aérea y la demanda
turística? Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Cabrera. Tiene la palabra el conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball.

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

Gracias, Sra. Presidenta. Sí, tenemos un problema de
conectividad, como usted sabe. Somos los causantes de la
COVID, como usted sabe. Somos los que hemos prohibido los
vuelos del Reino Unido hacia aquí, se lo hemos dicho a Boris
Johnson y por eso Boris Johnson ha prohibido los vuelos.
Hemos hablado con la canciller Merkel para que tomase todas
estas medidas tan duras que afectan a nuestro sector. Hemos
hablado con Noruega para que también tomasen medidas
restrictivas hacia nosotros; con Bélgica. La península ibérica
está en una situación complicada, pero creo que también hemos
sido nosotros que hemos hablado con ellos para decirles:
“Mira, tenemos este virus, vamos a intentar a ver cómo puede
afectar a toda la población”. 

Es ridículo su planteamiento, es vergonzoso lo que están
haciendo. Están comparando situaciones incomparables. Y se
lo dije el otro día: si no fuese porque están muriendo personas
y porque hay miles de trabajadores que están en paro, en una
situación que estamos entre todos los gobiernos intentando
sacar adelante con políticas de protección, parando a través de
ERTE, parando a través de prestaciones por desempleo,
parando a través de ingresos mínimos, por una situación como
la de la COVID, si no fuese por todo lo que está pasando su
planteamiento es vergonzoso. El planteamiento del Partido
Popular en esta cámara es vergonzoso. El nivel de propuestas
que hacen es vergonzoso. Deberían apoyar a un gobierno que
está trabajando en recuperar una situación que no ha generado,
que ha generado un virus y que están todas las comunidades
autónomas de este país en la misma situación, que está el Reino
Unido en la misma situación, que están nuestros mercados
emisores, y ustedes, el problema que tienen ustedes es que
vienen aquí, hacen un discurso que no cala en nadie, que nadie
les escucha de lo ridículo que hacen, que vemos a los periodista
que dicen “¿pero qué hace esta oposición?, ¿qué oposición
tenéis?, ¿qué oposición hace?”

(Remor de veus)

Ustedes no son ni oposición, ni alternativa al Gobierno. ni
nada. Todavía no he visto a ninguna federación hotelera con la
que estamos trabajando que critique y que diga que somos los
causantes de esta situación. No hemos hablado con una
organización sindical que critique las posiciones que estamos
teniendo de protección, porque con ellos acordamos todo, y con
ustedes no se puede acordar nada, porque ustedes lo único que
hacen es destruir hasta con un virus que causa miles de
muertos. Eso es el nivel que tienen, eso es el nivel que tienen
todos ustedes.

Ojalá aprendan y tomen estas vacaciones de Navidad, que
ustedes sí que toman cada... (...) semana, para estudiar un poco
la situación en la que estamos.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Conseller. Tiene la palabra la Sra. Cabrera.
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LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sra. Presidenta. Le digo ya que sus chistes sí que
no tienen gracia, Sr. Conseller, y sus ironías.

La realidad es que pretende recuperar esta debacle turística
con las mismas políticas que ya se han demostrado que son
inútiles, ese es el problema. Le recuerdo que la temporada
acabó en agosto, que seguimos sin corredores seguros, y somos
el territorio más perjudicado de Europa. Baleares habrá perdido
13 millones de visitantes y 14.000 millones de euros en 2020,
y ante esto usted debería reaccionar y no lo hace. 

Lo que es una vergüenza es que a día de hoy siga sin
ejecutar el 1.100.000 para la mejora de la conectividad que
prometió en octubre de 2019. La vergüenza es que tampoco
haya ejecutado los 850.000 euros del Plan de reactivación.
Esperemos que nos voten a favor de nuestra enmienda de 5
millones para paliar todo este desfase que usted nos genera, Sr.
Conseller, porque es que el sector ya da por perdida la Semana
Santa, y la confianza no se ha recuperado.

Y mientras usted hace anuncios a bombo y platillo en una
campaña que presenta con Turespaña para la presencia de
mercados, como si eso fuera algo extraordinario cuando es una
actuación totalmente ordinaria e insuficiente en una partida y
en actuaciones. 

Pero es que cuando crea una comisión de expertos de
turismo, Sr. Conseller, usted llega tarde. Deja fuera a la
restauración, a las agencias de viajes, a los cruceros, al
comercio, al ocio, a los transportes. ¿Cree usted que no hay
expertos en estos ámbitos? Tenga en cuenta que esos colectivos
son decisivos para la generación de demanda. ¿Así quiere
recuperar usted el...?

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Cabrera, su tiempo ha finalizado.

(Alguns aplaudiments)

Tiene la palabra el conseller de Model Econòmic, Turisme
i Treball.

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

No se enfade, Sra. Cabrera, que cuando se enfada lee peor
todavía que cuando ora. En todo caso...

(Remor de veus)

... le diré que estamos acordando en con el sector, estamos
trabajando con el sector. Recuperaremos. No es el momento de
sacar campañas...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, su tiempo ha finalizado.

(Més remor de veus)

I.9) Pregunta RGE núm. 17636/20, presentada per la
diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a beques per a menjador
escolar. 

Pregunta novena, RGE núm. 17636/20, presentada en
sustitución de la RGE núm. 17548/20, por la diputada Maria
Núria Riera i Martos, del Grupo Parlamentario Popular,
relativa a becas para comedor escolar. Tiene la palabra la Sra.
Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, presidenta. El Govern va anunciar que les beques
menjador serien més favorables per ajudar les famílies
afectades per la crisi social derivada de la greu gestió de la
pandèmia. Però resulta que aquesta setmana s’han publicat les
dades, i els beneficiaris s’han reduït en 265 alumnes. A la
vegada el Govern ha rebutjat 2.321 peticions de famílies que
havien demanar una beca menjador per donar menjar als seus
fills, i un total de 3.200 alumnes que l’any passat podien
accedir a la beca menjador han descartat demanar-la, perquè el
Govern ha tret la convocatòria massa tard, amb el curs ja
començat, i perquè la quantia és tan petita que no compensa
haver de pagar la diferència per usar el menjador.

Sr. March, pensa vostè que està donant resposta a les
famílies necessitades de beca menjador a Balears? 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Riera. Tiene la palabra el conseller
d’Educació, Universitat i Recerca.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Diputats, diputades. Sra.
Riera, gràcies per la seva pregunta.

No sé si hem donat la resposta adequada; hem tret una
convocatòria amb 7 milions d’euros. Li vull recordar que en
època en què vostès governaven, durant una gran crisi
econòmica, les seves convocatòries eren de 800.000 euros, de
590.000 euros, etc., i això només va afavorir a 1.433 usuaris en
el millor dels casos, Sra. Riera. Per tant nosaltres amb aquesta
convocatòria és evident que no hi ha hagut l’allau de demandes
que nosaltres pensàvem, n’hi ha hagut manco. Per què?, per
dues qüestions molt concretes: per una banda, per la por, que
moltes famílies tenien por del que podia suposar el tema aquest
del menjador; i després, per la crisi econòmica.

Miri, a tot Espanya les demandes de menjador han baixat
entre un 20 i un 40%, i a les Illes també, i per tant de qualque
manera nosaltres el que volem fer és, amb el sobrant que hem
tengut en aquests moments, és reunir-nos amb la Mesa de pares
i mares, on hi ha totes les FAPA, per trobar una sortida, però el
que volem clarament, Sra. Riera, és gastar aquests doblers amb
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les famílies, i s’han gastat més de 4 milions i busques; amb
vostès el màxim de doblers que es varen gastar són 800.000
euros.

Per tant en aquest tema, Sra. Riera, lliçons, ni una, perquè
la forma de nosaltres abordar la crisi econòmica (...) de
menjador no té res a veure amb la seva. 800.000 euros, Sra.
Riera, 800.000 euros. I totes les persones que aquests moments
varen sol·licitar els ajuts de menjador i complien els requisits,
uns requisits que hem flexibilitzat en funció de la situació
econòmica transitòria -estar en ERTO o en una situació
econòmica determinada- han tengut aquest ajut de menjador.
Per tant vàrem flexibilitzar, vàrem fer les coses de forma
adequada, però la situació d’aquesta baixada d’usuaris de
menjador ha fet que hi hagi manco usuaris.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Tiene la palabra la Sra.
Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sr. March, Sr.  March, els titulars no ajuden ni reactiven
res; reactiva la feina, i la seva gestió de la pandèmia no ha estat
a l’alçada ni dels pares, ni dels professors, ni dels alumnes.

Miri, li recordaré un parell de dades, també. Se li han
despenjat del sistema educatiu més de mil alumnes vulnerables
durant el confinament. No va ser capaç de posar-los ordinadors
perquè poguessin estudiar des de ca seva. No va ser capaç
d’organitzar cap activitat per facilitar la conciliació dels pares.
A l’estiu va anul·lar les targetes menjador durant dos mesos.
Després va deixar damunt els equips directius la responsabilitat
d’organitzar el curs en deu dies. I ara -ha passat un trimestre
escolar- encara no ha instal·lat els aparells de purificació
perquè puguin tancar les finestres; encara no ha posat aparells
de videocàmera perquè pugui fer classes presencials i
semipresencials tothom; i no ha sabut invertir els doblers de les
beques menjador. Dels 7 milions d’euros per a beques
menjador que havia promès li han sobrat quasi 3 milions
d’euros, Sr. Conseller, li han sobrat 3 milions, per la seva mala
gestió, doblers que havien d’arribar a les famílies i que no han
arribat. Mentre hi ha gent que passa fam hi ha nins que no
dinen al menjador, i a vegades ni a ca seva.

3.200 alumnes vulnerables, segons la Federació de mares i
pares, que necessiten la beca i no la tendran a causa de la seva
pèssima gestió. I ara es vol reunir?, ara vol vostè cercar
solucions? Se li acabarà el curs, Sr. March, a aquesta marxa
que va. Accepti la nostra proposta, tregui una altra
convocatòria urgent ara el desembre amb requisits flexibles, i
gasti els 3 milions d’euros en beques menjador de la gent que
ho necessita. Si no arribarà la seva consellera d’Hisenda i es
gastarà els doblers en aquelles altres prioritats que tenen el seus
amics del pacte.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Riera. Tiene la palabra el Sr. Conseller.

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

Sra. Riera... Sra. Presidenta, moltes gràcies. Sra. Riera,
quan vulgui podem fer un debat de la gestió educativa. Vostè
ho mescla tot, és incapaç de fer una anàlisi seriosa de les
qüestions.

Miri, nosaltres durant el confinament vàrem gastar,
juntament amb la Conselleria de Serveis Socials, més de
2.150.000 euros en temes de beques menjador. Vàrem donar
600.000 euros a les empreses de menjador perquè poguessin
sobreviure a una situació. Tenim 1.200.000 euros més per
intentar donar més monitors als menjadors i també ajudar les
escoles per mantenir aquestes ajudes. Per tant nosaltres, Sra.
Riera, abans de la convocatòria sí que ens vàrem reunir amb la
Mesa de pares i mares, amb la Federació de pares; sempre ens
hi hem reunit, i ara, a causa de la manca de sol·licitants, ens
tornarem reunir per donar una sortida consensuada a aquesta
situació.

Nosaltres...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, su tiempo ha terminado.

(Alguns aplaudiments)

I.10) Pregunta RGE núm 17549/20, presentada pel
diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a competència deslleial de les Illes Balears
amb altres comunitats autònomes a causa del tipus
impositiu de l’impost de successions. 

Décima pregunta, RGE núm 17549/20, del diputado
Antonio Costa i Costa, del Grupo Parlamentario Popular,
relativa a competencia desleal de las Islas Baleares con otras
comunidades autónomas, a causa del tipo impositivo del
impuesto de sucesiones. Tiene la palabra el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats, Sra.
Consellera, bon dia. Considera que les Illes Balears fan
competència deslleial a altres comunitats autònomes per mor de
tenir el tipus impositiu de l’impost de successions a l’1%?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Costa. Tiene la palabra la consellera d’Hisenda
i Relacions Exteriors.
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LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Bon dia, Sr. Costa, veig que
li preocupen especialment el tema de les herències, em va
demanar pel pacte successori la setmana passada i avui em
demana per l’impost de successions.

Com bé sap, als grups 1 i 2, que resumint són els ascendents
i descendents directes, hi ha fins a 100.000 euros, un tipus
impositiu en successions de l’1% i després una escala
progressiva. Crec que això i el nostre sistema tributari no
encaixa dins la figura aquesta o el el debat que ha votat a nivell
estatal del dumping fiscal, en relació a la comunitat autònoma
de Madrid, que fa rebaixes fiscals de manera sistemàtica a les
rendes més altes durant tots els anys que ha governat el Partit
Popular. 

El nostre sistema o el nostre model tributari és un sistema
just i redistributiu, amb criteris de progressivitat, exercint la
nostra autonomia fiscal amb la màxima responsabilitat,
complint amb els criteris constitucionals i procurant garantir la
suficiència dels serveis públics que prestam.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Consellera. Tiene la palabra el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sr. Consellera, fa ja més de tretze anys que gràcies a un
govern del Partit Popular la tributació a l’impost de successions
i donacions és bastant baixa, relativament baixa. Certament, no
vàrem poder impedir que vostès l’any 2016, ho acaba de dir,
augmentassin significativament l’impost de successions per
herències de pares a fills, per damunt de 700.000 euros. És cert
que vostès ho varen augmentar de forma bastant significativa. 

En tot cas, la baixa tributació que hi ha a l’impost de
successions és gràcies que tenim autonomia tributària. Si no
tenguéssim autonomia tributària, tendríem un problema i és que
no podríem abaixar l’impost de successions i donacions. En
conseqüència, ens oposam, ja li ho dic, frontalment per part del
Partit Popular a l’harmonització fiscal que proposa el Sr.
Sánchez. I li anuncio que aquesta no és una novetat, des de fa
anys el Partit Popular de les Illes Balears s’ha oposat a una
harmonització fiscal, que és veritat que ja fa algun temps que
està rodant. I ens hi hem oposat per moltes coses, però li citaré
les més importants.

En primer lloc perquè creim que les comunitats autònomes
són ja administracions adultes i han de prendre les decisions
també dins l’àmbit tributari. Per tant, tenir la possibilitat
d’apujar o abaixar els imposts és essencial per a les comunitats
autònomes.

En segon lloc perquè tenir autonomia tributària permet
abaixar els imposts, que és el que volem fer des del Partit

Popular i, si escau, eliminar-los, clar que sí!, faltaria més!
Perquè la competència fiscal és essencial, és una garantia
perquè vostès no puguin apujar els imposts al nivell que estic
segur que desitjarien. La Comunitat de Madrid amb uns
imposts baixos fa que vostès no puguin apujar tampoc els
imposts al nivell que -no en tenc cap dubte- els agradaria.
Perquè no volem ni acceptarem que el Sr. Sánchez apugi els
imposts brutalment als ciutadans de les Illes Balears, i
concretament l’impost de successions i donacions, que és el que
realment desitja el Sr. Sánchez, no és altra la qüestió. 

O avui ens diuen de forma clara i contundent, que no
accepten l’harmonització fiscal i l’apujada d’imposts del Sr.
Sánchez, o arribarem a la conclusió que són vostès els que
volen apujar els imposts als ciutadans de les Illes Balears i
concretament l’impost de successions. I hi estam en contra
perquè és inaudit que al mateix temps que vostès defensen
l’autonomia tributària, acceptin l’harmonització fiscal, o el
mateix dia que ens demanen un país federal, vostès ens diuen
que...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Costa, su tiempo ha finalizado. Tiene la palabra la Sra.
Consellera.

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

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Sr. Costa, crec que no ha
canviat ni una coma del plantejament que té aquesta comunitat
autònoma. Aquesta comunitat autònoma sempre ha defensat
l’autonomia fiscal, no hi ha cap proposta damunt la taula, hi ha
un debat que ha sortit a nivell nacional, crec que el debat hauria
de ser un altre, crec que el debat hauria de ser la reforma del
sistema de finançament, que respecti un cert criteri d’ordinalitat
per a les Illes Balears, que vagi en consonància amb el nostre
esforç econòmic i que sigui just per a les comunitats autònomes
i just en la quantitat de recursos que es traspassen des de l’Estat
a les comunitats autònomes, perquè tots puguem exercir la
nostra autonomia fiscal i la nostra autonomia financera en
igualtat de condicions.

Nosaltres continuarem fent feina des del rigor i la
responsabilitat, amb un sistema tributari just, amb criteris de
progressivitat i que sigui redistributiu, perquè aquesta és la
millor manera de defensar la nostra autonomia fiscal i la nostra
autonomia financera. I continuarem lluitant per un sistema més
descentralitzat, per un sistema de finançament de les comunitats
autònomes més just i transparent, on la lleialtat institucional
sigui la pràctica habitual.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.
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I.11) Pregunta RGE núm. 17532/20, presentada pel
diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a la retenció de talent
jove a les Illes Balears. 

Undécima pregunta RGE núm. 17532/20, relativa a la
retención de talento joven en las Islas Baleares, que formula el
diputado Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grupo
Parlamentario Ciudadanos. Tiene la palabra el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gracias, Vicepresidenta. Sr. Conseller, la semana pasada
por primera vez la revista Time presentó en su portado al
talento adolescente, una joven de 15 años. Hay humanistas que
consideran que nos encontramos en la era del talento y que
únicamente podemos sobrevivir como sociedad si somos
capaces de atraer y de retener el talento.

Sr. Conseller, ¿qué medidas de retención del talento en
nuestros jóvenes plantea el Govern de las Illes Balears?

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula el conseller
de Transició Energètica i Sectors Productius.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom. Moltes
gràcies, Sr. Pérez-Ribas. És evident que des del Govern
apostam per la retenció de talent i això es demostra amb la
intenció que tenim de la diversificació del model productiu. De
fet, aquesta atracció de talent és un dels punts forts del Pla de
reactivació i diversificació que té el Govern. Però una retenció
de talent engloba molts d’àmbits i, per tant, pel que fa a la
Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius,
evidentment es fa feina des de la Direcció General d’Innovació,
però també des de la Direcció General d’Energia o des de la
Direcció General d’Indústria, en aquesta tasca de retenir talent
propi.

Hem de possibilitar el desenvolupament de nous nínxols de
negoci i ocupació, com poden ser la biotecnologia, la robòtica,
la intel·ligència artificial o les energies netes, que són nínxols
econòmics que faran possible precisament aquesta reorientació
de la nostra economia a la diversificació i a l’atracció de talent.
Això, juntament amb la reorientació de la formació i de la
capacitació de professionals per fer feina en aquests nínxols de
negoci, ens permetrà retenir el talent que es produeix aquí a les
Illes Balears i per què no?, importar talent com el d’aquesta
al·lota que està retratada a la portada de Time i a la que vostè
ha fet referència.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Conseller. Tiene la palabra el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gracias, conseller. Su respuesta decepciona porque la
consideramos poco creíble. ¿Realmente considera que los
jóvenes con talento de nuestras islas se sienten respaldados por
su gobierno? Ustedes, que pretenden destruir la cultura del
esfuerzo, con una directora general de Innovación, de
Podemos, cuya propuesta de valor es empadronarse en Ibiza
para cobrar los 22.000 euros del plus, ¿qué mensaje estamos
dando? O usted que propone en numerosas ocasiones, miles,
miles de puestos de trabajo para montadores de placas
fotovoltaicas. ¿Esto retiene a nuestro talento?

Sr. Yllanes, lo que tiene que hacer usted es escuchar lo que
dicen las organizaciones de jóvenes emprendedores, de jóvenes
empresarios; y estos jóvenes le piden políticas eficaces ante las
altas cifras de paro juvenil. Le piden políticas que favorezcan
la emancipación. Le piden que no ponga palos en las ruedas en
las iniciativas de los jóvenes emprendedores. Le piden sobre
todo, alivio fiscal, porque no es normal que por un lado no
tengan empatía con emprendedores y empresarios de éxito y
por otro lado aplaudan a jóvenes que se dedican a quemar
banderas.

Sr. Yllanes, haga como la revista Time, alégrese y divulgue
los éxitos de nuestros jóvenes con talento, que generan valor
añadido, que generan puestos de trabajo, que generan riqueza.
Haga de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera tierra de
oportunidades para el talento.

Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos le proponemos
un plan balear de atracción y retención del talento. Sr.
Conseller, importantísimo, respete a los jóvenes creadores,
evitará así fuga de talento juvenil de nuestras islas.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Pérez-Ribas. Tiene la palabra el Sr. Conseller.

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

Menudo cacao mental, Sr. Pérez-Ribas. En fi, passaré
directament... pel que fa a innovació, 3 projectes: Centre Bit
d’Eivissa, 250.000 euros, s’instal·larà a Sa Coma; Moll Bit,
extensió del Parc Bit, per a les empreses innovadores del sector
nàutic i del sector marí, 500.000 euros; finalment, Pol
d’innovació d’indústries digitals i audiovisuals al Parc Bit de
Palma, 760.000 euros. Això és important i això és atreure talent
i retenir talent.

Per una altra part, tenim la factoria d’innovació i tenim el
programa Reempresa, i, per cert, el programa de disseny en tres
dimensions que s’ha iniciat a la Fablab d’Eivissa, però no sols
en innovació, en energia el laboratori d’investigacions i
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transició energètica, 95.000 euros i pel que fa al sector
industrial, el projecte de tecnoindústria d'aigües de les Illes
Balears en conjunt o en unió amb la Universitat de les Illes
Balears. Això no és retenir talent?...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, su tiempo ha finalizado.

(Alguns aplaudiments)

I.12) Pregunta RGE núm. 17534/20, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a mesures urgents per a la modernització de
l’administració i execució dels fons europeus. 

Duodécima pregunta, RGE núm. 17534/20, relativa a
medidas urgentes para la modernización de la administración
y ejecución de los fondos europeos, que formula el diputado
Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt. Té la
paraula el Sr. Castells. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom, bon dia,
Sra. Consellera, el Govern de l’Estat prepara una reial decret
llei amb un paquet de mesures de modernització de
l’administració, d’un funcionament extraordinari de
l’administració, s’ha anomenat que serà una revolució
administrativa, un autèntic pla de xoc per a una necessitat que
tots veiem òbvia: per fer l’administració de l’Estat capaç
d’absorbir els 140.000 milions d’euros en fons europeus que,
si tot va bé, han d’arribar a Espanya.

Vostè sap que jo he insistit molt en la necessitat que a nivell
autonòmic fem també un esforç proporcional a aquest que es
planteja l’Estat, un repte com el que s’està plantejant l’Estat.

Vostè a la seva compareixença de pressupostos va
desgranar tota una sèrie de mesures que nosaltres aplaudim,
sobre el teletreball, sobre els procediments en línia, sobre
tràmits telemàtics, però tot plegat fa l’efecte que no es fan
càrrec del repte i que continuen tractant aquest tema de la
modernització administrativa com una qüestió sectorial i no que
afecti tot un govern. És per això que li deman si tenen previst
atacar aquest problema des d’una perspectiva més global.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Té la paraula la consellera
d’Administracions Públiques i Modernització.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ (Isabel Castro i
Fernández):

Gràcies, presidenta. Gràcies, per la seva pregunta, Sr.
Castells, comparto con usted la preocupación, y hemos hablado
en varias ocasiones sobre el gran reto que tienen esta
comunidad autónoma y el resto de las administraciones

públicas en la modernización porque la administración digital
no es un fin en sí mismo, sino que es el medio para conseguir
precisamente una major accesibilidad a los servicios públicos
y una mejor interacción entre los ciudadanos y las empresas y
la administración.

Como usted ha comentado, el Gobierno central está
preparando un real decreto ley que ayudará a constituir una
revolución en este sentido y cuenta también con las
aportaciones de esta comunidad autónoma y esperamos que en
breve tiempo esté el real decreto.

Desde el ámbito de la comunidad autónoma hemos
empezado el camino, aunque evidentemente el trabajo
continuará como usted dice.

Ya lo expliqué en la comparecencia de presupuestos, pero
creo que la apuesta por la administración digital y por la
modernización de la administración es una política transversal
de este gobierno y así lo demuestra que hemos podido
multiplicar por cinco los trámites on line que han podido hacer
los ciudadanos de Baleares, pasando de 7 a 35. En el caso de
notificaciones electrónicas, en el primer semestre de 2020 no
llegábamos a las 4.000 y en el mismo periodo de 2020 hemos
conseguido llegar hasta las 9.000, un 119% más.

Pero evidentemente el camino no acaba aquí, tenemos que
continuar en esta apuesta y así lo reflejaremos también en los
presupuestos de esta comunidad autónoma que esperemos que
cuenten con el respaldo mayoritario de este parlamento.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr.
Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, per la seva
resposta interpreto que no ens entenem i em sap greu perquè jo
precisament el que dic és que no es tracta que els tràmits el
línia, les notificacions augmentin un 119%, del que es tracta és
de pensar un nou model de gestió. És a dir, no ens podem
conformar a fer digitalment el que fins ara fèiem més bé o més
malament de forma física. 

Hem de pensar una nova manera de gestionar per sortir de
l’atzucac, del camí sense sortida en el qual moltes vegades hem
vist que la burocràcia fa que les polítiques s’estavellin davant
de la realitat.

Aquestes mesures que vol adoptar l’Estat tenen un sistema
de governança propi, un nou model de gestió, preveuen una
finestreta única per gestionar tots els projectes europeus, es
parla de reducció de terminis, es parla de redissenyar d’alguna
manera tota la contractació administrativa i tot el sistema de
control.
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Crec que aquest és un repte d’un abast molt més ampli del
que ens estem plantejant aquí. Jo sense desmerèixer els
esforços que fa des de la seva conselleria, que com ja li he dit
els aplaudim i els donem suport, crec que haurien, a nivell de
govern, d’entendre que aquest és un repte que va molt més
enllà del que es pugui fer des d’una direcció general.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. Té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ (Isabel Castro i
Fernández):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Castells,
efectivamente aparte del esfuerzo que hemos hecho ahora
creemos que tenemos que reorientar la administración
precisamente para conseguir este reto tan importante que usted
ha puesto aquí de manifiesto y hemos empezado, y hemos
empezado con una reestructuración y con un refuerzo del
personal para llevar a cabo estas actuaciones. 

La Conselleria de Hacienda, especialmente la Dirección
General de Fondos Europeos y la Dirección General de
Presupuestos, han llevado a mesa de Servicios Generales el
pasado viernes una modificación de la RPT precisamente para
reforzar estas áreas. En el próximo Consell de Govern se
aprobará definitivamente.

También tenemos previsto... el proyecto de administración
electrónica, una oficina de proyectos específicos precisamente
porque creemos que hay que..., no solamente se trata de hacer
pequeñas modificaciones que vayan agilizando, sino que
también tenemos que reorientar toda la administración pública,
en línea con lo que usted dice, para poder realmente tener un
modelo ágil, eficaz y rápido.

No dude que seguiremos trabajando en este sentido y
tampoco dudo que ustedes, usted y su partido aportarán ayudas
y soluciones a un reto que tiene esta comunidad autónoma y
todas las administraciones públicas.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, consellera.

I.13) Pregunta RGE núm. 17530/20, presentada per la
diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a la previsió d’ús de l’edifici del Govern ubicat al Parc Bit
que està abandonat.

Decimotercera pregunta, RGE núm. 17530/20, relativa a la
previsión de uso del edificio del Govern ubicado en el Parc Bit
que está abandonado, que formula la diputada 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, Sra. Vicepresidenta. Avui és una d’aquestes
preguntes que no sabia molt bé a qui l’havia de dirigir, el que
sí sabíem és que hi ha un edifici, l’edifici negre del Parc Bit
que va costar als ciutadans d’aquestes illes 12 milions d’euros
i que està absolutament abandonat. Per això nosaltres volíem
saber quin és el destí, la destinació que donarà l’executiu a
aquest edifici.

Feim una mica de memòria. El va adquirir l’executiu de
Francesc Antich a l’any 2008 i, com deim, està en desús, unes
obres que es perllongaren per cert fins a l’any 2016. Ara sí,
m’han confirmat que qui em contesta és el conseller
d’Educació, Universitat i Recerca, això vol dir que tenim un
pla.

Gràcies, Sra. Vicepresidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Té la paraula el conseller
d’Educació, Universitat i Recerca.

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

Moltes gràcies, presidenta. Sra. Catalina Pons, moltes
gràcies per aquesta pregunta que em permet aclarir una mica la
situació.

És veritat... és un edifici no abandonat per l’administració,
això en primer lloc, però sí que no té encara l’ús que ha de tenir
segons el que es va plantejar el 2010 quan es va licitar aquest
edifici per una quantitat d’11,5 milions, amb un finançament
que hi havia de fons estatutari, 50%, i de fons FEDER, l’altre
50%.

Per raons que en aquests moments no vénen al cas, però jo
crec que l’administració ha prendre evidentment per raons
judicials i administratives..., evidentment aquest edifici s’ha
anat retardant en el temps. 

En aquests moments, a principi d’any es va... teòricament
se n’havia de fer la recepció, no es va acceptar aquesta recepció
perquè hi havia deficiències, l’empresa Sacyr no va reconèixer
aquestes deficiències i aleshores d’acord amb aquesta situació
l’administració que en aquest moment és de la Conselleria
d’Educació, fins ara no havia estat de la Conselleria
d’Educació, vàrem mirar de millorar les deficiències que hi
havia lògicament per tal d’intentar que hi hagi una recepció
adequada.

Evidentment, aquestes deficiències s’han utilitzat... la
garantia, l’aval que tenia l’empresa respecte d’això i nosaltres
esperam en aquests moments que durant aquest any 2021 es
pugui dur a terme l’ús d’aquest edifici que és un complex
cientificotècnic de les Illes Balears per tal de fer l’ús que ha de
fer d’R+D+I. Jo vull dir en aquest aspecte que en el pressupost
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de 2021 hi ha una quantitat d’1 milió d’euros per tal de fer
l’equipament en tot el que significaria de mobiliari, etc.

Per tant, crec que l’any 2021 ha de ser l’any per posar en
marxa un edifici important per a l’R+D+I i que suposarà que
l’institut de recerca de la Universitat de l’IEO, que és un
complex -diguem- com pugui ser l’Institut de Recerca de les
Illes Balears, etc., pugui ser un element clau per impulsar de
forma important l’I+D a les Illes Balears.

Crec que és un edifici que fa massa temps que no té l’ús
adequat, però no està abandonat per l’administració.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Conseller. Tiene la palabra la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Sr. Conseller, no estarà
abandonat per l’administració, però hi viuen els moixos, per ser
clars. És a dir, allà no hi habita ningú ni s’ha usat absolutament
per a res.

Més que parlar d’aquest edifici en si, que seria l’exemple o
la punta de l’iceberg, la reflexió que volem fer nosaltres avui
aquí és la següent: és un exemple que publicava aquests dies un
mitjà de comunicació, i pensam que és l’exemple del que no ha
de ser, doblers públics que se’n van pel clavegueram, que es
tuden, que no s’aprofiten, que contribueixen a fer el forat més
gros del deute autonòmic. Amb aquesta pregunta li vull fer una
reflexió, a vostès i a tots els partits que han governant aquesta
comunitat. Obres que es pressuposten per una quantitat i que
acaben costant el doble, per exemple el Palma Arena;
l’Hospital de Son Espases, que va tenir un sobrecost de
500.000 milions d’euros; obres que s’executen i que després
s’han de canviar, que s’han de reformar perquè no serveixen,
perquè plantegen deficiències; projectes que queden en no-res
però que hem pagat tots els ciutadans. 

Què se suposa que s’ha de fer amb les infraestructures
públiques que acaben malmenades, que estan mal acabades o
com en el cas d’aquest edifici?, que m’alegra que vostè ja
tengui un pla per a ell. Què se suposa que s’ha de fer amb les
subvencions que han arribat aquí però que no es justifiquen?
Ho dic a tots els partits que han governat i ho dic al Govern en
general, no a vostè com a conseller d’Educació, que avui -
perdó- em contesta amb una qüestió concreta.

Vergonyós, per posar un altre exemple, que l’executiu hagi
hagut de pagar a l’Estat 18 milions d’euros per no justificar en
què va gastar els fons que va aportar la Secretaria d’Estat de
Turisme per a la remodelació de la Platja de Palma. I no estic
mesclant ous amb caragols, al final el que passa és que pagam,
pagam i pagam per coses que no utilitzam, per coses que
tudam, i la ciutadania les ha de pagar igualment. Sobretot, no
tudar els doblers que són de tots; no robar, pot ser, però ho
pagam. Ho deixam d’ingressar, tantes ajudes, tants de fons que
per als diferents sectors de la nostra economia no han arribat o
s’han perdut. 

Ara tenim una nova oportunitat d’or, els fons europeus...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Pons, su tiempo ha finalizado. Tiene la palabra el Sr.
Conseller.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Pons, no li contestaré
tot el que ha dit, però hi ha una cosa molt concreta: aquests
doblers s’han utilitzat pel que s’havien d’utilitzar. És veritat
que hi ha hagut un retard important, aquest edifici a l’any 21 es
posarà en marxa i crec que serà una bona notícia per a l’I+D+I
de les Illes Balears, i crec que ens n’hem d’alegrar. Així i tot
tothom ha d’aprendre dels errors en la gestió, perquè hi hagut
molts de problemes judicials en gestió, i això evidentment ha
retardar d’una forma difícil de justificar aquest projecte.

Moltes gràcies per la seva pregunta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.14) Pregunta RGE núm. 17637/20, presentada per la
diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a mesures respecte dels alts comandaments
que figuren al conegut xat de militars. 

Decimocuarta pregunta, RGE núm. 17637/20, presentada en
sustitución de la RGE núm. 17539/20, por la diputada Sílvia
Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures
respecte dels alts comandaments que figuren al conegut xat de
militars. Té la paraula la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies. Bon dia a tothom. Bé, els darrers dies s’ha fet viral
la conversa que varen mantenir exalts comandaments militars
de l’Estat espanyol, en la qual es proposen barbaritats tan
increïbles com afusellar la meitat dels espanyols, una idea molt
creativa, si no fos perquè ja l’havien tengut abans col·legues
seus.

Sortosament aquests... Bé, en reproduiré alguns, per si algú
no se n’ha assabentat. El Sr. General Francisco Beca deia que
“creo que me quedo corto fusilando a 26 millones de
ciudadanos”; d’aquests, només per “balearitzar” un poc el
context, 658.033 serien de Balears, dels quals, per exemple,
6.766 formenterers i formentereres, cosa que deixaria
Formentera pràcticament sense habitants. Bé, dit això, i no vull
fer bromes sobre aquesta qüestió, em deman, Sra. Presidenta,
què pensa vostè que hauria de fer l’Estat davant aquestes
actituds que són absolutament intolerables i que si fóssim un
país que hagués fet una transició democràtica com toca, cosa
que no s’ha fet...
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(Remor de veus)

... faria impossible que aquestes persones haguessin ocupat cap
càrrec militar, ni cap càrrec militar ni cap alt càrrec. I si per
exemple agafàssim l’exemple d’Alemanya i la seva legislació
aquestes persones haguessin estat immediatament destituïdes i
retirades de qualsevol càrrec militar.

Què en pensa, Sra. Presidenta? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Té la paraula la presidenta del
Govern.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Tur, per plantejar
aquesta pregunta, que crec que obre un debat i a més ens posa
davant la realitat social que existeix al nostre estat, i que
efectivament el feixisme encara és present i s’exemplifica en
moltes qüestions, i aquesta n’és una que és molt greu, perquè
es tracta d’un xat on presumptament hi pot haver persones que
eren militars, o exmilitars, per tant servidors públics i aquells
que t’han de defensar davant qualsevol tipus de violència. Per
tant efectivament és un tema molt greu.

 Crec que l’Estat ha actuat com li pertocava -em referesc al
Govern d’Espanya-, que és traslladar aquest xat a la Fiscalia
perquè pugui investigar qui realment són els membres d’aquest
xat. Si realment són militars o exmilitars evidentment haurà de
prendre el Ministeri de Defensa les seves actuacions sobre
aquestes persones, i si no ho són..., perquè també crec que és
bo deixar bé el bon nom de les forces armades i de tots aquells
càrrecs militars que actuen de forma exemplar,
democràticament, i per tant que no es mescli l’arbre amb el
bosc, i per tant crec que és molt bo que s’investigui per part de
Fiscalia qui forma part d’aquest xat, i que a partir d’aquí es
puguin prendre les mesures adequades. 

Crec que és a la justícia a qui pertoca actuar perquè es
tractaria d’instigació a delictes de violència, que ja no n’hi pot
haver més que l’assassinat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Estic d’acord amb tot el que vostè
planteja excepte en una qüestió. Vostè diu que l’Estat ha fet el
que cal fer, però no ha fet una part del que cal fer, però
històricament no ha fet el que calia fer, desgraciadament no ha
fet el que calia fer, perquè si hagués fet el que calia fer en el
seu moment aquestes persones mai de la vida no haguessin

ocupat cap càrrec militar, cosa que sí que han fet
successivament amb governs socialistes i del Partit Popular.

Per tant discrep, crec que no s’ha fet tot el que s’havia de
fer, perquè no s’ha fet una transició democràtica com toca,
perquè no hi ha una llei que reguli els cossos i forces de l’Estat
com correspon, en concret l’exèrcit, i perquè no s’ha fet la
modernització dins l’exèrcit com s’hauria d’haver fet en el seu
dia. Per tant ara tenim els resultats, ara tenim els resultats. I
llavors a més per aquí també hi ha gent que simpatitza amb
aquesta idea, i per tant, bé, ja veurem...

La qüestió, Sra. Armengol, és que en aquest país, que és
lamentable, això és lamentable, hi ha gent...

(Se sent el timbre de tall de micròfon)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Tur, su tiempo ha finalizado. Tiene la palabra la Sra.
Presidenta del Govern.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. A veure, no farem un debat vostè
i jo sobre la transició o sobre com s’han fet les coses. Jo pens
diferent, pens que hi va haver una bona transició a Espanya i
que va superar una dictadura terrible de quaranta anys, i que
després s’ha construït una democràcia que no és perfecta, no és
perfecta en absolut, i que sens dubte durant aquests anys de
democràcia algunes coses s’han fet malament, en algunes no
s’ha estat prou valent, en algunes no s’ha estat prou contundent.
En aquests temes podríem debatre molt de temps i no el tenim,
com ha quedat demostrat, en aquests dos minuts i mig.

Ara bé, en el cas concret de què vostè em parla sí que em
preocupa, sens dubte. Crec que l’actuació de Govern d’Espanya
és l’adequada, crec que és Fiscalia que ha d’esbrinar i que ha
de fer les investigacions oportunes, és el que pertoca en un estat
de dret en què el legislatiu, l’executiu i el judicial estan
separats, i per tant això és el que pertoca, i a partir d’aquí,
prendre les decisions oportunes.

I faig una reflexió més àmplia. Efectivament l’extrema
dreta, el feixisme, campa a lloure pel món, i aquesta és una
realitat més que objectiva. El fet que hi hagi partits polítics que
diuen en assemblees democràtiques que el Govern d’Espanya
és il·legítim quan ha estat votat per ciutadans i ciutadanes crec
que...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Presidenta, su tiempo ha finalizado.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President pren la direcció del debat)
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I.15) Pregunta RGE núm. 17529/20, presentada pel
diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a augment del
tipus d’IVA a les empreses de servei. 

EL SR. PRESIDENT:

Quinzena pregunta, RGE núm. 17529/20, relativa a
augment del tipus d’IVA a les empreses de servei, que formula
el diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears. Té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Li vull expressar públicament
el nostre condol i escalfor en aquesta situació personal que ha
viscut.

Sra. Presidenta, com tots saben un dels objectius en aquesta
crisi econòmica és mantenir les empreses vives, mantenir el
teixit productiu actiu. I per aconseguir aquest objectiu els
poders públics han posat en marxa diversos mecanismes, molts
de mecanismes: ERTO, liquiditat, ICO, ISBA..., ja ho sap
perfectament vostè.

Un dels objectius també per avançar en aquest camí de
mantenir el teixit productiu hauria de ser alleugerar les
càrregues fiscals, o almanco no incrementar-les. En aquesta
situació resulta que hi ha molts d’empresaris a les Illes Balears,
especialment del sector del lloguer turístic, del sector serveis,
que veuen com se’ls està cometent una injustícia, perquè durant
molts d’anys han tengut una diferència d’IVA, d’IVA suportat
i d’IVA repercutit, aquesta diferència bé és compensada per
l’Agència Tributària, bé tenen dret a la devolució d’aquestes
quantitats. Durant anys no s’ha discutit que aquesta era la
situació legal, resulta que ara per aquesta escassetat de
liquiditat, han demanat la devolució d’aquest IVA i l’Agència
Tributària els ho està denegant, els està inspeccionant i pretén
canviar-los el tipus impositiu al qual han de fer front en les
seves obligacions tributàries.

Evidentment nosaltres consideram que això és una injustícia
i absolutament inoportú en la conjuntura actual. Però volem
saber la seva opinió al respecte.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. També li transmet el condol en nom
del Govern de les Illes Balears. Gràcies, Sr. Melià, per la seva
pregunta, que correspon a una qüestió molt concreta, com vostè
explicava, en un tema de tramitació d’IVA. Em permetrà que
primer faci una valoració general. Efectivament, estam vivint
com vostè també feia esment, una situació econòmica
complicada a la nostra comunitat autònoma, a tota Espanya i a
molts altres països del món, sense cap mena de dubte i des de
les administracions públiques estam fent un esforç

pressupostari importantíssim per resoldre de la millor manera
aquesta situació. 

Davant altres crisis econòmiques on les administracions
s’havien posat de perfil, crec que és just també dir que en
aquest cas passa tot el contrari, una aposta forta de fons
europeus que fa la Comissió Europea, una aposta forta de
protecció de treballadors i empreses que està fent el Govern
d’Espanya, que hem de recordar que amb la política d’ERTO
a les Illes Balears el gener hauran arribat 1.200 milions d’euros
per a treballadors i empreses en aquesta comunitat autònoma,
per tant, és un esforç pressupostari important, igual que allò
que vostè ha fet referència entorn a les polítiques d’ICO per
avalar préstecs d’empreses que tenien una insuficiència
financera o a través de la política d’ISBA, que també hem fet
exactament el mateix.

Quant a la concreció que vostè em parla del tema de l’IVA,
nosaltres com a Govern que compartim el que és prou evident,
l’IVA, que és un impost que paga el consumidor, no ha de
repercutir damunt..., l’empresariat ha de ser neutre, aquesta és
la realitat. Per tant, l’empresari quan declara l’IVA, si hi ha una
diferència d’IVA del que ell ha cobrat a el que ell ha pogut
repercutir, òbviament l’Agència Tributària, vaja, el Govern
d’Espanya li ha de retornar la part financera que li hagi pogut
pagar de més. Això és el que s’estableix i això és el que s’ha de
complir i si hi ha algun cas que sigui abusiu o que sigui
recaptador evidentment s’ha de solucionar.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sra. Presidenta, nosaltres la seva reflexió general i les bones
paraules i les bones intencions les podem compartir totes, però
l’empresari que està vivint aquesta situació no té aquesta visió
que vostè ens explica de què els poders públics són al seu
costat i li donen suport i protecció, no, el que veu és una
voracitat fiscal, un canvi de criteri per no tornar-li uns doblers
que són seus. I vostès després el condemnaran a anar a línies de
crèdit, que li generaran uns interessos i uns sobrecosts
financers. 

Evidentment jo crec que el Govern balear si ha estat bo per
intercedir en els ERTO, si és bo per fer moltes actuacions
davant l’administració central, també hauria de ser bo per
defensar els nostres empresaris davant aquest abús en l’IVA
que estan patint aquests empresaris.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

 

file:///|//�������������������������������������������������������������������������


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 61 / 9 de desembre de 2020 3441

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

Gràcies, Sr. President. Òbviament el Govern de les Illes
Balears sempre defensa els empresaris de la nostra terra i els
treballadors d’aquesta comunitat autònoma i així ho hem fet
amb les diferents polítiques i amb les diferents necessitats que
tenim en aquesta comunitat autònoma, amb el tema que jo li
deia, jo responc de la política fiscal que fa aquest govern. Vostè
sap que feim una fiscalitat absolutament justa i progressiva i a
més en el pressupost plantejam una situació fiscal absolutament
adequada a la situació que vivim.

Sobre aquest tema concret vostè em diu, hi ha un canvi de
criteri, se’ls està perseguint. No em diu que la norma s’hagi
canviat, que no s’ha canviat. I, per tant, s’ha de retornar i a
l’empresari li ha de ser un impost absolutament neutre. Aquesta
és la norma, és allò que nosaltres defensam i és allò que en tot
cas ens assabentarem i si hem de demanar un canvi d’aplicació,
el demanarem. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.16) Pregunta RGE núm. 17541/20, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a mesures per a la reducció
de la desocupació.

Setzena pregunta, RGE núm. 17541/20, relativa a mesures
per a la reducció de la desocupació, que formula el diputat Sr.
Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares. Té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente y reciba nuestras condolencias. Sra.
Armengol, Baleares lidera el aumento del paro en España, ha
alcanzado en noviembre los 85.330 parados, lo que supone un
ascenso de un 37,3%. Es la comunidad que destruye más
empleo en el sector de la hostelería y la restauración, de hecho
según el sector aproximadamente el 50% ha cerrado y ustedes
son los causantes de esta ruina, con sus restricciones
injustificadas, como lo demuestra el propio Ministerio de
Sanidad, que cifra en tan sólo un 3,5% del total, el porcentaje
de contagios originados en bares, cafeterías y restaurantes, y
usted les ahoga.

Si sumamos ERTE, con suspensión de empleo y
desempleados, nos da la terrible cifra de 117.000 personas sin
trabajar en Baleares, muchas de ellas sin ayuda alguna. Aún así,
Sra. Armengol, ¿sigue ustedes creyendo que las medidas de su
gobierno son eficaces para reducir el desempleo?

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. A veure, vostè
obvia una cosa que em pareix que és molt evident, hi ha una
pandèmia a nivell internacional, sanitària, que afecta d’una
forma molt especial totes les economies del món i d’una forma
molt especial i molt concreta les economies lligades als serveis.
Jo crec que ens sobrevalora, Sr. Campos, quan es pensa que la
nostra actitud és que la que fa que aquesta situació econòmica
existeixi a la nostra comunitat autònoma. Haurien de
reflexionar una mica i no dir algunes qüestions que són prou
disbaratades, com les que vostè ha expressat avui matí en
aquesta pregunta.

La realitat és que en una economia de serveis que té
restriccions a tot el món, no vénen turistes, que la nostra
economia va molt lligada al sector del turisme, crec que és una
obvietat, però crec que li hauré de recordar perquè si no ho
oblida fàcilment. I que les xifres d’atur són duríssimes, són
duríssimes, però sap què passa, Sr. Campos? Que si no hi
hagués un govern progressista en aquesta comunitat autònoma
i un govern progressista a Espanya serien infinitament més
dures, perquè la política de protecció a les persones aturades,
la política de protecció als treballadors, la política de protecció
als empresaris, quan governa la dreta, no existeixen.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sra. Armengol, los datos reflejan la realidad de sus
políticas, que es fracaso y ruina. Y somos campeones del paro,
se lo recuerdo. Y la responsable es usted y aquellos que avalen
sus planes y medidas y me refiero al Partido Socialista, a
Podemos, a MÉS y también a Ciudadanos y a El Pi.

Usted entiende el poder como un privilegio, usted se cree
por encima de los demás, aprueba normas prohibicionistas que
arruinan al pueblo, mientras usted no las cumple y encima saca
pecho aquí diciendo que protege a los trabajadores. Y además
le molesta que yo le traiga a esta cámara el sufrimiento de los
ciudadanos, la realidad que se vive en la calle. De hecho, la
semana pasada criticó que difundiera mis intervenciones en
redes sociales. No sé si le parece mal a usted que una fuerza
democrática exponga libremente su acción parlamentaria,
¿usted no explica sus medidas de gobierno en los medios y en
las redes?, pues yo la veo todos los días en la televisión y en los
periódicos. No sé, ¿niega usted a los partidos de la oposición
que se expresen públicamente sin trabas o va a implantar la
censura para que los ciudadanos sólo la escuchen a usted?

Mire, Sra. Armengol, reprochándome que difunda mi labor
de oposición, manifiesta usted una peligrosa tendencia hacia el
totalitarismo. Usted no se cree la libertad, detesta la libertad, si
pudiera, limitaría la libertad de expresarse a la oposición. Y
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ahora que sé que sigue mis videos, se habrá dado cuenta de que
llegan a decenas de miles de personas cada semana y está bien,
porque así la gente se da cuenta que usted es una amenaza para
la libertad y es bueno que los ciudadanos lo sepan a la hora,
Sra. Armengol, de decidir su voto.

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. Sr. Campos, en absolut, a mi em
sembla molt bé que cada un expressi el que trobi, el que pugui,
el que vulgui dins el respecte als altres. M’agradaria que els
discursos no fossin d’incitació de l’odi, ni de retornar a
èpoques pretèrites de les quals abans parlàvem, crec que seria
molt millor democràticament parlant. M’agradaria que hi
hagués proposta política sobre mesures concretes de com
afrontam aquesta realitat, que és molt difícil, que efectivament
és una crisi econòmica molt dura la que vivim.

Ara, en absolut a mi no em preocupa que un representat
públic pugui expressar en xarxes socials o com trobi als
ciutadans la seva forma de pensar, el seu discurs. Jo li vaig
criticar que vostè cobra un bon sou públic per només fer
aquests dos minuts i mig de feina a la setmana, que a les
comissions no pegam ..., no pegam brot, Sr. Campos. Això és
el que li vaig recordar, que la seva tasca parlamentària va un
poquet més lluny d’aquests dos minuts i mig, que està molt bé
pagat per aquests dos minuts i mig, sincerament, si ho comptam
bé. Això és l’únic que li he recriminat a vostè, com crec que li
passa a molts de membres de VOX.

Però no anem a això, anem a la situació de les persones
d’aquesta comunitat autònoma. Nosaltres feim polítiques
d’ocupació d’acord amb els agents socials i econòmics, des del
pacte econòmic que vostè tant rebutja, però que és
absolutament necessari i que ja hi ha un pla de xoc de 72
milions d’euros a aquesta comunitat autònoma aprovat a la
Mesa de diàleg social.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.17) Pregunta RGE núm. 17533/20, presentada per la
diputada Sra. Patrícia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a projecte de les Illes
Balears per optar a finançament a través del Fons Next
Generation de la Unió Europea. 

Dissetena pregunta, RGE núm. 17533/20, complementada
amb l’escrit RGE núm. 17571/20, relativa a projecte de les Illes
Balears per optar a finançament a través del Fons Next
Generation de la Unió Europea, que formula la diputada Sra.

Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos.
Té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Li vull transmetre el condol de part del
meu grup parlamentari, Ciutadans.

Presidenta, compartirá conmigo que hay mucho
desconocimiento, muchas expectativas también generadas en
torno al fondo de mecanismo europeo Next Generation EU y
además, desde Baleares, debemos ser capaces de impulsar
proyectos estratégicos capaces de acelerar nuestra
transformación competitiva, la transición ecológica y la
cohesión social y territorial en movilidad de nuestra comunidad
y hacerla más resiliente, más ágil, más digital y mejor adaptada
a los retos presentes y futuros.

Sra. Armengol, ¿nos puede dar más detalles sobre los
proyectos que presentará el Govern al Gobierno central para
acceder a la financiación europea?

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 aquesta
pregunta. Efectivament, compartim amb vostè la necessitat que
aquests fons europeus puguin arribar a les Illes Balears amb
una quantitat important i que a més serveixin per transformar
diferents qüestions  del nostre model econòmic, que sabem i
que veim en aquests moments que no acaben de funcionar bé
perquè, per tant, necessitam transformar realitat per tenir un
futur millor, que crec que tots i totes desitjam; o almanco crec
que vostè i jo compartim perfectament.

Agraesc també les seves propostes. Aquest debat el vàrem
tenir, com vostè sap perfectament, l’altre dia en el Pacte de
reactivació econòmica, on vàrem poder fer un document que
portàrem a tots els membres integrants del Pacte de reactivació
econòmica explicant una mica la situació dels fons europeus
que, com vostè explicava, efectivament es desenvolupen en
plans nacionals, per tant, en plans estatals, que és el que marca
els objectius i les trenta línies més directes d’on es poden tenir
fons europeus. 

El que hem fet des del Govern de les Illes Balears és
treballar conjuntament amb ajuntaments i consells insulars per
tenir tot un gruix de projectes que presentam als diferents
ministeris quan obren les convocatòries, que seran
convocatòries on es podran presentar empreses, on es podrà
presentar l’administració pública. També hi haurà convenis
directes amb comunitats autònomes, que treballam en les línies,
que ja he explicat en diferents ocasions, que són les que marca
la Comissió Europea. 
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Tal com vàrem explicar, entre projectes del Govern,
projectes de consells, projectes d’institucions, i hi hem d’afegir
tots els projectes privats que també es mouran a aquesta
comunitat autònoma, hi ha un total ja de 600 projectes que
podrien ser assimilables a les línies estratègiques que marca la
Comissió Europea i que marcarà el Govern d’Espanya per valor
de 6.000 milions d’euros. 

Això vol dir que tot aquest gruix serà el que presentarem?
No. Això vol dir que segons com vagin traient les
convocatòries els ministeris posarem projectes a aquelles línies
que puguin ser subvencionables per part d’aquests fons de la
Comissió Europea. Es tracta de tenir projectes en la línia
adequada, de tenir-los a punt per poder-los licitar de forma
ràpida i que evidentment els vagin acceptant des dels diferents
ministeris que faran les diferents convocatòries.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, presidenta, hoy se lo vuelvo a pedir, también lo hice en
el seno del Plan de reactivación el pasado jueves, es
fundamental que estos fondos no se usen para aumentar gasto
corriente, que es lo que está haciendo el Sr. Sánchez. 

El fondo europeo de reconstrucción no es un cheque con
muchos ceros para gastar libremente o para cuadrar las cuentas
autonómicas. Estos fondos se deben gastar o, mejor dicho,
invertir en futuro y orientarlo a apoyar proyectos que permitan
a las empresas tener oportunidades para competir en la era de
la inteligencia artificial y en la digitalización, invertir en
educación y formación también. Proyectos que sean tractores
del empleo de calidad y creen un tejido empresarial más
innovador y más sostenible. Y para ello es importantísimo
incorporar al sector privado en estos proyectos. 

Me preocupa mucho que los proyectos que se financien no
sean los que realmente hacen falta a la sociedad y a nuestra
economía balear, sino los proyectos que políticamente
convengan. Le pido su compromiso para asegurar la máxima
transparencia de la gestión, claridad en los criterios, controles
y que el dinero que va a llegar de la Unión Europea no se vea
como..., y no se utilice como un instrumento para financiar
campañas electorales en 2023. Usted ya me entiende.

Seguimos sin conocer las reglas ni los criterios de
elegibilidad, y le doy la razón, Sánchez todavía no nos ha
informado de ello. Y no pueden generar expectativas, como sí
que está haciendo el Gobierno central y su oficina de Moncloa,
politizando y asumiendo el control de los fondos. Por eso le
pido que reivindique gestión autonómica, una cierta gestión
autonómica. Es un error excluir a las autonomías de la gestión
de estos fondos. Le pido también que sea inflexible para que
lleguen a Baleares los recursos que nos merecemos. Si el dinero
no se invierte bien, perderemos el tren europeo de la

convergencia con los demás territorios de la Unión Europea,
nuestra economía quedará tocada durante años llevándose por
delante un gran número de pequeñas y medianas empresas.
Estaremos poniendo en peligro una...

EL SR. PRESIDENT:

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

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. Efectivament,
jo compartesc bastant els seus arguments, aquests fons han
d’anar per a digitalització, han d’anar per a sostenibilitat, per
a innovació i per a temes d’igualtat i d’equitat. I en aquesta
línia hi d’haver tant projectes que gestionaran administracions
públiques, es vegi comunitat autònoma, Govern de les Illes
Balears, consells insulars o ajuntaments, o empreses privades
i que efectivament aniran a convocatòries competitives en
molts de casos. Per tant, hem de tenir molts bons projectes, en
aquesta línia estam segurs que els tenim com a comunitat
autònoma i també els té el nostre sector privat. Efectivament,
hem de fer també una actualització de la nostra normativa per
agilitar tota l’execució d’aquests recursos públics i poder-los
tenir ben justificats a nivell de fons europeus, que crec que és
una de les qüestions que també tenim pendent a aquestes illes. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

I.18) Pregunta RGE núm. 17550/20, presentada pel
diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a aplicació de tots els
programes de prevenció sanitària a les Illes Balears. 

Divuitena pregunta, RGE núm. 17550/20, relativa a
aplicació de tots els programes de prevenció sanitària 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, traslladar-li també el nostre
condol des del Grup Parlamentari Popular, tal com ja vàrem fer
en privat. 

Sra. Armengol, podríem dir que el càncer és una pandèmia
silenciosa que causa la mort d’unes 2.000 persones cada any a
la nostra comunitat autònoma i la manera més efectiva per
combatre-la és, sense cap dubte, la prevenció. 

Creu vostè que s’estan aplicant correctament els programes
de prevenció de càncer a la nostra comunitat autònoma?
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Company, per la seva
pregunta. El Servei de Salut, li puc repetir una vegada més,
aplica tots els programes de prevenció sanitària i projectes de
salut pública. Molts d’ells els vàrem recuperar després de 2015,
perquè vostè va formar part d’un govern que va retallar
moltíssim totes les polítiques de prevenció de la malaltia a la
nostra comunitat autònoma. Aquesta és la realitat. 

Les vàrem anar recuperant i efectivament s’han aplicat
durant aquests cinc anys, òbviament, i això és bastant evident,
durant l’estat d’alarma, per mor del tancament que es va fer a
tota Espanya, també es varen retardar moltíssimes qüestions
sanitàries, no el més urgent, però sí algunes altres qüestions que
es varen haver de retardar pel tema de l’estat d’alarma. Però
gràcies a un sobreesforç del personal sanitari, que vull agrair
una vegada més amb tot el tema de la COVID-19, s’han
plantejat totes les mesures d’actualització i de posada a punt de
tots aquests serveis.

Quant a l’estratègia del càncer que es fa a les Illes Balears
és la que està participada a totes les comunitats autònomes amb
el Govern d’Espanya, amb les societats científiques. En aquest
moment del control de la pandèmia de la COVID-19 hi hagut
aquest acord entre tots i totes i aplicam tots i totes la mateixa
estratègia.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Miri, Sra. Armengol, aquell govern que tant critica vostè el
gener de 2015, sense cap necessitat de crear cap ens nou, com
volen fer vostès ara, el Partit Popular va posar en marxa el
programa de cribratge de càncer de còlon. Inicialment es va
implantar, com deu saber vostè, a Menorca, a Eivissa, a
Formentera i a la comarca d’Es Raiguer, i es va dir que l’any
2017-2018 s’implantaria a la resta de tota la comunitat
autònoma. Han passat sis anys, són els sis anys pràcticament
que vostè du governant, i no ha fet ni una passa més en la
implantació. Per tant ara ens trobam que la nostra comunitat
autònoma serà l’única comunitat autònoma de tot Espanya que
no tendrà el cent per cent de cobertura per als seus habitants
l’any 2021. 

Això és el que té vostè, Sra. Armengol, i ara les persones
que viuen a Menorca, Eivissa, Formentera i a la comarca d’Es
Raiguer, aqueixes tenen l’oportunitat de salvar la seva vida amb
la detecció precoç, però les que viuen al sud de Mallorca, al

ponent o al llevant, no tenen aqueixa oportunitat. Diu a això
una política equitativa de sanitat pública, Sra. Armengol?

Miri, cada any que passa sense implementar aqueix sistema
són persones que moren, vides perdudes. A Balears cada dia
moren sis persones per tema de càncer, i setze nous casos se’n
detecten, cada dia. Per tant aqueixes xifres es podrien reduir si
vostè fes uns controls més importants amb els programes de
detecció precoç a la població de risc. I en concret el càncer de
còlon, que és el més freqüent i letal de tots els que tenim, si
aquest es detecta a temps es poden salvar el 90% de les
persones que el tenen, però s’ha de fer un senzill test de 2
euros, Sra. Armengol, 2 euros!

Per tant aquí el que s’ha de veure és a què s’envien els
doblers. Vostè ha de prioritzar: envia els doblers a fer tests per
detectar el càncer de còlon i evitar morts, o envia els doblers
per fer alts càrrecs i assessors, que és el que vostè està fent.

Miri, i durant la COVID-19 això no s’ha aturat, al contrari,
vostè ha fet relaxació de coses, de funcions, en aquest tema de
control de càncer, i ha tractat els malalts de càncer com a
malalts de segons, i juga amb la seva vida també. I jo què li
deman? Miri, Sra. Armengol, ens hauríem de posar d’acord en
un tema de salvar vides, eh? Per tant li deman que accepti
l’esmena de 300.000 euros per incrementar aquest pressupost
per fer programes de prevenció, i comprometi’s perquè el 2021
tota la gent de les Balears estarà coberta de forma equitativa.
Això és el que hauríem de fer, Sra. Armengol, i el que esper de
vostè.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Company. Té la paraula la presidenta
del Govern.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Company, quanta demagògia! I
benvingut sigui al discurs d’invertir en salut pública, perquè és
invertir en les persones en el present i en el futur. 

Però, Sr. Company, em permetrà que li digui que vostè no
és gaire creïble; sap per què?, perquè vostè va pertànyer a un
govern que va retallar totes les polítiques de prevenció de la
salut, o no ho recorda, que varen llevar totes els programes de
lluita contra el tabaquisme, contra les drogues, contra la sida,
contra l’obesitat, i varen augmentar de forma exponencial a la
nostra comunitat autònoma? Que no ho recorda, que varen
retirar la targeta sanitària a 26.000 persones d’aquesta
comunitat autònoma? No recorda que varen estar a punt de
tancar l’Hospital General i l’Hospital Psiquiàtric, Sr.
Company? No se n’adona que aquest any hi ha 2.000 milions
d’euros dedicats a la sanitat a la nostra comunitat autònoma?,
un 50% més que quan vostès governaven, Sr. Company.
Aquesta és la realitat.
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La preocupació i l’ocupació nostra pel sistema sanitari
públic és enorme, Sr. Company, i efectivament hem més que
duplicat la inversió que vostès feien, tant en tecnologia com en
salaris dels professionals sanitaris, com en nombre de
professionals sanitaris, perquè vostès en varen acomiadar mil. 

I efectivament, a causa de l’estat d’alarma i a la COVID hi
ha algunes qüestions que s’han retardat, sí, però que
efectivament ens estam posant al dia també és vera, i és gràcies
a l’esforç enorme dels nostres professionals sanitaris, als quals
vull agrair una vegada més el seu esforç.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

II) Interpel·lació RGE núm. 14650/20, presentada pel
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
política del Govern de les Illes Balears sobre mesures per a
la reactivació del sector de comerç. 

Passam al segon punt de l’ordre del dia, que correspon al
debat de la Interpel·lació RGE núm. 14650/20, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a política del
Govern de les Illes Balears sobre mesures per a la reactivació
del sector de comerç.

Intervenció del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, té
la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados,
buenos días. Sr. Yllanes, usted es el máximo responsable de
estas islas, por debajo de la Sra. Armengol, sobre las políticas
que se adoptan para reactivar el sector del comercio de
Baleares, tras la gravísima crisis que estamos viviendo a
consecuencia del virus de Wuhan y de la nefasta gestión
llevada a cabo por el Gobierno de la nación y por el propio
gobierno autonómico al que usted pertenece. 

Desde que empezamos a notar los efectos sanitarios de la
pandemia en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma,
las decisiones adoptadas por ambos gobiernos, el de la nación
y el autonómico, no pueden haber sido más desacertadas. Al
Gobierno de la nación le reprochamos desde VOX su inacción
para proteger a los españoles de quienes llegaron contagiados
desde China primero, y después desde Italia, lo que permitió
que el virus campase a sus anchas por nuestro país mientras
negaban la evidencia y animaban a los españoles a participar en
manifestaciones masivas para inocular en la población no sólo
el virus chino sino también el sectarismo ideológico de la mano
del feminismo radical.

Esa gestión irresponsable dio lugar a que España fuese el
país con más fallecimientos y contagios per cápita, es decir, en
relación a la población total del país durante la primera ola de
la pandemia. Y provocó también que los españoles fuésemos

obligados a permanecer recluidos en nuestros domicilios
durante tres meses, cuando en un primer momento el Gobierno
de la nación solicitó al Congreso la aplicación de un estado de
alarma de quince días, lo que hace que la gestión del Gobierno
pueda ser calificada de embustera, oscura y manipuladora,
además de criminal. Evidentemente las consecuencias de todo
ello las pagamos todos los ciudadanos, y muy especialmente el
sector del comercio, que nueve meses después agoniza ante el
hundimiento económico sin precedentes que estamos viviendo,
y que se agudiza especialmente en nuestra región con una caída
que ha llegado a ser de más del 40% del producto interior
bruto, es decir, en las Baleares había un 40,5% menos de
riqueza que en el trimestre idéntico anterior. 

Sabemos cuál ha sido su política hasta el momento, Sr.
Yllanes, seguir como si nada hubiese pasado. Sigue usted con
la misma planificación que tenía su consejería antes del
confinamiento, y ha permanecido así durante todos estos meses,
permitiendo la muerte de cientos de pequeñas empresas, a las
que ha sentenciado a muerte con su inactividad y su falta de
políticas activas para la reactivación del comercio. El jaque
mate para cientos de familias arruinadas se lo ha dado este
gobierno autonómico, incapaz de ver más allá de sus consignas
ideológicas. Porque en otras comunidades autónomas se están
llevando a cabo políticas activas. ¿Por qué allí se llevan a cabo
políticas para reactivar el comercio, para salvar a las pequeñas
empresas, que son las que han dado trabajo a la mayoría de la
población y aquí no?, ¿por qué ustedes aquí no hacen nada
efectivo?

¿Por qué me decía a mí usted en este parlamento que no era
posible jurídicamente exigir tests o pruebas diagnósticas fiables
a las personas que venían de fuera de las Islas? Que
oportunidad de oro perdida por su ceguera y su ineptitud.
Pudieron salvar a Baleares como destino turístico seguro, pero
prefirieron mentir cuando decían que no podíamos exigir tests
a quienes nos visitaban, y mentían porque ahora se están
exigiendo.

Hasta los diputados de este parlamento, esos que les apoyan
a ustedes para seguir hundiendo a Baleares, han intervenido en
esta cámara en múltiples ocasiones asegurando que los tests no
sirven para nada y que esa medida es absurda. Parece que ahora
ya no es tan absurda; o mienten ahora o mentían antes. Está
claro que mintieron antes, pero que ustedes mientan por
desgracia ya no es noticia, es la tónica general de este gobierno
incompetente, inútil para gestionar algo que no sea la
propaganda ideológica y las soflamas vacías con las que buscan
ganarse el favor de sus votantes.

Lo que no es mentira, Sr. Yllanes, lo que no es ideología
sino realidad pura y dura, es que los comerciantes de Baleares
ya no pueden más, y ven como ustedes y los partidos políticos
que les apoyan, entre los que están también partidos de la
oposición como Ciudadanos y El Pi, resulta que siguen con su
política de titulares ayudando ayudas que no llegan y pactos de
reactivación económica que no sirven para nada más que para
hacerse la foto.

Ahora nos han venido con la última ocurrencia, han creado
seis comisiones externas de expertos, ¿por qué no veinte?, y
mientras, siguen sin mover un dedo por la gente, sin renunciar
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a su programa ideológico que para eso sí hay dinero, ¿verdad?,
pero para ayudas directas a quienes han prohibido trabajar y
abrir sus negocios, para esos no hay nada o lo que hay son
convocatorias ridículas que se agotan en cinco minutos al estilo
de tonto el último.

Espero que me diga, Sr. Yllanes, qué medidas concretas,
serias y efectivas ha adoptado o va a adoptar su consejería para
salvar al sector del comercio y dotarlo de liquidez, que es lo
único que verdaderamente importa hoy a miles de familias en
Baleares.

¿Por qué no ha publicado ya su consejería una convocatoria
de ayudas públicas para hacer frente a los gastos fijos de las
empresas como el recibo de la luz o el pago del alquiler?

El problema es que ustedes mintieron sobre la gravedad de
la pandemia; hace unos meses nos volvieron va mentir cuando
nos dijeron a todos que al parecer ya habíamos salido y más
fuertes, y las empresas se han endeudado porque se suponía que
el bache era pequeño y lo iban a poder salvar, pero no ha sido
pequeño.

¿Sabe que los comercios turísticos llevan desde octubre de
2019 sin turistas? Más de un año sin clientela, Sr. Yllanes, ¿eso
se aguanta con un ICO? ¿Y cómo pretenden que devuelvan los
préstamos si llevan más de un año sin ingresos y soportando los
gastos?

Le digo esto porque luego saldrá aquí a sacar pecho de las
líneas de crédito y de los ERTE, que han permitido que no haya
despidos, pero me voy a adelantar y a decirle que los créditos
y los ERTE con este gobierno embustero no son más que una
trampa porque los gastos fijos se están comiendo a las
pequeñas empresas y las suspensiones de pago y los cierres de
empresa están a la orden del día y porque quien cierra ahora,
después de haber agonizado durante meses, cierra en peores
condiciones que si lo hubiese hecho cuando empezó la
pandemia porque se ha endeudado o ha perdido todos sus
ahorros y no puede recuperarlos ni devolver lo que le han
prestado porque ustedes han llevado a cabo la peor gestión
posible.

Ni ayudas al alquiler o al pago de suministros, ni
bonificaciones en la cuota de autónomos, ni ayudas para
establecer canales alternativos de venta como la venta
electrónica, nada de eso se ha puesto en marcha aún y mucho
me temo que cuando reaccionen ya será tarde para miles de
familias, igual que han reaccionado tarde a la medida de exigir
una prueba diagnóstica negativa en coronavirus a quienes nos
visitan, que llega tarde porque este verano fueron incapaces de
implantar esta medida cuando Baleares sí era un destino
turístico seguro y dejó de serlo por su incompetencia y su
torpeza.

Sr. Yllanes, usted es miembro de Unidas Podemos, partido
que gobierna en la Nación y en la comunidad, pertenece
además a un gobierno autonómico con responsabilidades muy
amplias de gestión, pero por encima de todo es usted el
responsable de la política que se aplica al sector del comercio
desde el Gobierno balear, en vez de poder excusas o contarnos
milongas como hacía en su día con los tests cuando afirmaba

que no podían exigirse, ¿por qué no exige medidas
contundentes a sus colegas de partido en el Gobierno de la
nación o a sus socios de Gobierno? ¿Por qué no ha exigido lo
que los comerciantes merecen para poder salvar sus empresas
y miles de puestos de trabajo? ¿De qué le sirve ser el
responsable del sector del comercio si luego no defiende el
sector, sino que claudica ante unos presupuestos infames,
falseados, que siguen derrochando el dinero público en gasto
ideológico y en chiringuitos que no sirven para nada y menos
en la gravísima situación que vivimos actualmente?

Mire, nosotros hemos presentado enmiendas a los
presupuestos de la comunidad autónoma eliminando gasto
superfluo y obtendríamos 800 millones de euros que podrían
destinarse a salvar la economía balear. ¿Como no exige usted
a la Sra. Armengol que se tome en serio su consejería?, es de
las menos dotadas presupuestariamente y debería ser junto con
la Consejería de Salud y Asuntos Sociales de las más
favorecidas para poder destinar los recursos que se necesitan al
comercio balear.

Es intolerable e inadmisible que este gobierno al que usted
pertenece aprobase un decreto ley, el decreto 8/2020, titulado
de medidas urgentes y extraordinarias para paliar los efectos de
la crisis de la COVID, un decreto ley que fue luego tramitado
y aprobado como proyecto de ley por este parlamento en la
pasada sesión plenaria del día 29 de septiembre gracias a los
votos de socialistas, comunistas y separatistas, y que dicha
norma no contenga ninguna medida concreta para ayudar a los
trabajadores autónomos que han visto paralizada su actividad,
más allá de normas de procedimiento en materia de
subvenciones que no concretan ninguna ayuda ni establecen
líneas de subvenciones específicas para el sector del comercio.

El problema principal del gobierno al que usted pertenece
es su incapacidad para mantener un equilibrio entre sanidad y
economía, ni lo consiguieron en el primer brote ni lo han
conseguido en esta segunda ola.

Espero que pueda ofrecerme algún dato novedoso para que
los comercios dejen de agonizar y reciban al fin las ayudas que
anunciaron y que son vitales para el sustento económico de
miles de familias de estas islas.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Ara té la paraula el vicepresident i
conseller de Transició Energètica i Sectors Productius.

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

Gracias, Sr. Presidente. Por un momento sospechaba que
quería usted hablar del comercio en las Islas Baleares, pero ya
veo que no, que han hecho ustedes la trampa. Hace dos
semanas estuvimos debatiendo sobre el comercio y las líneas de
ayuda del Govern al comercio en las Islas Baleares, pero esto
no les interesa a ustedes, hace dos semanas a propuesta de El
Pi.
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Ustedes lo que han hecho ha sido utilizar un subterfugio
parlamentario, proponer una interpelación sobre comercio para
soltar todas esas lindezas que ha soltado usted, Sra. Ribas, y
que ya... realmente ya no llaman la atención, que si los PCR
cuando estábamos al principio de la pandemia, que si el
Gobierno, que si..., en fin, todas las historias..., quiere usted
que hable de ERTE, de turismo, de autónomos, de cuestiones
que no son competencia de mi conselleria porque en el fondo
eso no deja de ser más que un título para que usted pueda salir
aquí a soltar diez minutos de incoherencias, mentiras, medias
verdades que son más peligrosas que las mentiras, lo que hacen
ustedes habitualmente con lo cual no me voy a sorprender.

Pero como yo sí vengo a hablar de comercio porque esa es
la interpelación que se me hace, ya la semana que viene tendrán
ustedes oportunidad, todos los grupos parlamentarios, de hablar
de una moción consecuencia de esta interpelación, que no
hablará de comercio, hablarán de todas estas cuestiones que a
ustedes le interesan muchísimo más, pues yo voy a hablar
concretamente de cuáles son las actuaciones que ha tenido este
gobierno, lo dije hace dos semanas, pero no prestaron ustedes
la suficiente atención, se dispersan ustedes mucho
envolviéndose en banderas, himnos y uniformes y, claro, pasa
lo que pasa, que no prestan ustedes atención a los que se debate
en este parlamento.

Verá, líneas de ayudas al comercio minorista, precisamente
para hacer frente a la situación derivada de la pandemia.
Durante el año 2020 hemos reformulado las líneas
precisamente para responder a las exigencias que se derivaban
de la pandemia y el resultado ha sido que se ha otorgado dentro
de ese presupuesto efectivamente bajo que tiene la conselleria
que tengo el honor y el privilegio de dirigir, pues se han
otorgado 1.038.000 euros a 179 comercios, y además estas
ayudas han provocado un movimiento de cerca de 3 millones
de euros porque lógicamente las ayudas movilizan la economía.

Para el año 2021 lo que vamos a hacer -y ya lo expliqué en
la Comisión de Economía cuando expliqué el presupuesto de
la conselleria- será aumentar en un 35% esta dotación y dentro
de nuestras limitadas posibilidades llegar a 1,4 millones de
euros de ayudas.

Además, como no puede ser de otra manera, priorizaremos
las ayudas a aquellos comercios que han estado en localidades
que han sufrido confinamiento perimetral porque lógicamente
han salido más golpeados que los del resto de municipios.

Habla usted de que no hemos impulsado ninguna
herramienta electrónica que permita al comercio..., de nuevo -
insisto- mentiras y medias verdades que son su especialidad,
hemos puesto en marcha el mapa de comercio electrónico en
Baleares y sinceramente ha sido un éxito porque más de 700
comercios se han adherido a ese mapa de comercio electrónico
de las Islas Baleares, también incluyendo comercios o
actividades económicas relacionadas con el sector primario.
Actualmente registra más de 200.000 visitas y no para de
crecer, y si no para de crecer  es porque funciona. Tanto es así
que este mapa se nutrirá de planes específicos de logística, de
capacidad sectorial y de otras herramientas para que la compra
en linea se convierta también en compra en el comercio de

proximidad, porque entendemos que el comercio en linea
también puede fomentar el comercio de proximidad. 

Tenemos el proyecto shopping islands, es un proyecto que
tiene como objetivo promocionar las islas como un destino de
compras y con ello lo que hacemos es darle visibilidad al
pequeño comercio. Hemos creado la tarjeta islands pass, esta
tarjeta islands pass pretende ser una especie de tarjeta
ciudadana balear, que puedan utilizar tanto residentes como
visitantes y que integre en diferentes medidas, dependiendo de
los modelos que se establezcan, el uso de transporte
intermodal, ventajas para asistir a espectáculos culturales o
similares y que también sirva como una tarjeta de descuento o
como una tarjeta monedero para el comercio urbano de todas
las Islas Baleares. La experiencia piloto se llama
compracasa.com, se ha llevado a cabo en Formentera, que en
el año 2020 se va a proveer con un total de 1 millón de euros,
solamente en transacciones comerciales en la isla de
Formentera y que integra también el transporte marítimo con
Ibiza y ciertos descuentos también en el alquiler de bicicletas.

Ahora que los comerciantes lógicamente piden más ayudas
individuales, también ponemos en marcha estas ayudas
colectivas que incentiven el consumo y la tarjeta islands pass
permitirá integrar la experiencia de la ciudad en una tarjeta
electrónica que, ya decimos, puede funcionar como billete
reducido de transporte, como entrada con descuento a cultura
y como tarjeta de compra exclusiva en el comercio de
proximidad y hay proyectos para ampliar esta linea de las
tarjetas en otros municipios de las islas. Y también hemos
adoptado medidas de urgencia de apoyo a los autónomos, usted
por supuesto aquí ha salido, lo ha negado, ha hecho todo ese
batiburrillo ideológico que tienen ustedes en la cabeza y que les
impide darse cuenta o tener consciencia de la realidad cruda
por la que está pasando este país y especialmente esta
comunidad autónoma, y usted ha vuelto a salir aquí a mentir y
a decir medias verdades, insisto.

El importe de la convocatoria de ayudas a autónomos es de
14,4 millones de euros, el Gobierno de las Illes Balears pone
8,1 millones de euros, los consejos insulares aportan 3,1
millones de euros y los ayuntamientos 3,2 millones de euros.
Las solicitudes iniciales han sido 8.932 y más del 50% de las
solicitudes totales recibidas ya se han resuelto. Por tanto, eso
quiere decir que se ha estudiado el expediente, se ha resuelto
favorablemente o, en su caso, por incumplimiento de requisitos,
que puede ocurrir, se ha denegado o están pendientes de
resolver o solventar algún problema que se ha apreciado. 

Se han concedido ya subvenciones por valor de 6,5 millones
de euros, en este total se incluyen las aportaciones del
Gobierno de las Islas Baleares, de los consejos insulares y de
los municipios. Y desde el día de publicación de esta medida de
ayuda a autónomos hasta hoy, el 92% de solicitantes ya han
registrado su declaración responsable. Este dato nos permite
avanzar que llegaremos a la campaña de Navidad con una gran
mayoría de la campaña resuelta. Y no sólo ha ocurrido eso, sino
que también hemos puesto en marcha los convenios de centros
comerciales a cielo abierto, sí que es cierto que con una
dotación económica a la altura de las posibilidades que tiene la
conselleria, 140.000 euros.
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Actualmente hemos firmado convenios con Inca, con Artà,
con Manacor en Mallorca; con Eivissa, Santa Eulària y con
Sant Antoni en Ibiza; con Formentera y también hemos firmado
en la isla de Menorca. ¿Qué objetivos tienen estos convenios?
Pues tienen como objetivo dinamizar el pequeño comercio, el
comercio de proximidad y dar recursos para que sean los
ayuntamientos, juntamente con los comerciantes, quienes
configuren qué proyecto de centro comercial a cielo abierto
tienen, y le pongo los ejemplos de todos estos a los que he
hecho referencia, ninguno es exactamente igual al otro, cada
uno de los municipios lo ha adaptado a sus propias necesidades
y a las exigencias y a las reclamaciones de su sector comercial.
Lo que queremos es que los centros urbanos de nuestros
municipios, se conviertan en los puntos de generación
económica que eran antes de que comenzase esta pandemia, o
como lo llaman ustedes “el virus chino”, es una imagen muy
simpática y muy amable, “el virus chino”.

Concretamente en Ibiza hemos doblado la cantidad para la
instalación de centros comerciales a cielo abierto, por la lógica
respuesta al periodo de confinamiento que ha pasado Eivissa
durante estos últimos meses. Y además estos convenios a cielo
abierto pues también han incluido formación a comerciantes,
35 talleres virtuales junto con las cámaras de comercio hasta
diciembre de 2020 y formación a regidores y a ODL
disponibles a todos los municipios de las Islas Baleares, entre
octubre y noviembre del año 2020. 

Y además -y acabaré con esto, Sr. Presidente- tenemos
incrementos en la ayuda a la digitalización de las empresas,
doblando el presupuestos que hemos tenido para el año 2020,
los bonos digitales que también han funcionado en 2019, los
hemos mejorado el 2020 y por eso hemos inyectado 400.000
euros más a la convocatoria de este año, llegando a los 800.000
euros. Y además hemos abierto el proyecto de comercios
emblemáticos, elaborando una nueva metodología para la
catalogación de estos comercios, con lo cual defendemos el
comercio local, el comercio de proximidad y además el
comercio de tradición. Existe una serie de requisitos que estos
comercios deben cumplir, pero ya hemos identificado en más
de 30 ayuntamientos de las Islas Baleares más de 150
comercios que pueden reunir los requisitos para ser catalogados
como comercios emblemáticos.

Como verá, pese a lo que ha dicho usted en esta tribuna y
que ahora va a repetir con entusiasmo durante los cinco
minutos que tiene de réplica, ha habido lineas de ayuda al
comercio por parte del Gobierno y ahora si quiere, pues
seguimos hablando del “virus chino”, de las banderas, de los
comunistas, de todas estas historias, que en el fondo es lo que
les interesaba traer ustedes aquí hoy a esta tribuna, porque hace
quince días estuvimos hablando de este mismo tema y esto no
es ni más ni menos que una excusa para hacer su barata política
parlamentaria.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Ara té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Sr. Yllanes, yo en esta tribuna expreso
mis ideas, la opinión de mi formación y de cerca de 40.000
personas que me dieron los votos necesarios para que yo tenga
una acta de diputada. Por tanto, seguiré defendiendo mis ideas
por mucho que a usted le moleste.

Sr. Yllanes, como dice que aquí venimos a decir cosas que
nos inventamos y que solamente decimos nosotros, le diré lo
que dice la CAEB, ¿sabe qué dice la CAEB? Que la recesión
en Baleares durante el segundo semestre, según un informe
elaborado por ellos, llegó a una caída del 35,6%, antes había
caído un 40,5%, amplificando la caída del trimestre anterior.
¿Qué dice la CAEB?, no VOX, la CAEB. Pues dice que las
restricciones que ustedes han impuesto a la economía han
provocado un shock económico fortísimo, con un impacto
devastador que ha derivado en una recesión sin precedentes y
anticipan un aumento de las quiebras empresariales
especialmente en aquellos sectores relacionados con el
comercio, entre otros.

Cito literalmente: “ninguna economía del planeta ha
conseguido escapar de la recesión, pero la balear ha resultado
especialmente dañada, debido a la severidad de las
restricciones y la especialización turística”. Sigo citando
literalmente, “las restricciones más o menos generalizadas han
derivado en retrocesos históricos en todos los componentes de
la oferta, sin excepción. Además se prevé una tasa de
desempleo por encima del 20% debido a la destrucción de parte
del tejido productivo en Baleares”. Y ante esta situación
catastrófica, siendo las Baleares la región más afectada, el
Gobierno de Baleares no da la talla, y no se trata de que venga
aquí a decirlo VOX o cualquier otro grupo, es que son hechos.

Sacan ustedes convocatorias de ayudas a autónomos que se
agotan en cuestión de minutos. Esto no es una opinión, es un
hecho. Se agotaron en cuestión de minutos con el consiguiente
malestar en el sector. Dígale al sector que esto es una opinión
mía, que se agotaron en minutos. Están pendientes de que su
consejería saque alguna convocatoria que les ayude a
sobrevivir y luego ven impotentes como el mismo día que su
consejería abre el plazo para presentar las solicitudes en diez
minutos ya no se admiten más porque se ha agotado. Pero
claro, ustedes ya tendrán su titular, ustedes sí tendrán su titular
para vender esas ayudas como la gran acción del Gobierno
balear para salvar a los autónomos. Ustedes sí tendrán su titular
porque los medios de comunicación sí recogen lo que ustedes
les dicen. No sé a quién pretenden engañar. 

Piense, Sr. Yllanes, cuando me conteste que no me está
contestando sólo a mí, a la diputada autonómica de VOX, sino
a todos los ciudadanos de Baleares y especialmente a miles de
comerciantes a los que están dejando tirados desde las
instituciones después de haberles prohibido trabajar, ni una
medida fiscal. 

¿Qué dicen los presidentes de AFEDECO y PIMECO?, no
lo digo yo, lo dice AFEDECO y PIMECO, cito literalmente:
“cuando nos hablan de ayudas de millones de euros hay que
tener en cuenta que a un comerciante concreto eso sólo le
supondrá 800, 1.000 o 1.200 euros, que son unas cantidades
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que no sirven ni para pagar el alquiler. Eso, claro, si estás
dentro de las pocas decenas que hayan entrado en la
convocatoria”. 

Sólo en Palma ya han cerrado el 30% de los comercios, Sr.
Yllanes, lo dice AFEDECO. Ahora salga aquí y vuelva a
comentarme su magnífica política para salvar al comercio
balear. Ojalá me cuente alguna novedad que pueda hacerlo real.

(Algun aplaudiment)  

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Ara, en torn de contrarèplica, té la
paraula el conseller de Transició Energètica i Sectors
Productius.

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

Gracias, Sr. Presidente. Pensaba que esta vez sí iba a hablar
de comercio, pero no, no habla de comercio. 

Hablemos de CAEB, hablemos de CAEB. Yo conozco,
igual que usted, los informes de CAEB, conozco igual que
todos sus votantes que le permiten hacer uso de la libertad de
expresión aquí, que yo respeto escrupulosamente. Lo que pasa,
lo que ya no me parece tan del uso parlamentario es venir aquí
a contar mentiras y medias verdades. Eso, entiéndame, es una
forma de fiada, de utilizar la libertad de expresión, pero se la
respeto escrupulosamente. 

Seguramente yo soy uno de los 26 millones, lamento tener
que decir esta expresión en esta tribuna, de hijos de puta que
tienen que ser fusilados en este país, ¿eh?, seguramente.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Seguramente. Lo digo por aquello de..., lo digo por aquello
de lo que respetan ustedes los derechos fundamentales de los
demás. La libertad de expresión suya está absolutamente
respetada. Probablemente ni siquiera mi derecho a la vida, que
es el..., seguramente no lo respetan ustedes desde el momento
en que aplaudieron el chat de estos pobres, que están gagás, y
se dedican a hacer este tipo de manifestaciones, de hablar de
que la democracia está en peligro cuando la democracia no está
en peligro, afortunadamente, pese a formaciones políticas como
la suya.

Hablemos de CAEB...

(Alguns aplaudiments)

... hablemos de CAEB, hablemos, hablemos de CAEB. CAEB
saca estos informes, pero CAEB, a diferencia de lo que hacen
ustedes, CAEB apoya y ayuda para salir de este problema que
tenemos y lo que hace CAEB es acudir y apoyar el Plan de
reactivación del Govern de les Illes Balears, lógicamente.
CAEB viene al Plan de reactivación, lógicamente, claro que
viene, ¿por qué?, porque son parte de la solución al problema.
Por lo tanto, admitiendo que efectivamente hay informes de

CAEB que dicen lo que dicen, y lo que usted ha manifestado
aquí en esta tribuna, también CAEB intenta poner solución,
junto con el Govern, acudiendo al Plan de reactivación. Eso a
ustedes les suena a cosa muy lejana. A ustedes lo que les gusta
es el virus chino.

¿Cuándo se ha prohibido trabajar al comercio en esta
comunidad autónoma? Eso es una mentira absoluta, Sra. Ribas.
¿Cuándo se le ha prohibido al comercio de esta comunidad
autónoma trabajar? Nunca jamás, ni en el más duro
confinamiento se le ha prohibido trabajar al comercio de esta
comunidad autónoma. Por lo tanto, no conviene soltar mentiras
en esta tribuna, no está para eso, eso no tiene nada que ver con
la libertad de expresión. 

Habla usted de PIMECO y AFEDECO. PIMECO y
AFEDECO son asociaciones que habitualmente acuden a la
Conselleria de Comercio, a la Conselleria de Transició
Energètica i Sectors Productius precisamente para buscar entre
todos soluciones comunes al problema que tiene el comercio. 

Insisto, Sra. Ribas, yo le podría seguir comentando cuáles
son las ayudas o los planes que hemos confeccionado desde la
conselleria, pero en el fondo no le interesan absolutamente
nada, no le interesan absolutamente nada. Esto es una excusa,
una excusa para venir a soltar lindezas a este micrófono.
Bueno. 

Le diré, como ideas claves que maneja la conselleria y que
lógicamente comparte todo el Govern de las Illes Balears:
primero, el comercio, y sobre todo el pequeño comercio,
seguirá siendo clave en la política de diversificación económica
que se tienen desde el Govern y desde la conselleria que yo
dirijo. Usted me ha hablado de turismo y de modelo turístico,
¿también somos responsables del modelo turístico en la
Conselleria de Transición Energética y Sectores Productivos?
También somos responsables. 

Desde el inicio de la legislatura hemos puesto en marcha
diferentes medidas para potenciar y ayudar al comercio, al
pequeño comercio de proximidad, en todas las Islas Baleares.
De hecho, en los presupuestos para este año, que yo tuve la
oportunidad de exponer en una comisión a la que usted asistió,
tenemos proyectos importantes, a los que ya he hecho
referencia anteriormente, como son ayudas a la modernización
-es importante la modernización del pequeño comercio-, los
centros comerciales a cielo abierto y además ayudas a la
digitalización empresarial, que es también una de las líneas
importantes que va a reforzar la Unión Europea en su programa
de recuperación de la economía de toda la Unión.

Desde el primer momento hemos estado en contacto con
todas las patronales del sector, con PIMECO, con AFEDECO,
con PYMEM, con CAEB, precisamente para poder actuar en
respuesta a cuál ha sido la situación que se ha ido produciendo
a medida que ha evolucionado esta crisis derivada de la
pandemia de la COVID-19. Y verá, nosotros por lo menos, el
retorno que tenemos de estas asociaciones empresariales a las
que usted ha hecho referencia anteriormente, ha sido de
agradecimiento a los esfuerzos de la Dirección General de
Comercio, dentro de sus capacidades, precisamente para
intentar ayudar al sector. 
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Por lo tanto, estamos absolutamente convencidos de que las
políticas que hemos implantado -insisto- dentro de nuestras
limitadas posibilidades, son eficaces, seguiremos ayudando al
sector comercio. Y sí le puedo garantizar una cosa, mientras
que las ayudas y las líneas de apoyo al pequeño comercio, al
comercio de proximidad en Baleares establecidas desde la
conselleria son una ayuda para ese comercio, su discurso
hueco, el discurso hueco que ha hecho usted esta mañana con
la excusa de una interpelación sobre materia de comercio, no
ayuda absolutamente en nada a los comerciantes de esta
comunidad autónoma.

Gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Ara farem un recés de deu minuts.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Reprenem el plenari.

III. Moció RGE núm. 17482/20, presentada pel Grup
Parlamentari Mixt, relativa a espais naturals protegits,
derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 5973/19.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i votació de la Moció RGE núm. 17482/20, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a espais naturals protegits, derivada
del debat de la Interpel·lació RGE núm. 5973/19.

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

I saludam la Sra. Triay la qual ens ha començat a seguir a
través de videoconferència.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president, bon dia a tothom. Bé, fa dues setmanes
vàrem tenir un debat, crec que molt interessant, aquí respecte
de la situació actual del Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa
i Formentera, un espai emblemàtic per a tots els formenterers
i els eivissencs que ens estimam profundament, que simbolitza
d’una manera claríssima i, probablement, immillorable
l’essència del que ha estat l’evolució històrica de les illes
Pitiüses, sobretot pel que fa a la indústria de la sal i la
importància que varen tenir en el seu dia i que encara tenen a
dia d’avui, i també que ens posa sobre la taula les oportunitats
de futur que ens brinda aquesta indústria, i que no són poques.

No obstant això, també tenim molts reptes per endavant, i
jo voldria, abans d’entrar en els punts que he presentat a través
d’aquesta moció i la motivació de cadascun, m’agradaria molt
fer una petitíssima referència a la importància que va tenir va
vint anys l’aprovació, a través d’aquest Parlament, de la Llei
que va permetre la creació del Parc Natural de Ses Salines
d’Eivissa i Formentera, una fita històrica en la protecció del

territori de les Pitiüses que hem de commemorar, que hem de
tenir ben present i que ha de servir com a exemple de les
polítiques que hem de fer i com a exemple, també, de com de
bé poden anar les coses quan tots els que tenim representació
política a les Pitiüses ens posam d’acord, com va ser en el seu
dia per fer l’aprovació d’aquesta llei.

Dit això, vint anys després, gairebé vint anys després, a
partir del mes de gener del 2021, hi ha encara moltes feines
pendents, algunes són fruit de la necessària modernització de
l’administració, d’altres són fruit de les activitats que es
produeixen avui en dia en el parc natural a banda i banda de les
dues illes i que requereixen un major control per part de
l’administració competent, i d’altres són fruit també de les
oportunitats que ens brinda aquest espai tan emblemàtic i que
no volem desaprofitar, que volem posar sobre la taula i que
volem debatre.

D’una banda, en el primer punt demanam que es faci una
modernització dels òrgans de gestió, d’alguna manera hi ha
d’haver una revisió d’aquests òrgans de gestió, del seu
funcionament, dels seus sistemes de participació. També vull
dir, jo no em limitaré aquí a llegir els onze punts, vostès els
tenen, coneixen les esmenes que han presentat els diferents
grups, jo em centraré en la filosofia general d’aquesta moció,
després el sentit literal vostès el tenen per escrit i hi poden
aprofundir.

Per tant, consideram que els òrgans de gestió s’han de
revisar, cal que aquests òrgans de gestió permetin una
participació més directa, més immediata, més accessible de tots
els actors implicats a nivell econòmic, a nivell social,
organitzacions ecologistes, organitzacions culturals,
administracions locals, insulars, associacions de veïns,
associacions de protecció de la natura, tot tipus d’associacions,
perquè realment en la gestió dels espais naturals tothom hi té a
dir, tothom, absolutament tothom, associacions empresarials,
federació hotelera, etc. Per tant, nosaltres demanam al Govern:
revisin, per favor, aquests òrgans de gestió i participació perquè
siguin més moderns, però sobretot perquè facin a tothom més
còmplice de les decisions de gestió que es prenen dins el parc.

Demanam també que es facin públics els plans anuals
d’intervenció en el parc, consideram que aquests plans anuals,
que són el marc d’actuació que es dóna el mateix parc per
decidir i planificar quines intervencions són més urgents
anualment, s’han de donar a conèixer i han de ser accessibles
a través de les plataformes, a través de la web de la conselleria
o de les webs mateixes dels parcs naturals, però el ciutadà ha de
conèixer què es prioritza anualment, quin pressupost té, quines
actuacions es preveuen dur a terme. I aquesta informació és
important que, per un exercici de transparència i de bona
governança, es doni a conèixer.

Demanam també que es reforci la presència i la visibilitat
dels parcs naturals, en general, però ara parlam de Ses Salines,
però bé, pensam que ha de ser de manera general, s’ha de
reforçar la presència dels parcs naturals en aquells indrets on hi
ha major afluència de visitants a les nostres illes, perquè molt
sovint moltes de les agressions que es produeixen en els parcs
naturals es produeixen per desconeixement, normalment és per
desconeixement, i pensam que s’ha d’aprofundir i s’ha de
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veure, s’ha de palpar la presència dels parcs naturals en aquests
indrets, no n’hi ha prou que hi hagi un cartell que ens avisa que
accedim a una zona que està declarada parc natural, facem
aquest exercici.

Pensam que, igualment, aquesta tasca de divulgació i de
posar en coneixement què implica un parc natural, tant pel que
està permès com pel que no està permès, ha de tenir major
difusió a les xarxes. Ja n’hi ha, el Parc Natural de Ses Salines
té presència a Facebook, per exemple, això està molt bé i això
ens permet conèixer, un poc a comptagotes, la feina fantàstica
que es fa; per tant, demanam que s’amplifiqui aquesta feina,
que tengui un major abast.

A l’àmbit de la recerca hi ha d’haver més recursos per a
recerca, més recursos per a conservació d’aquells hàbitats i
d’aquelles espècies que són especialment sensibles i
vulnerables a l’activitat humana i també al canvi climàtic.

Demanam també que hi hagi una acció de col·laboració,
que sabem que hi serà, però incidim en una acció de
col·laboració per part del Govern amb el Consell Insular de
Formentera, que té la voluntat d’ordenar el fondeig a tot el
litoral de la nostra illa.

També una lluita major contra les espècies invasores les
quals són una amenaça per a aquests hàbitats i espècies i que
requereixen d’una especial atenció.

Demanam més efectius i més mitjans de vigilància perquè
hi hagi una especial programació de les accions de vigilància
en aquells llocs que sabem que són difícils perquè hi ha més
afluència i perquè són més vulnerables o perquè tenen una
major sensibilitat ambiental.

Vaig acabant. L’actualització del PRUG i del PORN,
elemental, fonamental, aquests documents que són el marc, el
reglament o les regles marc que es dóna el mateix parc per
actuar i per prioritzar i per saber què podem autoritzar i què no
es pot autoritzar, s’han de sotmetre a revisió perquè potser eren
molt útils fa vint anys, però vint anys després han de sotmetre’s
a una revisió profunda, tenim noves amenaces i noves
oportunitats, no vull parlar només d’amenaces, també noves
oportunitats i hem de tenir capacitat per fer-hi front amb aquest
document que és imprescindible.

I finalment, a l’any 2021,...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Tur, hauria d’anar acabant, per favor.

LA SRA. TUR I RIBAS:

... -acab, sí, acab-, commemoram, commemoram la celebració
d’una fita històrica, com va ser en el seu dia la creació del Parc
Natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera, posem-lo en
valor, donem-lo a conèixer, facem públic per tots els mitjans
tots els potencials que té aquest indret fantàstic, perquè també
serveixi com a recordatori d’aquelles pressions a les quals no
hem de sucumbir mai, perquè seria acabar amb l’economia de
les nostres illes Pitiüses.

Respecte de les esmenes, em posicionaré a la segona
intervenció.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Ara correspon la intervenció per defensar
l’esmena RGE núm. 17653/20 i també les esmenes RGE núm.
17657, 17658, 17659, 17660, 17661, 17662 i 17663/20,
presentades conjuntament pels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista i Unidas Podemos. Té la paraula pel Grup
Parlamentari Socialista, el Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President, bon dia, senyors i senyores diputats.
Des del Grup Parlamentari Socialista tenim molt clar que una
condició indispensable per al futur d’aquesta comunitat és el
manteniment, la defensa i la protecció dels espais naturals,
perquè actualment parlam molt de reactivació i de recuperació,
però hem de pensar que el medi ambient és a l’economia el que
la salut és a les persones, sense salut no hi ha economia, però
si no es conserven adequadament els espais naturals aquesta
comunitat tampoc no en tendrà cap d’economia.

I conservar els espais naturals passa, lògicament, per
augmentar la consciència ambiental dels locals i dels visitants,
però també hi ha dos condicionants imprescindibles, entenem,
de la gestió, des de les administracions públiques perquè això
s’acompleixi: una, conèixer i ser conscients dels riscos i de les
amenaces sobre els nostres espais naturals, i conèixer i ser
conscient vol dir conèixer la seva evolució, perquè no són els
mateixos riscos ni les mateixes amenaces els del 1977 que els
del 2001 que els del 2020, i aquí les administracions públiques
han de fer un esforç en treballar, de manera coordinada, i també
per això donam suport a l’actualització dels plans de gestió i
dels plans rectors d’usos i de gestió.

I en segon lloc, ser capaços de ser àgils en l’actuació de
l’administració.

Per tot això, donam suport als punts 9 i 10, tot i que hem
presentat unes esmenes que, al nostre entendre, milloren el text
en aquest sentit.

Els impactes i la pressió dels espais naturals inevitablement
estan vinculats a l’activitat turística i nosaltres, des del PSIB,
no volem un turisme que s’ho mengi tot, no volem un turisme
que sigui una trituradora de recursos naturals i de benestar
social, i aquí crec que és on diferim amb la dreta, perquè la
dreta no vol canviar ni una coma del model turístic actual, ni
una coma, no sentiu parlar de diversificació ni en voleu sentir
a parlar.

I també estam d’acord, evidentment, amb el que planteja la
moció sobre el control d’activitats, que consideram una qüestió
imprescindible, però, com diu la nostra esmena a un d’aquests
punts, és necessari coordinar amb totes les administracions i no
només informar el turista, perquè el turista no és qui crea una
oferta d’una activitat, el turista simplement la contracta i fa
falta un major control, entenem nosaltres, també sobre les

 

file:///|//�������������������������������������������������������������������������
file:///|//�������������������������������������������������������������������������
file:///|//���������������������������������������������������������������������
file:///|//�������������������������������������������������������������������������
file:///|//�������������������������������������������������������������������������
file:///|//�������������������������������������������������������������������������
file:///|//�������������������������������������������������������������������������
file:///|//�������������������������������������������������������������������������


3452 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 61 / 9 de desembre de 2020 

empreses, perquè un turista no valorarà un espai natural com
toca si no veu que els locals ho facin suficientment a través de
permetre-hi certes activitats.

I d’aquí el turisme sostenible, i d’aquí la lluita contra el
turisme d’excessos i d’aquí la gran feina que es va fer la
legislatura passada en augmentar els recursos per a la gestió
dels parcs naturals i retornar-los tot el que se’ls havia retallat,
i d’aquí també, com a exemple, els projectes de gestió
autonòmica dels fondeigs ecològics que es posa en marxa. Cosa
que vull aprofitar per dir que també treballarem, en seguir
treballant a favor de la regulació dels fondeigs a Formentera, a
Eivissa i a totes les Balears.

Nosaltres hem presentat una esmena d’addició, a més, per
incloure un aspecte fonamental i beneficiós per al Parc Natural
de Ses Salines, com és el projectes de senders naturals i
soterrament de l’estesa elèctrica, que depèn d’un conveni de
fons estatutaris, que depèn evidentment de l’execució d’aquests
projectes, que el novembre del 2019 varen tenir autorització de
Costes, que el Partit Popular del Consell d’Eivissa en aquell
moment va deixar de treballar-hi en aquest sentit i ara acusam
el Govern de les Balears de deixar caducar un conveni. El
Govern balear signa i gestiona aquest conveni amb l’Estat i és
el consell qui executa, qui no executa, en aquest cas, qui no ha
executat.

Ens trobam amb la crisi de la COVID i vostès deixen perdre
finançament estatal. Criticam els pressuposts generals de l’Estat
amb la insuficiència d’inversió a Eivissa i vostès deixant perdre
finançament estatal. Va haver-hi, crec, un gran consens en
l’aprovació de la llei el 2001, el Partit Popular va presentar 24
esmenes, se n’hi varen presentar 19. I jo crec que el que
esperam del Partit Popular és que deixin de posar excuses i
siguin valents per treballar a favor del medi ambient, aquí
sempre ens hi trobaran i hi podrem treballar junts, això segur.

Per últim, donam, evidentment, suport al punt número 11,
perquè la reivindicació de la protecció de Ses Salines forma
part de la història contemporània de les Pitiüses i pensam que
és necessari també que tots els joves segueixen tenint-la
conscient. Ara podem celebrar els vint anys de la llei, però
també podríem celebrar-ne quaranta o cinquanta perquè en el
77 va haver-hi la primera manifestació a favor del parc natural,
en el 1995 es va declarar Reserva Natural. Per tant, com que
consideram que les necessitats dels espais naturals segueixen
vigents per aquesta qüestió donarem suport a aquesta moció.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Intervenció per defensar l’esmena RGE
núm. 17655/20, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el
Sr. Juan.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc, volia fer-li arribar
el meu condol personal. Bon dia, senyors diputats i diputades.

Bé, en primer lloc, estic d’acord amb l’exposició que ha fet
la diputada que presenta aqueixa moció, amb el pronunciament
que ha fet sobre el parc natural i la forma com es va constituir
a l’any 2001. El que proposa en aqueixa moció en realitat no és
altra cosa que el compliment del que estableix aqueixa 17/2001
i també els òrgans de control d’aquest parc natural, que són el
Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals, el PORN, i el Pla
d’Usos i de Gestió, que possiblement, efectivament,
s’incompleixen sistemàticament molt del que s’hauria de fer i,
per un altre costat, hi ha altres temes que tal volta desconec, no
sé si realment s’incompleixen o no s’incompleixen, però, pel
que vostè proposa aquí i pel que veig que el grup de l’oposició,
en aquest cas, des de la conselleria, amb totes les esmenes que
li fan, d’alguna manera li donen la raó que hi ha incompliments,
perquè no diuen el contrari.

Per tant, creiem que evidentment estam d’acord que si tenim
una llei i tenim uns òrgans de gestió i de control s’han
d’acomplir, que per això hi són.

Aleshores passaré als punts tot d’una perquè n’hi ha molts,
efectivament. Quant al punt 1, estam d’acord que la tramitació
de qualsevol expedient ha de ser més àgil, sigui de la forma que
sigui i, a més, a qualsevol departament, però especialment en
aquest tema, on intervenen diverses administracions, doncs
gairebé és impossible tramitar segons quin expedient, llavors
comentarem això també més endavant.

En el punt 2, com fer públics els plans d’actuació i el seu
pressupost, bé, amb una administració transparent, com es
pretén que siguem, doncs això ja no ho hauríem ni de
sol·licitar, evidentment, aquí parla de posar-hi els anys
anteriors, ja no tendrà molt de sentit, perquè tal volta ni tan sols
s’han fet aquests plans, però sí que és ver que els presents i els
futurs és més que raonable donar-los precisament el
compliment del que diu la llei, en aquest cas, efectivament,
nosaltres també hi estarem d’acord. Precisament, l’article 12
d’aquesta llei ho contempla.

I això s’exposava a les reunions del Patronat que, com cada
any, es preveu que es faci, la reunió del Patronat, un òrgan
consultiu del parc que, si no estic equivocat, la Sra. Tur havia
format part d’aquest òrgan quan era al Consell de Formentera,
per tant el coneix millor que jo, els representants de la Junta de
Gestió o Patronat, com la Junta Assessora, haurien de reunir-se
periòdicament, això és una evidència, és una obligació de
procediment. Per tant, també hem d’estar d’acord amb això, és
una responsabilitat de la conselleria també controlar que,
efectivament, això s’acompleixi.

El punt 4, aquí tot el que es pugui fer per reclamar per a la
promoció turística i sobretot en temes tan importants com els
parcs naturals, cal aprofitar el poc que tenim, és el que tenim,
no tenim més, sempre parlam de desestacionalitzar i aquesta és
una petita oportunitat, no sé d’on es treu el Sr. Marí, quan diu
que el Partit Popular no vol desestacionalitzar, no sé d’on s’ho
treu realment.

Per un altre costat, li he de dir que aquí nosaltres hem
presentat una petita esmena, que és una matisació, sense més
importància, però que és el que diu exactament l’article 47 del
PORN, textualment, vull dir: parla de turisme i podria llegir-
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l’hi, però vostè ho tendrà, per tant és una esmena que jo esper
que acceptin.

Quant a l’increment de recursos per aprofundir en el
coneixement de les espècies, hem presentat diverses esmenes
als pressuposts d’enguany, als pressuposts que aprovarem
segurament la setmana que ve, però hi ha una esmena concreta,
que és la 17261, jo li dic el número i tot, que és per eliminar les
línies elèctriques d’alta tensió que creuen el parc, les quals ha
esmentat el Sr. Marí. I li he de recordar, Sr. Marí, vostès
estigueren quatre anys governant i no feren res, va quedar
exactament. I jo no dic, efectivament, això pot ser... això ve
precisament del punt 1, que ha dit la Sra. Tur, que és molt
difícil, i jo ho comprenc que és molt difícil, però no doni la
culpa al Partit Popular, perquè vostès han estat quatre anys i
tampoc no ho varen aconseguir acabar. El que sí és cert és que
ara el Govern hauria, i estic d’acord amb la seva moció, hauria
de suportar perquè efectivament el conveni es renovàs; però, si
no es renova, nosaltres posam 450.000 euros, els quals
proposam a l’Agència Estratègica Turística de Balears, que
esper, que esper, que la suportin, en coherència amb el que
diuen; nosaltres suportarem aquestes mesures, però vostès
haurien de suportar també aquesta esmena.

La regulació dels fondeigs d’embarcacions, jo crec que ja
es feia d’alguna manera, però, tal vegada no es fa amb la
intensitat de la qual vostè parla, veig que aquí, des de MÉS, li
proposen una esmena, però estam d’acord que s’ha de fer el
control, crèiem que es feia algun control perquè veiem
embarcacions, però tal vegada se n’han de fer més.

Reforçar la lluita contra les espècies invasores, estam
completament d’acord perquè això ho contempla el pla d’usos
i gestió, si falten efectius, com vostè esmenta, doncs estam
d’acord que hi ha d’haver els efectius que facin falta, si no, no
podem dur a terme el que hem de fer amb aquest pla d’usos i
gestió.

I la revisió del PRUG i del PORN, bé, el PRUG, si no vaig
equivocat, s’havia de renovar als sis anys. Bé, dons es va fer en
fa quinze, lògicament no podem estar en contra del que diu el
mateix PRUG, que s’havia de revisar als sis, i en fa quinze.

I programar activitats, bé, és un objectiu...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Juan, hauria d’anar acabant.

EL SR. JUAN I GUASCH:

... -gràcies, Sr. President-, és un objectiu del PRUG, per tant,
nosaltres tampoc no hi estarem en contra, fins i tot, si vol
acceptar l’esmena del Partit Socialista, nosaltres també la
suportarem.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juan. Intervencions per defensar les esmenes
RGE núm. 17657, 17658, 17659, 17660, 17661, 17662 i

17663/20, presentades conjuntament pel Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos. Correspon ara
la intervenció del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, té la
paraula el Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra. Tur,
durant la seva intervenció a la interpel·lació el conseller de
Medi Ambient, fa quinze dies, cità vostè el Govern del pacte de
progrés de l’any 1999, un govern progressista que, per primera
vegada, va tenir l’oportunitat de posar fre a l’especulació, a la
persecució i a l’assetjament dels espais amb alt valor ecològic
i paisatgístic duen a terme un alt grau de protecció, un dels
quals fou el parc natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera
a l’any 2001 i que, aquests darrers dies, ens ocupa en el
Parlament de les Illes Balears, ja sigui mitjançant proposició no
de llei o la present moció.

Aquest primer pacte és recordat per moltes polítiques, però
també per un eslògan, que era “Quatre illes, un país, cap
frontera”, un eslògan valent i amb molta força que no ha estat
superat ni igualtat per cap altre dels governs posteriors i que, jo
mateix, firmaria i proposaria com a eslògan permanent, in
aeternum, per als pactes de progrés. I la importància que hi ha
darrera aquell eslògan radica en què simplifica diverses línies
de pensament, entre les quals l’equilibri i la cohesió entre les
diferents illes, un equilibri que necessita de voluntat política de
tot el Govern, però també de diputades i diputats que, com
vostè, treballen amb vocació d’illes, però posant l’accent en
Formentera, en Eivissa o en Menorca; com també de partits
com el seu i el meu, que tenen aquesta vocació insularista i de
construcció d’unes illes plurals.

El compromís d’aquest pacte, igual que els anteriors, és
protegir i és protegir espais naturals, ho ha fet aquest govern i
ho va fer l’anterior amb el Parc Natural d’Es Trenc-Salobrar de
Campos, amb l’increment de reserves marines, amb l’ampliació
del Parc Nacional de Cabrera, amb el procés també d’ampliació
del Parc Natural de Llevant i d’altres mesures i figures per
protegir els nostres ecosistemes i mantenir la biodiversitat a les
Illes, com puguin ser el Decret de posidònia, les ZEPA o la
col·laboració del Govern amb el finançament de la Reserva de
la Biosfera a l’illa de Menorca. Per tant, mesures totes
escampades a tot el nostre territori “Quatre illes, un país, cap
frontera”.

Des de MÉS per Mallorca hem presentat, juntament amb el
Partit Socialista i Unides Podem, tota una bateria d’esmenes
que creiem que poden millorar, estam totalment d’acord amb la
moció, però presentam aquestes mocions, esmenes, perdó, set
esmenes en concret, que passaré ara a llegir les quals creiem
que poden millorar el text.

A la primera esmena es demana que s’emprenguin les
accions necessàries en l’àmbit dels òrgans de gestió dels espais
naturals protegits de les Illes Balears en el sentit d’agilitar-ne
el funcionament en aquells aspectes de la tramitació que són
responsabilitat de la Direcció General d’Espais Naturals i
Biodiversitat.
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La segona proposa aquest redactat: que presenti en el
pròxim Patronat del Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa i
Formentera les actuacions des del 2015 fins al 2020.

I com que em queda molt poc temps, tampoc no fa falta fer
la lectura, tots els diputats les tenen, creiem que el conjunt
d’aquestes esmenes milloraran, poden millorar el text, esperem
que siguin acceptades, i em centraré ara, simplement, en dues
qüestions que també hi ha damunt la taula, que són les esmenes
presentades pel Grup Socialista i pel Grup Parlamentari del
Partit Popular.

Referent a la del Grup Socialista, dir que hi estam d’acord,
com no podria ser d’una altra manera, és a dir, qualsevol
reclamació d’uns fons estatutaris de projectes, mitjançant el
conveni del 23 de desembre del 2010, evidentment és just i és
necessari que es puguin dur a terme. També hem de recordar
que, és clar, evidentment el finançament d’aquesta terra nostra
no està per renunciar absolutament a res; uns fons estatutaris
que, a més, cal recordar que eren una mesura de compensació
fins a l’arribada d’un règim especial el qual a dia d’avui encara
no és efectiu ni tenim incorporat als pressuposts generals de
l’Estat, per la qual cosa encara a dia d’avui seria injust que
poguéssim presentar fons estatuaris, els hauríem de tenir en
vigor durant el 2021.

Respecte de l’esmena del Partit Popular que presenta el Sr.
Mariano Juan, hi estam totalment d’acord, no tenim res a dir i,
per tant, si la ponent les accepta, tant l’esmena del Grup
Socialista, com l’esmena del Partit Popular, hi votarem a favor.

Moltes gràcies, i permeti’m, Sr. President, expressar-li el
meu condol.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrà. Ara correspon al Grup Parlamentari
Unidas Podemos, té la paraula el Sr. Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sr. President. Bueno, primeramente, mi más sentido
pésame. Bon dia a tothom.

El parque natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera es
uno de los lugares emblemáticos de la naturaleza de las Illes
Balears, un lugar de especial significado ambiental por la
presencia de una enorme biodiversidad de especies presentes,
tanto del reino vegetal, como del reino animal; la gran
diversidad de ecosistemas, como pueden ser las zonas húmedas,
los sistemas dunares, sus playas asociadas, los islotes o los
bosques; pero también por la importancia de la actividad
humana, reflejada en campos de cultivos tradicionales o en las
mismas salinas, que le dan su nombre.

No obstante, este singular espacio ha tenido desde su
declaración como espacio natural protegido multitud de
incidencias debido a la fuerte presión humana que recibe, sobre
todo en los períodos estivales, y que se traduce en muchas
ocasiones en fondeos irregulares, en ocupación indebida de

espacios acotados, en la presencia de residuos sin acabar de
recoger, un exceso de ocupación en la adjudicación temporal
de hamacas y otros servicios de playa; actividades de ocio y
entretenimiento poco compatibles con la protección del medio,
pero también, por cierto, desajustes en su gestión, denunciados
por algún grupo ecologista.

No obstante, el reconocer esta problemática no supone que
no se trabaje en su solución, de hecho se ha trabajado en los
últimos tiempos, tanto en la mejora de infraestructuras, como
en la lucha contra las especies invasoras, en la mejora de la
señalización, en la reparación de los cierres del dominio
público marítimo-terrestre, en el seguimiento de la calidad del
agua de las zonas húmedas, la limpieza del litoral, incluyendo
sus sistemas dunares, la creación de la comisión de un convenio
con el Consell de Formentera respecto al Estany d'Es Peix;
también se está trabajando en la aprobación de la estrategia de
movilidad sostenible para el propio parque.

Entendemos, de cualquier forma, que en esta moción, por
los puntos que la componen, pretende precisamente esto,
mejorar la gestión en algunos de sus aspectos más relevantes,
y esto nos parece oportuno y, por ello, apoyaremos esta
moción.

Por ello, también nos parece adecuada la petición del punto
primero, de mejorar la tramitación electrónica de expedientes
administrativos que mejoraría el funcionamiento interno
organizativo del propio parques. Aquí hemos presentado una
propuesta de transacción, juntamente con MÉS per Mallorca y
el Partido Socialista, en el sentido de que se aplique en los
ámbitos competenciales de la Dirección General de Espacios
Naturales Protegidos y Biodiversidad.

También lo es a nuestro entender, por una simple cuestión
de transparencia, el punto segundo, en referencia a hacer
públicos los planes de intervención del parque. Si bien aquí
también hemos presentado una propuesta de transacción, en el
sentido de cambiar las fechas propuestas para iniciarlas en el
2015.

En cuanto al punto tercero, nos parece bien la propuesta de
mejorar el funcionamiento de los órganos de participación, ya
que es imprescindible para dar a conocer, implementar y
debatir las actuaciones en el parque. Una de las quejas
existentes es precisamente el poco conocimiento e información
sobre la colaboración que pueda efectuarse entre colectivos
sociales y los gestores del parque, algo que podría trabajarse
siguiendo la recomendación de la transacción presentada, en el
sentido de crear comisiones específicas en el Patronato del
parque y no en la junta asesora, que no existe en este lugar.

Compartimos sus propuestas en los puntos 4 y 5, de mejorar
la visibilidad y la divulgación de elementos naturales y
humanos que configuran la realidad del parque, algo muy
importante para mejorar su protección, así como la del punto 6,
implementar las líneas de investigación para mejorar su
conocimiento ecológico.

En estos puntos recomendaríamos la utilización de una idea,
una idea clara, tal cual pueda ser la del mantenimiento de todo
el espacio como una unidad ecológica y su tratamiento como
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tal, algo fundamental, según nuestro parecer, tanto desde el
punto de vista divulgativo como del de gestión.

El punto 7 aborda una problemática o un problema
generalizado en toda Baleares, el exceso de fondeos, el
irregular de muchos de ellos, las competencias en esta materia,
la falta de recursos humanos de vigilancia. No obstante,
compartimos esa preocupación, más en una zona tan sensible
como esta de la que hablamos.

Obviamente, compartimos la preocupación del punto 8,
relativo a las especies invasoras, algo que también afecta a
otros ámbitos naturales del archipiélago, pero que en un
espacio natural como este requiere intervenciones rápidas y
efectivas.

En el punto 9 hemos hecho una transacción para ampliar su
demanda de mejorar la vigilancia en cuanto a la protección de
especies y hábitats protegidos en el ámbito territorial del
parque, en cuanto a buscar la colaboración de todas las
administraciones competentes. La revisión y autorización tanto
del PRUG como del PORN exige de unos estudios previos, que
son los que le proponemos en nuestra transacción del punto 10,
estando de acuerdo con el planteamiento de este punto.

Y finalmente, nos parece también muy oportuna la petición
de celebrar, tal como se manifiesta en el punto 11, el vigésimo
aniversario de la proclamación del Parc de Ses Salines
d’Eivissa i Formentera como un elemento más de divulgación
y formación de los valores ambientales de este espacio natural.
Tan solo en nuestra transacción hacemos la observación, en
relación con la pandemia y sus consecuencias, y la
organización de este evento debería ajustarse al momento
concreto en el que se planifique y a la situación sanitaria
teniendo en cuenta la situación sanitaria en la que nos
encontramos.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. En torn de fixació de
posicions, pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el
Sr. Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sr. Presidente, buenos días a todos. Es agradable
ver como ustedes presentan cada vez iniciativas con poco
efecto o recorrido, y que, finalmente, lo único que básicamente
hacen, como hoy, es recordar a las administraciones que deben
respetar la ley que ha sido votada y los instrumentos de
ordenación.

Ya de entrada les digo que votaremos a favor de toda la
iniciativa.

En su punto 1, pide que se tomen las acciones necesarias
para que los órganos de gestión de los espacios naturales
funcionen y, más particularmente, de forma telemática, estamos
de acuerdo, pero consideramos que es más correcto hablar de
Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad,

cuestión de precisión, por lo que preferimos la enmienda que
ha presentado el Grupo MÉS per Mallorca.

Referente al punto 2, bueno, sí, es verdad que las reglas de
transparencia deben aplicarse y de nuevo pensamos que la
enmienda del Grupo MÉS y la transacción a la que se ha
llegado son más correctas, más precisas, y pensamos que los
datos pedidos deberían presentarse en la próxima reunión del
Patronato y presentarse en adelante de forma anual, y regular,
por lo que, evidentemente, como ya he dicho, votaremos
también a favor de la enmienda si la aceptan ustedes.

Sobre su punto 3, es vago, falta de detalles, hay que pedir
no solo la revisión del funcionamiento de los órganos de
participación, sino concretamente el Patronato, con el fin de
crear todos los órganos específicos creados por la ley.

Referente al punto 4, pensamos que su redacción es de
nuevo insuficiente y que hay que dejar claro que las iniciativas
que se han puesto en marcha deben serlo en vistas de su uso
turístico, ecológicamente adecuado el parque natural... la gente
tiene que estar informada pero también tiene que poder
disfrutar de lo que se pone a su disposición.

Los puntos 5 y 6 ya han sido objeto varias veces de debate
en esta cámara y no tenemos nada que decir al respecto,
votaremos a favor.

El punto 7 es bien curioso, ya que las aguas de las que habla
no solo son de Formentera, sino que cualquier regulación debe
de tener en cuenta, le guste o no, al Consell d’Eivissa. Aquí
simplemente contar pues que esta historia de fondeos
irregulares, fondeos regulares, en fin, han creado un concepto
de fondeo irregular y luego pues se va a reglamentar uno a uno,
el pobre Colón frente a Isabela seguro que echó el ancla en un
fondeo irregular.

Sobre el punto 9, es obvio que no basta ampliar los
efectivos de nada, sino que lo que hay que hacer es más trabajo
de coordinación y colaboración entre administraciones, por lo
que pensamos que la enmienda 17661 viene a corregir una vez
más esta penible redacción y estamos de acuerdo con la
propuesta de transacción que se nos ha presentado y también
votaremos a favor.

Referente a su punto 10, y a su petición de revisión y
actualización del Plan de Ordenación de Recursos Naturales y
del Plan Rector de Usos y Gestión del Parque Natural de Ses
Salines, el PORN ya existe y está en aplicación, lo que se
necesita desarrollar urgentemente es el PRUG, por lo que
pensamos que la enmienda del Grupo MÉS es de aplicación y
mejora y precisa de nuevo su propio texto.

El punto 11 no llama a ningún comentario. Y sobre la
enmienda presentada por el PSOE, pues es muy curiosa,
señores del Partido Socialista, como ustedes están en el
Gobierno, pues hagan lo que consideren, pero no vengan a
hacer el paripé aquí, pidiendo medidas que ustedes mismos van
o no a implementar, está en sus manos hacerlo o no hacerlo.

Gracias, Sr. Presidente.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente, y buenos días, señores diputados.
Le anuncio, Sra. Tur, que VOX votará favorablemente a la
mayoría de puntos de su moción, no a todos, por eso pedimos
votación separada; porque, si bien no comparto algunos
argumentos que usted incluyó en el discurso de su
interpelación, un discurso desde luego infinitamente mejor que
la respuesta que le dio el consejero de Medio Ambiente, que no
dijo nada, porque no va a hacer nada, como es habitual en este
consejero, el Sr. Mir; permítame, al hilo de esa argumentación
suya de la interpelación, permítame que le traslade unos breves
puntos sobre lo que piensa VOX referente a las conclusiones
genéricas sobre el medio ambiente y el clima al que usted hizo
referencia, porque, además, así tenemos oportunidad de decir
lo que realmente piensa VOX al respecto, y no de lo que se
suele decir, que en muchas ocasiones es mentira.

Mire, a nuestro modo de ver, y vistas las políticas
medioambientales de la izquierda, ustedes, cuando hablan del
clima, cuando hablan del medio ambiente, sobre todo del clima,
ustedes han hecho de lo que llaman “emergencia climática” un
eje ideológico, un eje compartido con unas élites globalistas
que han asumido como propio el resto de partidos políticos
para hacerse perdonar y llevarse bien con esas élites.
Realmente, no les importa el medio ambiente, sino señalar y
culpabilizar sin ofrecer ningún tipo de solución que no pase por
prohibir, por perjudicar a las clases medias y populares, y por
la eliminación de la soberanía de los países.

La alternativa que proponen para evitar la profecía del
apocalipsis que predican consiste, pues, en medidas genéricas,
en muchas ocasiones que tienen que ver con el encarecimiento
de la energía, en que no tengamos hijos, no comamos carne,
evitemos ducharnos cada día..., y que nos olvidemos de viajar,
por supuesto, y todo ello mientras financiamos con nuestros
impuestos millonarias cumbres climáticas a las que acuden -
para eso sí- en aviones privados.

Estamos en definitiva ante otra campaña política que busca
acabar con la prosperidad de las naciones y la libertad
individual.

El problema es que estas disparatadas políticas basadas en
emergencias climáticas que, como les digo, defienden partidos
de la izquierda, sobre todo, aunque prácticamente todos los
partidos se han sumado a esto, y que cuentan con esas élites
que les decían que van en aviones privados cuando van a estas
cumbres climáticas, pues estas disparatadas políticas cuentan
con el apoyo de organismos supranacionales que imponen
restricciones a nuestra actividad económica mientras favorecen
el comercio con empresas localizadas en el sudeste asiático que
no cumplen ningún tipo de normativa medioambiental o
laboral.

Miren, los miembros de la comunidad científica están de
acuerdo en que el cambio climático existe y ha existido

siempre. Sin embargo hay un debate científico, y sobre todo
marcadamente político, sobre si es producto de la acción o la
actividad del hombre o fruto de la evolución natural del
planeta. Nosotros en VOX lo tenemos muy claro; los científicos
independientes deben ser los encargados de explicar la
situación y dar con las soluciones al problema, no los políticos;
deben ser los profesionales y los expertos, no la izquierda,
porque la izquierda no lucha por preservar el medio ambiente,
lo hace por imponer su visión y garantizar la conservación de
unas determinadas élites y el empobrecimiento de las clases
medias y trabajadoras. 

Usted, Sra. Tur, mujer de izquierdas de la maravillosa isla
de Formentera, nos trae aquí una moción dirigida a unos
gobiernos de izquierda, bueno, y más allá de la izquierda, que
son causa directa del problema ecológico, este gobierno de
izquierda, del problema ecológico en Ibiza, en Mallorca, en
Menorca y también en Formentera. Ya le adelanto que no
atenderán sus peticiones referidas al parque natural de Ses
Salines de Ibiza y Formentera ni resolverán los problemas de
contaminación que sufrimos, porque este gobierno es
especialista en no dar solución prácticamente a nada, y tienen
el ejemplo en el escándalo de los vertidos de aguas residuales
al mar, sobre los que la Guardia Civil ha informado al juzgado
de la omisión de las administraciones públicas. Mire, yo les
traigo aquí Gaceta náutica, fíjese..., sí, mire, aquí lo puede ver,
Gaceta náutica: “Hicieron la vista gorda”, y se refiere a este
gobierno, al gobierno que preside la Sra. Armengol, la del
consejero Mir, y donde aparece ese informe en esas actuaciones
judiciales de la Guardia Civil. Es muy interesante que se lo
lean, este periódico, porque sale este informe, y dice
claramente que las administraciones públicas, sobre todo el
Gobierno balear, sabían lo que estaba pasando con los vertidos
de aguas residuales al mar; eran plenamente conscientes de su
impacto sobre el medio ambiente, conocían incluso la situación
de ilegalidad de alguna de sus instalaciones, pero hicieron la
vista gorda. 

Esta es la conclusión de un contundente informe que ha
presentado el SEPRONA, la Guardia Civil, ante el Juzgado de
Instrucción número 7, que investiga esas reiteradas omisiones
por parte de funcionarios y políticos en el asunto de los
vertidos contaminantes que afecta a todo nuestro mar. Porque
usted sabrá que los vertidos son letalmente perjudiciales para
el medio ambiente, y este gobierno lo sabía y no hizo
absolutamente nada y por eso se está investigando. Y ha tenido
que ser la Asociación de navegantes la que ha tenido que
denunciarlo y que ha tenido que sacar los colores a este
gobierno, y de ahí la conclusión de este informe, con lo cual
imagínese, si usted está pidiendo esta protección que, ya le
digo, la mayoría le vamos a dar apoyo, se la está pidiendo a un
gobierno balear que hasta es la propia Guardia Civil la que le
saca los colores por su omisión y su grave responsabilidad en
lo que es el daño al medio ambiente. Muchas gracias.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears té la paraula la Sra. Sureda.
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats. Sra. Tur,
m’intentaré centrar en la moció, i és cert que podríem parlar
d’altres temes... de natura, fins i tot dels diferents parcs que
tenim, del paratge, de les reserves, però voldria donar
l’enhorabona a Formentera perquè els recursos que
s’inverteixen al parc de Ses Salines de Formentera i d’Eivissa
són molts més que a altres parcs que tenim aquí. Per tant és
importantíssima, com vostè diu, aquesta coordinació i aquesta
regulació, no prohibició, perquè moltes vegades se sobreentén
una prohibició i no és el que hem de voler, s’han de poder
regular aquests espais naturals, però són espais naturals dels
quals hem de poder treure un profit, un profit econòmic, també
un profit mediambiental, que la gent pugui gaudir dels nostres
paratges, la gent d’aquí, de les nostres illes, i també els turistes
que ens visiten, i per tant és importantíssima aquesta regulació.

Nosaltres estam d’acord amb els punts que vostè ha
proposat en aquesta moció, i com dic molts es podrien
traslladar a altres espais o a altres parcs que tenim a la nostra
comunitat. Per tant aquest funcionament s’ha d’agilitar i s’han
de poder tramitar tots els expedients, i una de les esmenes parla
dels expedients d’Espais de Natura, però crec que tots els
expedients dependents del Govern de les nostres Illes,
independentment d’allà on sigui, si és Espais de Natura o si són
altres administracions que pertanyen al Govern.

Aquests plans anuals pens que sí que es poden penjar, han
d’estar fets, tenen l’obligació que estiguin fets, i per tant no
només des de 2015, que sí que és quan vàrem tenir la
responsabilitat d’aquest pacte que ha seguit de 2015 fins ara,
però estan penjats només fins al 2011. Vostè a la interpel·lació
ho va dir i s’haurien de poder penjar tots perquè hi són i s’han
de poder..., són accessibles i s’han de poder revisar. No només
passa al parc natural de Ses Salines, com dic, sinó a altres parcs
naturals tampoc no estan penjats.

L’òrgan de decisió. No sé si en aquest cas vostè parla de la
junta assessora, no sé si és el patronat, com s’ha dit, o en altres
parcs són els consells els òrgans de decisió, però el que és
important és que es puguin escoltar les necessitats de tots els
que intervenen en aquest parc, i crec que amb l’assessorament
de tots podem ajudar a fer aquests parcs millors i ens els podem
fer tots nostres, que crec que és un poc la voluntat que tenim els
que ens agrada poder visitar-los.

En el tema del punt 4, que parla de reforçar la presència i la
visibilitat del parc a informació turística, crec que és bàsic, com
dic, conèixer els valors i poder informar de les activitats que es
fan i també de la importància de cuidar aquests espais.

El punt 5 va en la mateixa... va en la mateixa línia. Aquí
parla de la tasca divulgativa. A la interpel·lació em pareix que
varen parlar amb el conseller que hi hagués uns tècnics que es
concentrassin més en la protecció i la valoració dels espais, i
que després hi hagués una sèrie de treballadors, d’informadors
que poguessin fer aquesta divulgació i aquesta tasca d’explicar
la importància, com dic, i els continguts dels parcs naturals.
Nosaltres també això ho veim important.

Ordenar el fondeig. Com dic la regulació és
importantíssima, hi estam d’acord. 

Lluitar contra les espècies invasores no només passa a
Eivissa o no només passa a Formentera. Crec que tenim espais
on les serps, per exemple, que és reincident però és preocupant
el nombre de serps que hi ha i la grandària que tenen, i crec que
tot això s’ha de regular. 

El tema de revisar el PRUG i el PORN, aquí li don
l’enhorabona perquè -com dic- hi ha per exemple, i vostè
coneix més Formentera evidentment i jo conec més el Llevant,
al Llevant l’any que ve també farà vint anys que el parc està
creat, el PORN va caducar el 2007, encara es fa, i ara al 2019
es planteja una ampliació amb el PORN del parc natural, però
no hi ha el PRUG fet. Per tant, és importantíssim que hi hagi el
pla d’usos perquè la gent es cregui el que es pot fer en aquests
espais i s’ho faci seu i les propietats privades puguin
col·laborar amb els espais públics i fer un parc fort. Per tant,
pensam que és importantíssim que hi hagi el PRUG i el PORN
i estiguin ben revisats perquè es coneguin la gestió i la
conservació dels espais.

Nosaltres, com dic, donarem suport també a les dues
propostes d’esmenes que els han fet..., si les aprova el Grup
Parlamentari Popular, el Socialista i amb les transaccions que
prepara perquè pensam que -com dic i és importantíssim- s’ha
de renovar, s’ha de revisar i s’ha d’actualitzar, però sempre
mirant... amb la importància que ens vagi bé a tots.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Ara correspon fer ús de la paraula al
grup proposant. Té la paraula la Sra. Tur.

(Se sent el timbre de crida per a votació)

LA SRA. TUR I RIBAS:

Bé, gràcies a tothom per les seves intervencions. Em
centraré primer a aclarir el sentit de les esmenes, ho deixaré
clar el primer de tot i llavors em centraré un poc a fer una
rèplica o uns comentaris a les intervencions que hem escoltat.

Respecte de l’esmena que ha presentat el PP, l’accept. Crec
que és una altra manera de dir la mateixa cosa, però en
definitiva és correcta i a més li agraïm que l’hagin presentat,
l’acceptam.

L’esmena que ha presentat el PSIB, que fa referència a
l’àmbit de Ses Salines d’Eivissa, també l’acceptam, no hi tenim
cap inconvenient.

Després, pel que fa a les esmenes presentades per Partit
Socialista, MÉS per... Sr. President, jo agrairia un poc de
silenci, si pot ser...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, per favor, un poc de silenci.
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LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. I les esmenes que han presentat els grups
que conformen el Govern les acceptam totes, però únicament
als punts 2, 7 i 9 presentam unes transaccions que vostès crec
que tenen, els portaveus de cada grup ja les tenen, i si els grups
proposants de les esmenes accepten aquestes transaccions
estarem d’acord a aprovar-les.

I ara passaré a les rèpliques perquè crec que al final som
aquí per fer política, bé, primer vull fer una consideració
general que crec que és molt important. Molt sovint -molt
sovint- quan portem intervencions aquí, com a mínim al meu
cas particular, ja va passar en la interpel·lació i en una PNL que
vàrem fer sobre transport marítim fa poc, quan presentam
iniciatives que en alguns punts insten el Govern a complir la
llei, vostès tenen una tendència a desmerèixer aquestes
iniciatives, a convertir-les en iniciatives light.

No s’equivoquin, que no s’equivoqui ningú, perquè es
poden fer dues coses. Es pot dir: “Sra. Presidenta, pensa vostè
complir la llei tal, tal de l’any tal que va aprovar el parc
natural?”, es podria fer. No, no, no... No, no ho facin, bé, ho
poden fer, però vull dir, la seva acció de suavitzar la intenció
de les iniciatives que duim aquí no té efectes perquè es poden
fer dues coses: es poden portar iniciatives o es poden no portar,
i nosaltres les portam perquè hi creiem i n’estam convençuts i
volem esmenar el Govern en aquelles qüestions que pensam
que pot millorar, perquè és el nostre deure i el nostre
compromís i és el compromís de cada ciutadà i ciutadana de
Formentera, voti qui voti, fins i tot els votants de VOX a
Formentera, que són pocs, però hi són, fins i tot els votants de
VOX a Formentera tenen una consciència i un compromís
respecte del medi ambient de la nostra illa infinitament superior
al que tenen els diputats que ens representen a aquesta illa.

(Alguns aplaudiments)

Per tant, alerta, alerta a minimitzar. Alerta a minimitzar.

Els diré una cosa: la voluntat política es manifesta a través
de les nostres accions i nosaltres aquí deim al Govern és “hi ha
marge de millora, hem d’actuar aquí, aquí, aquí i allà”, això és
el que venim a fer. Voldria veure’ls a tots vostès venir a fer el
mateix, que de fet ja ho fan quan els interessa, el que passa és
que aquest tema realment no els interessa molt i alguns fins i
tot, els negacionistes, que parlen que l’esquerra enriqueix les
elits. Mirin..., quines elits? Jo, de veritat, si tengués duros com
per invertir de manera ociosa, els convidaria a vostès tres, a
vostès en particular, a venir a passar unes vacances a
Formentera, però llargues, llargues, llargues, és a dir una
temporada llargueta perquè segurament quan tornassin aquí a
fer les seves intervencions escoltaríem un discurs radicalment
diferent.

I jo els diré: saben quines elits es varen enriquir o es volien
enriquir abans de la creació d’aquesta llei? Volen que els digui
noms i cognoms? O no és necessari perquè ja saben de qui estic
parlant? Allò elits. A Formentera i a Eivissa la gent normal, la
gent de peu, treballadora, empresaris, petits empresaris, grans
empresaris, gent treballadora normal, sí, sí que hi viu gràcies al
Parc Natural de Ses Salines en bona mesura, comerciants,

proveïdors, botiguers, etc., i els turístics, hi viviu tothom,
tothom. On són les elits? On són les elits? Crec que vostès
veuen moltes bubotes, s’ho haurien de fer mirar.

I respecte de Ciutadans, jo estic un poc perplexa. No es
preocupi, Sr. Benalal, on és?, per aquí. A veure, Sr. Benalal, a
veure, que vostè té ganes de crear un conflicte entre Eivissa i
Formentera, endavant, també en veu, de bubotes, però no n’hi
ha cap de conflicte. No n’hi ha cap, els dos consells tenen un
diàleg fantàstic, el tenien quan era consell insular únic i el tenen
ara que no som el mateix consell insular, i ens estimam i som
vesins i som família, ens volem, ens volem junts i com més
junts millor perquè ens anirà millor, d’acord? Bien.

I La Gaceta Náutica, sí, sí que la conec, jo també he fet
entrevistes, no tenc cap complex, m’entén?, i... per tant, bé...

En definitiva, crec que avui hem de celebrar que tots estam
d’acord que la nostra voluntat és incidir perquè el Govern
corregeixi algunes polítiques que afecten la gestió del parc
natural i que perseveri en altres i que, de passada, això ens
serveixi a tots els que som aquí d’inspiració perquè tots els
grups que som aquí portem més iniciatives per incidir sobre la
gestió d’un espai concret o d’un altre.

Jo, per exemple, admir molt la labor que fa la Sra.
Rennesson, l’admir molt perquè..., a vegades hi estaré més
d’acord, a vegades no, però mirin, per primera vegada en cinc
anys hi ha un diputada del Partit Popular que porta cada
setmana a debat gestió pesquera, gestió mediambiental, facin
propostes, facin-les.

Don les gràcies també a El Pi pel seu to, compartesc en gran
mesura les observacions que han fet i tant de bo al Parc de
Llevant, que és un espai meravellós, absolutament meravellós
i prou desconegut per a la majoria de residents de les nostres
illes, pugui assolir els millors nivells de gestió en breu.

Els convid a tots a portar més debats i més discussions
aquí... i per cert, i per últim, Sr. Campos, no he entès res de la
ideologia de VOX respecte del medi ambient. M’ha quedat clar
el negacionisme sobre el canvi climàtic, sé que vostè és molt
amant de Trump, però... i Trump ja fa el discurs i per tant,
vostè només l’ha de seguir...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Tur, vagi acabant, per favor.

LA SRA. TUR I RIBAS:

... -acab, acab sí-, però realment el discurs, la política de VOX
sobre medi ambient vostè aquí no l’ha explicada, el dia que
vulgui estaré encantada d’escoltar-la.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(Remor de veus)
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EL SR. PRESIDENT:

Sra. Tur, he entès que acceptava totes les esmenes i a la
RGE núm. 17658/20 del punt 2, la del punt 4, 17655..., no,
perdó, la número 7, 17660, i la... del punt número 9, la 17661
havia fet unes transaccions, que diu que les tenen els grups
parlamentaris, ¿les farà arribar a la lletrada, per favor...?

Per una altra banda, hi ha un grup parlamentari que ha
demanat votació separada i vostè no n’ha dit res...

LA SRA. TUR I RIBAS:

Disculpi, president, gràcies, sí, acceptam votació separada
i ens quedaria saber si les transaccions que he proposat també
són acceptades per part dels proposants d’aquelles esmenes.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Algun grup s’oposa a les transaccions? No? Crec que ha
estat el Grup Parlamentari VOX que ha demanat votació
separada d’algun punt, si poguessin... dir-nos a quins punts es
refereixen.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sí, Sr. Presidente. Nosotros nos vamos a abstener en el
punto 7, también con la propuesta de transacción.

EL SR. PRESIDENT:

L’únic punt?

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, molt bé, moltes gràcies. Idò passam a la votació
dels punts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 i 12, amb les esmenes
incorporades i les tres que hem comentat amb la transacció
incorporada. Votam.

Resultat de la votació presencial: 54 sí, cap no, cap
abstenció. Per videoconferència: 1 vot afirmatiu. Resultat total:
55 vots a favor, cap en contra i cap abstenció.

I ara passam a votar el punt número 7. Votam.

Resultat de la votació presencial: 51 sí, cap no, 3
abstencions. Per videoconferència: 1 vot afirmatiu. Resultat
total: 52 sí, cap no i 3 abstencions.

IV. Debat i votació sobre la validació o la derogació del
Decret llei 13/2020, de 23 de novembre de l’any 2020, pel
qual s’estableixen mesures urgents per pal·liar els efectes
de la situació creada per la COVID-19, en l’àmbit dels
contractes de concessió del servei de transport públic
regular de persones per carretera d’ús general (escrit RGE
núm. 16400/20). 

Passam al quart punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i votació sobre la validació o la derogació del Decret llei
13/2020, de 23 de novembre de l’any 2020, pel qual
s’estableixen mesures urgents per pal·liar els efectes de la
situació creada per la COVID-19, en l’àmbit dels contractes de
concessió del servei de transport públic regular de persones per
carretera d’ús general.

Correspon una primera intervenció per part d’un membre
del Govern per fer l’exposició de les raons per les quals el
decret llei ha estat promulgat. Té la paraula el conseller de
Mobilitat i Habitatge, Sr. Marc Pons.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Comparesc avui davant el Parlament per explicar el Decret llei
13/2020, de 23 de novembre, de mesures urgents per pal·liar
els efectes de les mesures derivades de la COVID-19 en les
concessions de transport públic regular de passatgers de les
Illes Balears. I ho faig amb la confiança que la totalitat dels
grups d’aquest parlament coincideixen amb el plantejament del
Govern de les Illes Balears, de la necessitat d’estalonar el
sector del transport regular de passatgers amb mesures des de
l’àmbit públic, que els ajudin a esmorteir els efectes que la crisi
de la COVID-19 ha tingut a les seves empreses.

Crec que tots compartim aquest objectiu de suavitzar, en la
mesura del que resulta possible, els greus perjudicis que la crisi
ha causat en el nostre sector empresarial i confio que el vot dels
grups serà favorable a la convalidació del Decret llei 13/2020,
aprovat per Consell de Govern el passat 23 de novembre. 

La crisi originada per la pandèmia sanitària ens ha sacsejat
en tots els àmbits, primer naturalment en la salut, però s’ha
estès a tota l’estructura social i econòmica de la nostra
comunitat, i el sector del transport de passatgers no n’ha estat
una excepció. És ben el contrari, el sector del transport ha patit
la crisi fortament. En aquestes dures i excepcionals
circumstàncies s’ha demostrat, no obstant això, que és un sector
empresarial d’una responsabilitat màxima i compromès amb la
ciutadania, mantenint que els serveis que eren imprescindibles
per garantir que cada ciutadà pogués accedir als seus llocs de
treball o als seus serveis bàsics, a la vegada que complien i
compleixen amb les restriccions i condicions de prevenció
sanitària imposades.

Però aquest esforç de les concessionàries de transport
públic ha tingut un alt preu per a les empreses, que s’ha de
compensar. La necessitat d’adoptar mesures de prevenció
sanitària, amb importants restriccions a la mobilitat en el primer
estat d’alarma, del 14 de març, i les que s’han anat mantenint,
ha tingut un efecte directe en la rendibilitat dels serveis de
transport de passatgers i ha causat un fort impacte en els
comptes de les empreses, tant en aquelles que presten serveis
de transport regular per concessió, que són les que avui ens
ocupen, com en la resta. Vàrem forçar a les concessionàries i
crec que val la pena dir-ho clar-, vàrem forçar a les
concessionàries a prestar uns serveis essencials, tot i la poca
demanda provocada per la pandèmia sanitària, i som conscients
d’aquesta exigència. 
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Per açò des del Govern de les Illes, igual que des del
Govern de l’Estat, s’han pres mesures per tal d’ajudar a
mantenir la viabilitat de les empreses i dels llocs de feina dels
treballadors d’un sector tan cabdal com és el del transport en el
seu conjunt. Amb exigents mesures sanitàries, exigents fins a
l’extrem del confinament total durant els mesos més durs de la
pandèmia, les empreses de transport públic amb molt baixa
demanda, van continuar prestant els seus serveis. I no tan sols
els hem ajudat en l’establiment d’aquest decret llei, així, crec
oportú també recordar algunes de les mesures ja adoptades,
prèvies a la compensació en els serveis de transport regular que
avui demanam validar en aquest parlament, que s’han anat
aprovant per tal d’anar suavitzant els efectes de la crisi de la
COVID, els les recordaré. 

Està oberta una línia d’ajudes dotades amb 1,5 milions
d’euros per compensar les despeses que han originat en el
sector les mesures de prevenció de la COVID-19, com per
exemple l’adquisició de productes de protecció, mampares,
mascaretes, gels o les mateixes PCR. Són ajudes destinades al
sector del transport, incloent el discrecional, el taxi, les VTC i
les mercaderies. Igualment també des del Govern de les Illes,
a través d’ISBA, es va acordar una línia extraordinària d’ajudes
de 200.000 milions d’euros, destinades a PIME i autònoms,
així com també l’ajornament de deutes anteriors entre sis mesos
i un any, i aquí també s’hi han acollit les empreses de transport.

Recordar a més, que des de la Conselleria de Model
Econòmic, Turisme i Treball, es va convocar una línia d’ajudes
d’1 milió d’euros al sector del transport discrecional, per al
manteniment dels llocs de treball dels fixos discontinus
inclosos en ERTO, perquè no van poder cridar a les empreses
per baixada d’activitat. Aquestes ajudes permeten la subvenció
del 50% de les quotes de Seguretat Social. 

A més, vàrem establir des de l’acord amb el sector, serveis
mínims del 20% en el sector del taxi i es va treure una línia
d’ajudes als autònoms de 14,4 milions d’euros, a les quals el
sector del taxi també s’hi va poder acollir. 

De la mateixa manera hi ha obertes línies d’aval ICO de
l’Estat per import de 1.523 milions d’euros al sector del
transport terrestre, així com una moratòria de fins a sis mesos
dels contractes de préstecs, leasing i renting dels autocars de
més de 3,5 tones de massa màxima autoritzada de transport
públic discrecional. I ara, estam treballant amb la Federació
Balear de Transports per tal que l’Estat prorrogui fins a finals
del 2021 aquesta moratòria dels leasing.

Tot i aquest conjunt de mesures, set línies de treball que han
donat els seus fruits i que han estat coordinades amb la resta
d’administracions i també amb el mateix sector, hem de fer una
passa més i assumir des de l’àmbit públic una compensació per
les fortes pèrdues que han patit les empreses de transport
regular, en veure’s obligades a mantenir el servei amb una
demanda que de cap manera, ni de lluny, és la que podien tenir
prevista i que ha causat un daltabaix econòmic als seus
comptes.

Els serveis que s’han prestat amb les grans caigudes de la
demanda, que han arribat en alguns casos al 95% de l’habitual;
la situació del sector amb pèrdues acumulades, amb problemes

de liquiditat i de tresoreria, requereix mesures que garanteixin
la seva continuïtat i, en conseqüència, la del servei.
L’increment del dèficit d’explotació dels serveis de transport,
atesa la reducció d’ingressos per la reducció de la demanda,
justifica, per tant, el reequilibri econòmic de les concessions
que proposam.

En aquest sentit el Govern de l’Estat ja va aprovar el marc
normatiu en què s’insereix el decret llei autonòmic que avui
duim en el Parlament. Així, el Reial decret llei 8/2020, de 17 de
març, de mesures urgents i extraordinàries per fer front a
l’impacte econòmic i social de la COVID-19, i el Reial decret
llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació
econòmica en els àmbits del transport i l’habitatge, han
reconegut en primer lloc el dret al reequilibri econòmic per a
aquest tipus d’empreses, i després a més a més el procediment
establert per fer-lo efectiu per als serveis públics de transport
de titularitat de l’Administració de l’Estat.

Per tal d’estendre la possibilitat de garantir aquest
reequilibri a les empreses concessionàries de servei públic de
transport regular de passatgers en l’àmbit de les nostres illes és
necessari, idò, disposar d’una normativa pròpia que així ho
determini, i per aquest motiu el Consell de Govern va aprovar
el Decret llei 13/2020, de 23 de novembre. El decret llei
aprovat pel Consell de Govern i que avui es porta a validació
per part del Parlament cerca, idò, estalonar les empreses que
presten el servei regular de transport de passatgers per
concessió del Govern de les Illes Balears o dels consells
insulars que tenen transferides les competències en matèria de
transports.

La proposta del sistema de compensació que es planteja
s’ha consensuat entre el Govern i els diferents consells insulars
que tenen competències. El decret llei regula un procediment
perquè les concessionàries puguin accedir a les compensacions
econòmiques per les pèrdues que han experimentat a
conseqüència de la crisi de la COVID i les restriccions de
mobilitat. Cal destacar que la reducció d’usuaris no només s’ha
limitat al període que durava el primer estat d’alarma, sinó que
durant els mesos posteriors, en els quals es concentra la major
part de l’activitat turística a les Illes, la demanda dels serveis de
transport regular en autobús s’ha vist afectada per la disminució
també de la població turística i ha experimentat una reducció
d’usuaris d’entre un 60 i un 85% en els serveis en què la
població turística és una gran demandant.

El dèficit d’explotació dels serveis de transport que han
patit les empreses justifica que les administracions assumeixin
un reequilibri econòmic mitjançant una compensació
econòmica extraordinària dels contractes de concessió de
serveis de transport públic regular d’ús general. Aquesta
compensació és exclusivament per a aquelles empreses que
tenen contractes dels anomenats a compte i risc, i que no tenen
formalitzats contractes programa a partir dels quals
l’administració ja compensa el dèficit d’explotació. 

Actualment tenim en el conjunt de les Illes nou empreses
que presten el servei amb contractes de compte i risc: tres a
Mallorca, dues a Menorca, dues a Eivissa i una a Formentera.
Els contractes d’aquestes empreses, per la seva naturalesa
jurídica, no preveuen la cobertura del dèficit d’explotació, i
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l’administració no compensa una disminució d’ingressos. Són
contractes en els quals és el mateix operador que fixa les
característiques del servei i que articula l’oferta, amb l’objectiu
d’obtenir la major demanda possible amb el major benefici i el
menor cost possible per a l’empresa. No obstant això, una
circumstància tan extraordinària com la provocada per les
restriccions de la mobilitat derivades de la COVID era
impensable amb l’esquema de funcionament d’aquestes
empreses, i obliga a prendre mesures igualment extraordinàries
per suavitzar les importantíssimes pèrdues econòmiques que
han experimentat.

El decret llei, per tant, està dirigit exclusivament a aquestes
empreses, perquè aquelles que presten el servei a l’empara d’un
contracte dels anomenats contracte programa ja tenen
reconegut el dret a aquest reequilibri. En aquests casos ja està
prevista la cobertura del dèficit per part de l’administració. 

A continuació, idò, els detallaré les principals mesures que
inclou aquest decret llei. La primera, les concessions de servei
de transport públic regular interurbà per carretera d’ús general
de titularitat de les administracions de la comunitat autònoma
de les Illes Balears i dels consells de Menorca, Eivissa i
Formentera es poden compensar econòmicament per les
mesures adoptades per l’administració per combatre la situació
creada per la COVID-19. 

Segona. La compensació s’estableix com a conseqüència de
la reducció extraordinària dels ingressos per la disminució de
la demanda, davant les limitacions establertes a la mobilitat de
la ciutadania i les restriccions imposades respecte de l’ocupació
dels vehicles per procurar la separació entre persones usuàries.
Cal recordar que durant l’estat d’alarma decretat el 14 de març
es va limitar l’ocupació a un 30% dels vehicles; posteriorment,
el 4 de maig, es va apujar l’ocupació al 50% dels seients i dos
viatgers drets per metre quadrat; i el juny, ja amb la normativa
autonòmica, la regla va quedar fixada amb la possibilitat
d’ocupació del 100% dels seients i del 50% de la capacitat de
la gent dreta, sempre amb mascareta.

Tercera. El decret llei és d’aplicació a les concessions de
servei de transport públic regular interurbà per carretera de les
Balears -Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera- d’ús
general, vigents a la data de la declaració de l’estat d’alarma i
que operen en règim de compte i risc, és a dir, que no tenen
formalitzats contractes programa a partir dels quals
l’administració ja compensa el dèficit d’explotació per la
prestació de tots els serveis objecte de la concessió.

Quarta. El decret estableix dos trams de compensació
extraordinària; el primer tram, per al període compromès entre
el 14 de març i el 31 d’agost de 2020; i un segon tram
compromès entre l’1 de setembre i el 31 de desembre de 2020.
I és important remarcar que el decret llei ha tingut efectes des
del mateix dia de la seva publicació en el BOIB, que va ser el
passat 24 de novembre, i que per tant les empreses ja poden
presentar les seves sol·licituds des d’aquell moment.

Cinquena. El decret fixa una fórmula de càlcul de la
compensació a què pot tenir dret cada empresa; així es calculen
els costos fixos com equivalents al del mateix període de l’any
2018, i per als variables s’agafa el mòdul del mateix període de

2018 però aplicant el quilometratge real de 2020. A açò es resta
el que el concessionari hagi pogut ingressar de forma efectiva
durant aquest període de 2020. 

S’estima que l’impacte econòmic del reequilibri econòmic
d’aquestes concessions suma un total de 10,4 milions d’euros
per a les empreses prestatàries del servei amb contracte de
compte i risc. A la memòria justificativa del decret llei es
calcula que l’impacte en els pressuposts de 2020 per les
concessions de servei de transport públic regular interurbà de
viatgers a Mallorca serà d’uns 5.948.000 euros; l’impacte
estimat serà d’1.452.000 euros per les concessions de titularitat
del Consell Insular de Menorca; de 2.700.000 euros pels de
titularitat del Consell Insular d’Eivissa; i de 350.000 euros per
als de la titularitat del Consell Insular de Formentera. Aquí val
la pena tenir en compte que aquestes dades econòmiques són
una previsió, i que la concreció de la quantitat es coneixerà una
vegada que es completi i es tramitin les sol·licituds per part de
les empreses.

I sisena i darrera, per accedir al reequilibri econòmic del
contracte les empreses concessionàries han de prestar la seva
sol·licitud de reequilibri en el termini d’un mes des de
l’aprovació del decret llei per al període comprès entre el 14 de
març i el 31 d’agost; així el termini per demanar el reequilibri
està obert des de dia 24 de novembre. Per al reequilibri del
segon tram, el que va de dia 1 de setembre a 31 de desembre,
les empreses disposaran de tres mesos des de l’entrada en vigor
del decret llei. Les sol·licituds s’han de presentar davant
l’administració contractant; les de Mallorca, davant el Consorci
de Transports de Mallorca, mentre que les concessionàries de
les altres illes han de complimentar el tràmit davant cada un
dels consells insulars corresponents.

En definitiva, senyores i senyors diputats, hem d’estar i
volem estar al costat de les nostres empreses de transport, i
garantir, amb la implicació i els recursos de les administracions
públiques, que puguin mantenir la prestació d’un servei tan
important com és el transport regular de passatgers per
carretera.

La lluita contra els efectes de la COVID ens obliga als
poders públics a activar tots els mecanismes possibles per
contenir i mitigar els efectes de la pandèmia en els distints
sectors econòmics.

Estam davant d’una crisi sanitària, econòmica i social sense
precedents que ens exigeix respostes ràpides i efectives que
permetin agilitar l’accés de les empreses a les ajudes públiques
i també un esforç econòmic extraordinari en el conjunt de les
administracions per fer-ho possible.

Per açò, sotmetem al Parlament la validació del Decret llei
13/2020, aprovat per Consell de Govern, per compensar les
pèrdues lligades a la crisis de la COVID que pateix el sector
del transport regular de passatgers. Estic segur que tots els
grups parlamentaris comparteixen el mateix objectiu de govern
d’estalonar un sector estratègic que presta un servei públic a la
ciutadania i esper que avui sigui explicitat donant suport a la
validació d’aquest decret llei.

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Abans de continuar amb les
intervencions, em correspon demanar que els grups
parlamentaris manifestin si volen intervenir en torn a favor, en
contra o en fixació de posicions. 

Grup Parlamentari Popular?

EL SR. COSTA I COSTA:

Intervindrem a favor, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari VOX?

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

A favor, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari Ciudadanos?

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

El Grup Parlamentari Ciutadans a favor. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Grup Parlamentari Mixt?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

Perdó. El Pi. 

Grup Parlamentari Unidas Podemos?

LA SRA. SANS I REGIS:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Grup Parlamentari MÉS per Mallorca?

EL SR. MAS I TUGORES:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Grup Parlamentari Mixt? A favor? Gràcies. Grup
Parlamentari Socialista?

LA SRA. CANO I JUAN:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Doncs, començam amb la intervenció del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. El meu condol personal també. 

Bé, la veritat és que des del Grup Parlamentari Popular ni
tan sols esgotarem segurament el temps que tenim d’intervenció
perquè, primerament, estam d’acord amb el plantejament que
es fa i, en segon lloc, perquè és un decret molt concret, molt
tècnic, molt curtet d’un tema molt..., en fi, que no mereix...,
mereix sí, però vull dir, no té abast per a una intervenció llarga.

Sí m’agradaria dir-li, Sr. Pons, Sr. Conseller, que amb
relació a un decret llei quan es du a convalidar a aquest
parlament el sentit del vot dels grups parlamentaris es valora
bàsicament en dues coses, la primera qüestió si la figura del
decret llei ve justificada o no a l’exposició de motius, i si el
tema en qüestió que s’aborda justifica la figura del decret llei,
perquè és una norma amb rang de llei que..., en fi, que vostè
sap que està limitada a una situació d’extraordinària i urgent
necessitat a part, evidentment, de si estam a favor o en contra
de la matèria que es regula. Al nostre entendre, la veritat, no
entenem que es justifiqui del tot l’extraordinària i urgent
necessitat. 

És evident que la COVID-19 ha generat un perjudici
econòmic a les concessionàries de transport públic descomunal,
és obvi, la caiguda de demanda és brutal i en conseqüència la
recaptació ha caigut en picat. Per tant, ningú no pot dir que no
sigui extraordinari i urgent ajudar aquestes empreses. De fet, el
Partit Popular va presentar dia 2 de juny una proposició no de
llei a la comissió corresponent i, en fi, va tenir el suport
majoritari d’aquesta cambra, per tant, no podem més que
compartir la necessitat d’un reequilibri d’aquestes concessions
perquè les empreses concessionàries sofreixen el que no està
escrit com a conseqüència de la pandèmia del coronavirus.

Per tant, és evident que estam davant d’una situació urgent.
El que no tenim del tot clar és que requereixi, la regulació del
que es fa a aquest decret llei, requereixi una figura amb rang de
llei com és el decret llei. Crec, Sr. Conseller, que vostè podria
haver fet servir un decret o una ordre fins i tot per regular
aquesta matèria. No sé, no som jurista, però crec que hauria
estat suficient amb una ordre o un decret per poder regular
aquesta qüestió i no fer servir un decret llei.

Li he de confessar una cosa, Sr. Conseller, com a regla
general entenem que el Govern de les Illes Balears fa un ús
indegut de la figura del decret llei. De fet, vostès només han
tramitat un projecte de llei, que va ser el de pressupostos de
l’any passat, i una llei obligats per aquesta cambra perquè es va
votar a favor de la tramitació com a projecte de llei, però vostès
persisteixen constantment a utilitzar la figura del decret llei que
està reservada -repetesc- a situacions d’extraordinària i urgent
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necessitat. És evident que és una situació extraordinària, però
crec que es podien fer servir altres figures normatives, que no
feia falta un decret llei.

És que, de fet, la pròpia regulació de l’Estat via decret llei
ja ha regulat en gran mesura el procediment per reequilibrar
aquestes concessions. El Reial decret llei 8/2020 a l’article 34,
i vostè ho diu a l’exposició de motius, ja estableix el sistema de
reequilibri de les concessions de transport i, per tant, la forma
de compensar els ingressos. El mateix article 24 del Reial
decret llei 26 -un altre decret llei-, 26/2020 ja estableix el
procediment concret, és cert que per reequilibrar les
concessions de transport regular de passatgers per carretera
titularitat de l’Administració General de l’Estat, és cert, però jo
crec que els punts de referència estan establerts i en
conseqüència, ja li dic, no creim que fes falta un decret llei per
regular aquesta qüestió.

Això sí, fins i tot, fins i tot, Sr. Conseller, no fa falta, i vostè
no ha dotat ni tan sols un crèdit extraordinari per poder fer els
pagaments, perquè el fons COVID que ha repartit el Govern de
l’Estat, els famosos 16.000 milions d’euros, té un apartat, 800
milions d’euros si no record malament, que és justament per
poder reequilibrar les concessionàries de transport regular per
carretera, entre d’altres, però els 800 milions d’euros aquests
que s’han repartit entre les comunitats autònomes li permeten
a la comunitat autònoma de les Illes Balears generar el crèdit
suficient per fer els pagaments aquests. 

Sí ens agradaria que ens explicàs, Sr. Conseller, és una cosa
sobre la qual vostè no ha fet referència i és si, clar, si
l’autorització al Govern per aprovar el text refós de les
disposicions urgents de la Llei de consells escolars de les Illes
Balears, si això és una situació d’extraordinària i urgent
necessitat. Vull dir, posen vostès una disposició per atorgar al
Govern de les Illes Balears aquesta possibilitat, però ho fiquen
vostès a un decret llei? És normal que vostè, Sr. Conseller, hagi
sortit a aquesta tribuna i ni tan sols hi hagi fet referència perquè
no té absolutament res a veure aquesta qüestió amb el decret
llei que s’està convalidant. En conseqüència, en fi, li donarem
suport, però no entenem que s’hagi d’incloure aquesta
referència en aquest decret llei.

Finalment, ja quasi per acabar, sí que hi ha una situació que
ens preocupa, ha sortit en premsa, però ja pensàvem dir-li, Sr.
Conseller, és el tema d’empreses municipals de transports, com
per exemple la de Palma, que evidentment no entra dins la
possibilitat de ser compensada via aquest decret llei. No sabem
com es podrà compensar l’empresa municipal de transports, per
exemple, de Palma pel dèficit que és evident que ha tengut com
a conseqüència d’aquesta situació. Dirà vostè, home!, però és
l’administració que ha de fer front a aquesta situació, ja, sí,
però així com la comunitat autònoma compensa, compensarà
amb un fons que té l’Estat, que va dotar l’Estat, doncs, jo ara
mateix si vostè no ens diu el contrari no em consta que hi hagi
cap fons que permeti compensar els ajuntaments per aquesta
qüestió en concret. Per tant, si vostè ens pot indicar com ho farà
l’Ajuntament de Palma per reequilibrar, no reequilibrar, sinó
per compensar les pèrdues que ha tengut l’Empresa Municipal
de Transports, doncs, li agrairíem. 

En tot cas, i per acabar, vagi per endavant el nostre suport
a aquest decret llei, creim que és un decret llei necessari quant
a l’objectiu, d’acord?, no en la figura en si, però sí evidentment
en l’objectiu i, per tant, poca cosa més a afegir.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos
té la paraula el Sr. Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

La pandemia de la COVID-19 ha trastocado todos los
planes de futuro del conjunto de la población, algo que ha
sucedido en todos sus segmentos profesionales, sociales,
culturales o incluso ambientales. Todo se ha visto afectado, lo
que parecía claro ayer de repente pierde fundamento por algo
ajeno y tangible y podríamos decir que incomprensible a ojos
de muchos, aunque tengamos ya suficientes estudios que nos
hablan de su relación con la actividad depredadora de los usos
económicos globales.

La realidad es la que es y por mucho que queramos negarla
y atribuir a extrañas conspiraciones internacionales o
exageraciones intencionadas para obtener determinados réditos
políticos lo que sucede está bien claro: tenemos un elemento
vivo, invisible a nuestros sentidos que nos mata y desmonta en
poco tiempo un sistema económico global en apariencia bien
estructurado y eficiente, pero débil en su desprecio y negación
del complejo sistema ecológico en el que se inserta la especie
humana.

Este desmontaje ha provocado a lo largo y ancho del
Estado, y no sólo de éste, ya que como sabemos las
consecuencias de la pandemia son globales,
independientemente de la mayor o menor afección de cada
lugar específico; este desmontaje -como digo- ha provocado
innumerables dramas humanos en torno al empleo, a la
vivienda, a la educación, a la cultura y sobre todo a la salud con
cifras de afectados muy elevadas que han ocasionado
desgraciadamente miles de muertos y miles de personas que
han quedado con secuelas graves de la enfermedad.

Para todos ellos, tanto el Gobierno central como el
Gobierno balear han planteado medidas urgentes para paliar en
la medida de lo posible el desasosiego, el dolor, la impotencia,
el sufrimiento. Sin estas medidas estamos convencidos de que
el temor por padecer la enfermedad o la angustia por perder el
empleo o la vivienda hubieran sido mucho mayores.

También sabemos que muchas pequeñas y medianas
empresas han sufrido las consecuencias de la pandemia al no
poder ejercer su actividad económica de forma habitual. Todos
los sectores económicos han visto reducir su actividad, si
exceptuamos algunas plataformas on line de venta que incluso
han podido mejorar su margen de beneficio en este tiempo,
pero también se ha hecho un esfuerzo de adecuación
presupuestaria desde los inicios de la pandemia tanto en el
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Gobierno central como en el balear para poder atender esta
disfunción en la perspectiva empresarial.

Se han atendido diversas demandas originadas en la falta de
actividad, pero también en la falta de perspectiva en el corto
plazo. Se ha buscado, en definitiva, intentar mantener el tejido
productivo de las islas para intentar mantener también el
empleo.

Para todas estas necesidades se han planteado diversos
decretos leyes en muy diversos temas y hoy debatimos otro
más, el relacionado con el sector del transporte de viajeros por
carretera en régimen de concesión. Ese decreto tiene su origen
en el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
dictaba el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, donde se
especifican las medidas a adoptar en diferentes materias para
evitar el colapso del funcionamiento general del Estado. En el
artículo 14 se concretan las medidas relativas al transporte y se
especifican las atribuciones de las comunidades autónomas y
las entidades locales en esta materia. 

Asimismo, otro decreto estatal, el Real decreto 26/2020, de
7 de juliol, de medidas de reactivación económica para hacer
frente al impacto de la COVID-19 en los ámbitos de transporte
y vivienda, aunque también de carácter más general, contempla
en varios artículos de su capítulo V los mismos objetivos que
el que ahora debatimos, objetivos que persiguen
fundamentalmente reequilibrar económicamente por la
situación de hecho creada por la COVID-19 los contratos de
gestión de servicios públicos de transporte regular de viajeros
por carretera de uso general de titularidad de la administración,
y donde el reequilibrio se ha de determinar teniendo en cuenta
la reducción de ingresos por la disminución de la demanda de
viajeros, así como el incremento de los costes por la
desinfección de los vehículos durante la vigencia del estado de
alarma.

El decreto 13 del Gobierno, del Govern, trabaja en esta
línea de compensar la falta de ingresos de los concesionarios
producida por la bajada drástica de viajeros en un contexto de
alarma y de la necesidad de garantizar la prestación de unos
servicios mínimos por parte de la administración para el
transporte de viajeros. El decreto explica las motivaciones por
las que se han de compensar la pérdidas económicas de las
empresas concesionarias y también nos explica los criterios
para poder calcular la cuantía de estas compensaciones además
de explicar el procedimiento para solicitarlas.

Como decíamos antes, la necesidad de otorgar estas
compensaciones parece evidente, tal como lo ha plasmado
normativamente el Gobierno central, así como otras
comunidades autónomas.

Apoyaremos este decreto porque creemos que se han de
salvar de las consecuencias de esta enfermedad pandémica,
tanto empresas como empleo, pero esta situación tan dura y
difícil nos hace pensar en los inmensos recursos destinados a
compensar económicamente a empresas que prestan servicios
que podrían ser ejercidos directamente por la administración.
En Baleares, pero también en el resto del Estado y en muchos
países europeos en las últimas décadas innumerables servicios

propios de la administración se han adjudicado a empresas
privadas mediante concesión o directamente se han privatizado.

A la larga, bajo el argumento del mantra neoliberal de que
la gestión privada es más eficaz y solvente, han ocasionado
gastos extraordinarios a la Administración además de reducir
su propia capacidad de respuesta ante emergencias como la que
vivimos por carencias manifiestas en cuanto a disponibilidad de
recursos económicos y humanos menguados precisamente para
favorecer los intereses privados.

Es evidente que las cíclicas crisis del modelo capitalista
hacen del Estado el salvavidas de sus quiebras y desajustes
mediante el recurrente rescate a empresas y no precisamente las
pequeñas y medianas, solo baste recordar los rescates
bancarios, las concesionarias de autopistas, las ayudas a
determinadas aerolíneas; pero en el sector del que hablamos
hoy, el transporte, también encontramos esta misma dinámica,
concentración empresarial i accionariado participado por
grupos inversores no necesariamente vinculados al sector, es el
denominador común de las ocho empresas que dominan el
mercado a nivel estatal según datos del Observatorio del
Transporte de Viajeros por Carretera.

En el caso de Baleares, especialmente Mallorca, la tónica
viene a ser la misma: si nos fijamos en las últimas concesiones
adjudicadas encontramos varias empresas, como el Grupo Ruiz,
empresa española que ha ido absorbiendo empresas locales de
transporte extendiéndose también por el norte de Marruecos;
Moventis, una empresa catalana con el mismo funcionamiento
que la anterior con expansión empresarial fuera de Catalunya
al resto del Estado, en Francia, otros países europeos, Perú o
Arabia Saudí, además de estar presente en el sector de la
concesión de automóviles; Sagalés, otra empresa catalana con
diferentes servicios de transporte por carretera, servicios
regulares tanto urbanos como interurbanos, escolar,
discrecional y turístico, además de actividades relacionadas con
el transporte sanitario, la gestión de contratos de (...) pública,
agencia de viajes, servicio de talleres y mantenimiento, servicio
de administración, de paquetería, gestión de estaciones de
autobuses, aparcamientos, promoción y gestión inmobiliaria;
esta empresa está presente en Cataluña, País Vasco y Baleares.

Vemos en ella las características de grandes empresas por
su volumen de facturación y el número de sus empleados, no
vamos aquí a discutir el concurso público celebrado para
adjudicar las concesiones, obviamente, cuyos pliegos de
condiciones estamos seguros que se realizaron conforme a la
legislación vigente en esta materia, así como que la
clasificación de las empresas es la adecuada, con un requisito
de capacidad indispensable en los aspectos económicos,
financieros, técnicos y profesionales contemplado en la Ley
9/2007, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por
el que se transponen al ordenamiento jurídico español,
directivas del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo.

No dudamos, pues, del procedimiento adoptado, sino de la
necesidad de adjudicar a la iniciativa privada lo que es una
obligación de la administración tal como es la prestación de un
servicio público.
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La Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los
transportes terrestres, en el segundo párrafo de su artículo 71
dice: “Como general la prestación de los mencionados servicios
se llevará a cabo por la empresa a la que la administración
adjudique el correspondiente contrato de gestión. No obstante
la administración podrá optar por la gestión directa de un
servicio cuando estime que resulte más adecuado al interés
general en función de su naturaleza y de sus características”.
Entendemos que al igual que grandes ciudades, entre las que se
encuentra Palma, tienen empresas municipales de transporte, el
servicio interurbano de transporte de viajeros por carretera de
uso general podría realizarse a través de la gestión directa,
buscando la fórmula jurídica adecuada, tal como podría ser la
prestación bajo fórmula asociativa, como pueda ser un
consorcio de entidades locales, o incluso una empresa pública
creada al efecto.

En estos momentos las concesiones de Mallorca están ya
adjudicadas, así como las de Ibiza, pero no así las de
Formentera y Menorca. En esta última se piensa prorrogar
nuevamente por dos años más las concesiones existentes; según
informa el Consell de Menorca, competente en esta materia, se
necesitan realizar actualmente estudios económicos para
valorar el coste del servicio con nuevos planteamientos y
nuevos retos, tanto en la planificación de líneas como en otros
aspectos, como puedan ser los tecnológicos o ambientales. Si
en estos estudios se introdujera la variable de gestión directa
podríamos llegar a la conclusión de que un servicio público
prestado directamente por el responsable de éste puede resultar
más económico que el efectuado por un concesionario privado.
No se trata de que esta actividad se convierta en servicio
público, pues no hablamos de que haya sido privatizada y en
ningún momento ha dejado de ser una actividad prestacional en
régimen de servicio público; se trata de utilizar la posibilidad
legal de asumir la gestión directa de un servicio propio.
Conseguir que la administración ejerza su obligación
directamente en Menorca podría servir de base para cambiar en
un futuro, en el medio plazo, el planteamiento concesionario
actual en el conjunto del archipiélago. 

El coste de compensar los concesionarios por las pérdidas
ocasionadas por la falta de actividad en estos tiempos de
pandemia va a suponer a las arcas públicas un sobrecoste, como
acaba de contarnos el conseller, de más de 10 millones de
euros. Resulta evidente que se debe asumir por los motivos
explicados, pero también es evidente que una buena gestión
entraña no gastar más dinero del necesario, y lo que ha ocurrido
ahora podría volver a ocurrir en otro momento.

Es por ello por lo que creemos que hay que reforzar la
capacidad de actuación de la administración del Estado, por
tanto, y de las comunidades que forman parte de él, y una de las
formas es asumir los servicios que les son propios.

Gracias.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Com ja hem anticipat el nostre grup
parlamentari votarà a favor de la validació d’aquest decret llei...
-bé, no l’esgotaré, no us preocupeu- votarem a favor de la
validació d’aquest decret llei perquè, primer, estem a favor i
coincidim amb el plantejament de com s’està duent el tema de
les concessions a les Illes Balears, que estem a favor que el
transport públic es faci mitjançant concessions amb empreses
privades sempre que, com és evident, els plecs de condicions
resultin beneficiosos per a les dues parts.

També és vera que aquestes empreses concessionàries que
estant gestionant la mobilitat a les nostres illes han estat, durant
els mesos durs de la pandèmia, serveis essencials i han hagut
d’afrontar moltíssimes despeses ocasionades pel canvi de
model, rebaixant el nombre de viatgers, modificar el sistema de
neteja, el sistema d’interactuació entre els seus treballadors. Per
tant és lògic que aquestes despeses siguin compensades.

De fet al Grup Parlamentari Ciutadans ja hem estat des de
fa mesos preocupats pel manteniment dels serveis de transport
i les concessionàries, i hem fet preguntes aquí en ple
parlamentari sobre la baixada de viatgers i de freqüències que
vaig fer directament al conseller de Mobilitat el 29 de
setembre.

És vera que aquestes línies d’ajuda, tant les que ha
manifestat el conseller que s’havien donat al servei de transport
públic, com segurament aquestes, són insuficients, però
considerem que evidentment els hi hem de donar suport i tota
ajuda és poca. 

Però amb què ens trobem quan parlem amb el sector? Quan
parlem amb el sector ens diuen que aquestes ajudes, o la major
part de les ajudes -i vostè ho ha dit- afecten els transports
públics mitjançant concessió que operen en règim de compte i
risc; també hi ha altres concessionàries que tenen un altre tipus
d’ajudes, com ha comentat, però que no ajuden al transport
discrecional, un transport discrecional a les nostres illes que té
una flota d’unes 90 empreses, 1.500 autobusos i minibusos,
2.500 treballadors directes, i que transporten al voltant de 17
milions de turistes l’any 2019. I aquestes empreses no tenen...
de moment poques ajudes; l’única excepció són les ajudes que
es varen fer a tot el sector del transport, viatgers i mercaderies,
del servei públic, d’1,5 milions -que ho ha comentat el
conseller- per despeses de material COVID (gel, guants,
mascaretes, etc.), i aquestes empreses han d’assumir tots els
costos fixos, o part d’ells, el que ha comentat també d’ajudes
als fixos discontinus, i realment han facturat un 10% del que
havien facturat l’exercici de 2019. Per tant aquest decret llei era
una oportunitat per també incorporar ajudes no només a les que
operen en règim de compte i risc, sinó també a tot el transport
discrecional de les Illes Balears, que també està patint d’una
manera molt severa aquesta pandèmia; insistim que han facturat
un 10% del que havien facturat el 2019.

El Grup Parlamentari Ciutadans en altres decrets llei, en el
que precisament es va tramitar com projecte de llei, vam
demanar als grups parlamentaris que els sectors afectats
poguessin venir al Parlament de les Illes Balears a defensar la
seva postura. Ho vam fer a la tramitació del Decret llei 8/2020,

 



3466 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 61 / 9 de desembre de 2020 

que vam demanar que venguessin el Col·legi Oficial de Guies
Turístics, el Col·legi d’Arquitectes, els constructors, els
hotelers, CAEB, PIMEM, i totes aquestes propostes finalment
no van tenir l’aprovació de la major part dels grups
parlamentaris que formen aquest parlament. Per tant, ara en
aquest cas que el sector afectat és el sector del transport,
evidentment ja no hem intentat que puguin venir a defensar la
seva posició perquè, bé, perquè no seria..., no ho podríem fer,
però bé, el que sí hem fet i el que sí farem donarem veu a
aquest sector i els he demanat les seves reivindicacions perquè
puguin tenir veu en aquest parlament. 

Les seves reivindicacions són com la major part de les
reivindicacions de les empreses que operen a les nostres illes.
Demanen línies de crèdit específiques per al sector del
transport per dotar-lo de suficient liquiditat; això ja és una
reivindicació de qualsevol empresa de les Illes Balears. També
demanen -i ho ha comentat el conseller- l’ajornament durant
dos anys dels leasing, renting i altres sistemes financers de
vehicles, que esperem que es pugui negociar i es pugui arribar
a fer. També demanen unificacions del període d’inactivitat de
les empreses a causa de la crisi de tributs, de taxes, de diferents
tipus: municipals, del Govern, l’IAE, l’IBI, l’impost al
transport i taxa de residus sòlids. També demanen dotar les
empreses de mitjans de protecció individual o col·lectius,
mascaretes, gels, guants, equips de desinfecció. Demanen
l’anul·lació de les taxes de la Direcció General de Trànsit per
a altes i baixes de vehicles durant aquest període de manera
temporal. Demanen la rebaixa o l’anul·lació econòmica que té
AENA a tots els lloguers dels locals en els aeroports de les Illes
Balears, a les empreses de transport discrecional, i una
moratòria a la ITV en el transport professional, fins el 31 de
desembre de 2020, perquè no té sentit passar la inspecció dues
vegades en sis mesos, quan la major part dels vehicles han estat
aturats, a part del cost econòmic que significa això. També
demanen ajudes per a un pla de millora de la flota de vehicles,
amb ajudes per a l’adquisició de vehicles nous i mesures fiscals
per pal·liar la diferència del preu de carburants que aquí a
Balears es paga més car que a altres bandes.

El conseller ha anunciat que aquestes mesures que significa
l’aplicació d’aquest decret llei, que ja és d’aplicació des del 24
de novembre, significaran uns 10 milions d’euros en total. Han
parlat de tres empreses a Mallorca, dues a Menorca, dues 2 a
Eivissa i una a Formentera, totes aquestes amb règim de compte
i risc. Però i les altres? Perquè ens agradaria saber, perquè
tenim proposta de convenis del Consorci de Transports d’abril
de 2020, que era per compensar dues concessionàries de
transport regular, Transabus i Arriba, i ens agradaria saber si
això pot incorporar-se en aquest decret llei o serà a part. També
com s’ha comentat, què passa amb les empreses de transport
públic municipal, com l’EMT, que reivindica que la seva
baixada de facturació evidentment afecta al pressupost
municipal.

I bé, finalment sobre la idoneïtat o no que aquesta regulació
es faci a través d’un decret llei, nosaltres considerem que si
agilita els tràmits, serà un decret llei que realment compleixi la
seva funció, que és per a mesures urgents. Sí que és ver, com ja
ha indicat el portaveu del Grup Parlamentari Popular, que el fet
que a la disposició addicional que fa referència a què s’aprovi
el text refós de les disposicions vigents de la Llei de consells

escolars de les Illes Balears, que segurament no té res a veure
amb tot el que estem tractant aquí i que, com altres decrets llei
del Govern del pacte, s’utilitza com a calaix desastre per
incorporar altres normatives que no tenen res a veure ni amb la
urgència, ni amb la idea del títol del decret llei.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Ara correspon la
intervenció del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, té la
paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Seré molt breu perquè ja està dit
pràcticament tot, entre la intervenció del conseller i la resta. Al
cap i a la fi ens trobam davant la validació d’un decret que a la
nostra manera de veure és lògic, és necessari i és més un tràmit
administratiu que una altra cosa. Clar, tots els sectors s’han vist
afectats per la pandèmia i en la mesura que s’ha pogut, tots els
sectors s’han vist acollits per diferents línies, des d’aquest
govern, des d’ajuntaments, des de l’administració pública en
general.

El cas del transport és un sector molt important al nostre
país, segurament un dels més afectats, ja que en gran mesura
depèn del turisme, com la gran part de l’economia de les Illes
Balears. 

En el cas del transport públic regular de persones per
carretera, la cosa encara s’agreuja un poc més, perquè vàrem
estar uns mesos aturats en estat d’alarma, confinats a casa, per
tant, pràcticament no hi havia circulació per carretera i quan
vàrem obrir, entre gent que es va quedar fora feina, gent que va
quedar a casa teletreballant i gent que per por legítima va optar
pel transport privat en lloc del públic, s’han perdut molts
d’usuaris. Per tant, és justificat que s’ajudi aquestes empreses,
cercant la fórmula més justa, i vist el decret, entenem que la
fórmula plantejada és la més justa possible. I, a més, en aquest
cas ve avalat aquest decret pel pacte de reactivació econòmica,
per tant, avalat també per les patronals i els sindicats del país.

Per una altra banda hauríem de fer possible no només
complir les mesures de seguretat, sinó també hauríem de fer
possible mostrar que es compleixen les mesures de seguretat.
Així com ens esforçam cada dia -i està molt bé, nosaltres hi
donam suport- per mostrar a la ciutadania que per exemple la
cultura és segura i podem gaudir amb seguretat dels espectacles
culturals, també hem de mostrar a la ciutadania que el transport
públic és segur, perquè tota aquella gent que per por, legítima
com deia, l’hem perduda, l’hem de recuperar per al transport
públic, perquè el país ho agrairà. És a dir, a un lloc com el
nostre hem de fomentar el transport públic, el transport públic
segur? Sí, sabem que ho és? Sí, idò mostrem-ho, recuperem els
usuaris que hem perdut, perquè entre que som unes illes petites,
recursos limitats, espais limitats, no ens podem permetre l’abús
del transport privat, hem d’anar cap a l’ús racional del transport
privat i sí l’abús del transport públic, sempre i quan es
compleixin aquestes mesures. Per tant, jo crec que hem
d’encaminar de cara al futur la feina a tornar recuperar l’espai
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que tenia quant usuaris el transport públic, alhora que intentam
agafar-ne uns quants més. 

Per tant -ja deia-, donarem suport al decret, justa i
necessària aquesta ajuda per al transport per carretera. I a veure
si entre tots, aprofitant, fent de la necessitat virtut, entre tots
recuperam usuaris per al transport. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Ara correspon la intervenció de VOX-
Actua Baleares. Té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Yo voy a ser muy breve, de hecho
voy a ser el más breve de todos, les voy a ganar a todos. Sr.
Consejero, vamos a ver, yo me he leído el artículo 24 del Real
decreto ley 26/2020, que hace referencia a los contratos de
gestión de servicios públicos de transporte regular de personas
por carretera de uso general de titularidad de la administración
general del Estado, que ustedes basan para esta normativa, pero
no he visto en ningún sitio donde sea necesario regular esta
cuestión a través de un decreto ley. 

No entiendo el por qué del decreto ley..., bueno a ustedes
les entiendo porque ustedes son entusiastas de los decretazos,
incluso en temas como este que no tiene mucho sentido, bajo
mi punto de vista, un decreto ley con tres artículos, una
disposición adicional y una disposición final. La disposición
adicional habla de autorizar al Gobierno de las Islas Baleares
para que en un plazo de un año apruebe el texto refundido de
las disposiciones vigentes de la Ley de consejos escolares de
las Islas Baleares, cuyo texto refundido se aprobó por el
Decreto legislativo 112/2001, de 7 de septiembre. Esta
autorización incluye la posibilidad de regularizar, aclarar y
armonizar los textos legales que se tienen que refundir. ¿Es ésta
la excusa por la que ustedes aprueban el decreto ley para -como
dicen aquí-, autorizar al Gobierno para refundir las
disposiciones vigentes de Ley de consejos escolares? Yo no le
encuentro esta explicación que ustedes, una vez más, gobiernen
a través de los decretos legislativos aprovechando esta difícil
situación que vivimos, difícil situación que vivimos gracias a
la nefasta gestión de la crisis sanitaria que ustedes han llevado
a cabo y que una de sus consecuencias, por cierto, es lo mal que
lo está pasando el transporte público por carretera.

Evidentemente nosotros votaremos a favor, como no puede
ser de otra forma, para ayudar a los que lo pasan tan mal por
culpa suya, por su responsabilidad, porque podrían haber
gestionado esta crisis sanitaria de otro modo, como les dijimos,
por ejemplo desde VOX, desde hace ya muchos meses. Con lo
cual, si ustedes ahora establecen este tipo de ayudas pues
bienvenidas sean, nosotros votaremos a favor. Ahora, que
utilicen un decreto ley para ello y que en el decreto ley nos
cuelen el tema de los consejos escolares, pues bueno, ya
sabemos entonces por qué la excusa de utilizar esta técnica
legislativa.

Muchas gracias. Buenos días. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Intentaré ser més breu que el portaveu que m’ha precedit en
l’ús de la paraula. No sé si ho aconseguiré. 

Evidentment no vull ser reiteratiu i crec que els arguments
estan absolutament verbalitzats, el decret llei és una norma feta
per compensar una situació econòmica d’unes empreses
concessionàries i és evident que es donen els supòsits perquè hi
hagi aquesta compensació ja que hi ha una reducció de la
mobilitat, un afegit de mesures sanitàries complementàries, és
a dir, més cost per a aquestes empreses, i, per tant, s’ha de
poder produir un reequilibri econòmic que es fa a través
d’aquesta compensació. Per tant, res a dir, estam totalment a
favor i li donam tot el suport. 

Dos comentaris sobre el debat que s’ha produït. Un,
fórmula decret llei, crec que està totalment justificat. Per què?
Perquè és la norma més àgil, és la més ràpida, tots ho sabem,
una ordre, un decret és molt més llarg en tramitació. Per tant,
quan aquí surten portaveus i diuen hi estam d’acord, però no
hauria de ser un decret llei, estan condemnant a les empreses a
dilatar la seva compensació econòmica. Nosaltres, evidentment,
no estam d’acord que es dilati aquesta situació. A més a més,
el decret llei, com a norma amb rang de llei, és el que dóna més
seguretat jurídica a la fórmula triada. Per tant, en aquest cas hi
estic completament d’acord també en la forma com ho ha fet el
Govern.

El que és de traca, i aquí va el segon comentari, és la
intervenció de Podemos perquè, clar, aquí surt el de Podemos
i ja, em sap greu perquè Podemos ja té un passat, al
començament com que no tenien un passat podien dir el que els
passava pel nas i ningú no se’n recordava, però és que Podemos
té un passat perquè a la legislatura passada Podemos donava
suport a un govern, i aquest govern, i el conseller és
perfectament coneixedor d’això, va prendre una decisió, per a
nosaltres equivocada, que era una aposta per la concentració
empresarial, perquè va reduir les concessions i les va
concentrar. I surt aquí el portaveu de Podemos i diu, no!, la
concentració empresarial, amb el suport de Podemos. Si varen
ser els de Podemos que varen donar suport a un govern que el
que feia era donar beneficis i avantatges a les grans
multinacionals enfront de les empreses petites de les Illes
Balears. D’això ens recordam tots els diputats que estàvem aquí
presents la legislatura passada, i era amb la complicitat absoluta
i amb el suport absolut de Podemos. Està bé que ho recordem.

El Grup Parlamentari El Pi, i això ningú no ho ha dit, vol
que es tramiti com a projecte de llei aquest decret llei. Per què?
Perquè, com s’ha dit aquí, evidentment aquest decret llei no
esgota la matèria en relació amb les pèrdues produïdes en el
sector del transport perquè només es dedica a aquelles
empreses concessionàries. Efectivament, el mal patit per les
empreses de transport és molt més gran que aquestes empreses
concessionàries a les quals es dedica aquest decret llei. Si es
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tramita com a projecte de llei tendrem l’oportunitat de trobar
fórmules per intentar també compensar el transport discrecional
i també les empreses municipals, molt concretament l’empresa
municipal, no tant compensar-la econòmicament per part de la
comunitat sinó per crear un procediment i un mecanisme de
possibilitat que hi hagi qualque tipus de compensació a aquesta
situació.

Per tant, el nostre suport absolut. No he guanyat al Sr.
Campos, em sap greu, però ho he intentat.  Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Ara correspon al Grup Parlamentari
Mixt, té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Abans de
començar vull enviar tota la nostra escalfor al Sr. Thomas en un
moment difícil per a ell.

El debat del Decret llei 13/2020 ve motivat per la davallada
d’usuaris al transport públic a causa del confinament i els
mesos posteriors en els quals la pandèmia fa el seu camí i els
efectes econòmics que ha tengut sobre les empreses de
transport que presten servei públic. Aquest decret pretén donar
resposta i ajuda per pal·liar els seus efectes. 

Votarem a favor d’aquest decret llei, però pensam que calen
algunes reflexions perquè es prenen decisions motivades per la
urgència del moment, i que entenem, però reconeixem que ens
preocupa que siguin pedaços per reduir la sagnia sense fer
plantejaments de canvi.

La primera és que cal repensar el model de mobilitat. És
cert que la pandèmia és una crisi sanitària que ha desembocat
en una crisi social i econòmica, però l’origen d’aquesta crisi
sanitària és la crisi ecològica. Això ens obliga a fer
replantejaments seriosos ja que la pandèmia resulta ser el
primer gran advertiment que ens fa el medi ambient.

La segona és que no podem caure en el parany que els
canvis que feim ara siguin estrictament puntuals, cal que es
plantegin amb una mirada a llarg termini. Sabem que és fàcil
dir-ho i difícil fer-ho, però no som aquí per fer només les coses
fàcils. Tenim un repte enorme davant nostre, sobretot si tenim
en compte la seva dimensió posterior, i és quin món volem
deixar als nostres descendents. Dit d’una altra manera, els
canvis polítics i estructurals poden ajudar a garantir que la
mobilitat sigui activa i sostenible amb mesures proactives i
protectores, això contribuirà a millorar la salut, a frenar el canvi
climàtic i a aconseguir els objectius de desenvolupament
sostenible.

Enfrontam la generació més jove a viure pitjor que els seus
pares, i sobre aquesta qüestió tenim tota la responsabilitat.
Necessitam ser valents ja no per nosaltres sinó per totes les
generacions posteriors. 

Acab i -com he dit abans- votarem a favor d’aquest decret
llei i no demanarem la seva tramitació com a llei. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT.

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

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, Sr. President. El Pacte de reactivació de les Illes
Balears, subscrit entre el Govern de les Illes, tots els consells
insulars, la FELIB...

(Se sent el timbre de crida per a votació)

... l’Ajuntament de Palma, els sindicats majoritaris, també la
CAEB i la PIME, i els partits polítics que ja sabem, establia
que la reactivació econòmica exigeix una resposta pública a
l’aturada d’activitat i a la consegüent destrucció d’ocupació.
Les administracions a les Illes Balears han d’accelerar plans,
regulacions i inversions capaços de generar activitat i ocupació
a curt termini. 

Aquestes mesures d’incentiu immediat, no obstant això, han
de continuar alineades amb els objectius estratègics de les Illes
Balears que s’han plantejat en un model de progrés basat en la
sostenibilitat energètica i ambiental, en l’eficiència en l’ús dels
recursos naturals, la protecció del territori i la diversificació
d’un model econòmic que requereix sectors per potenciar
l’ocupació qualificada, estable i de qualitat. El Pla de
reactivació, a més, demanava que s’estimulés l’agenda urbana
i, entre d’altres, el transport sostenible. 

El pla establia en el punt 110 un pla d’ajut per a les
empreses de transport perquè puguin fer front a les despeses
derivades de la gestió de la COVID-19 i que s’havia de fer, a
més, amb un fons específic. 

Com ja era abans de l’inici del confinament, però ara més
que mai, continua sent bàsic capgirar les prioritats dels nostres
pobles i ciutats a l’hora de planificar la distribució dels modes
de desplaçament. Dins aquest plantejament de la distribució cal
garantir el dret a la mobilitat com quelcom universal i en la
piràmide òptima per al disseny dels nuclis urbans i aquella que
prioritza el transport no motoritzat i el transport públic enfront
del vehicle privat.

Per tot plegat, com apuntava també la vicepresidenta del
Govern d’Espanya, Teresa Ribera, es tracta d’un nou green
deal que apunti en la direcció de la descarbonització del nostre
país però que alhora generi oportunitats de creació de riquesa
tot explorant nous sectors econòmics, una nova revolució verda
que lluiti contra les desigualtats alhora que segueixi els passos
marcats per combatre l’emergència climàtica que amenaça el
nostre planeta.

Ens trobam, per tant, per primera vegada en la història de
les nostres illes, en una situació de crisi d’una magnitud
desconeguda, però que per a aquesta s’està articulant tot un
seguit de mesures, i en aquest cas una mesura innovadora que
no havia tengut precedents en la gestió del transport públic a les
Illes Balears. Calia, per tant, i nosaltres consideram que aquest
decret llei compleix aquest objectiu, salvar el servei per salvar
les empreses, per salvar els desplaçaments que han de fer els
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usuaris, però també per salvar les famílies que depenen dels
sous dels treballadors que fan feina en aquestes empreses.

Tant el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, com el
Reial decret llei 26/2020, establien un marc normatiu sota el
qual les comunitats autònomes podien desenvolupar un decret
llei com el que avui ens ha presentat el Govern de les Illes
Balears, un decret llei que vull recordar aquí a algun diputat
que en el cas d’Andalusia, per exemple, ja s’ha presentat aquest
mateix tipus d’ajuda exactament amb aquest format normatiu
de decret llei, i vull recordar també el que s’estableix a
l’exposició de motius del mateix decret llei, que diu: “Atès que
l’àmbit d’aplicació de l’article 24 del Reial decret llei 26/2020
es redueix als contractes de gestió de servei públic de transport
regular de persones per carreteres d’ús general de titularitat de
l’administració general de l’Estat, és necessari que en l’àmbit
de la comunitat autònoma de les Illes Balears es reguli la
metodologia i s’estableixi el procediment per reequilibrar
econòmicament els contractes”, com explicava abans el
conseller de quines eren les necessitats que es necessitaven
cobrir d’aquests contractes.

Per tant el decret llei és la mesura òptima per venir aquí, per
impulsar una mesura d’urgència, perquè els possibles
perceptors d’aquestes ajudes puguin començar a cobrar-les.
Aquest decret llei suposa, davant una crisi sanitària, econòmica
i social sense precedents, una actuació que nosaltres
consideram ràpida i eficaç dels poders públics, com dèiem
abans del pacte de reactivació, per mitjà dels instruments que
posa l’ordenament jurídic al seu abast, davant el risc que
existia, que era més que real, de la continuació de prestació del
servei de transport públic interurbà per carretera. Constitueix
una eina idònia per afrontar les situacions de necessitat
extraordinària i urgent, com s’han descrit, en el context d’una
crisi sanitària que estam afrontant totes les comunitats
autònomes, i per tant el Govern planteja un instrument al qual
nosaltres també demanam que s’hi doni suport.

S’actua directament sobre la reducció d’ingressos per la
disminució de la demanda, com explicava abans el conseller
amb tots els percentatges de disminució d’aquesta demanda al
llarg del temps, imposada tant per la reducció de la mobilitat
com també per les necessàries redistribucions dins els espais
interiors dels vehicles de transport públic. Es tracta per tant
d’un decret llei treballat també amb el sector, treballat amb les
empreses concessionàries de transport regular, per donar un
reequilibri dels seus contractes i per pal·liar els dèficits
produïts per la pandèmia, el confinament i les restriccions de
mobilitat.

Consideram per tant que aquestes vuit empreses
susceptibles de ser beneficiàries, que a més inclouen fins i tot
les dues que esmentava el diputat de Ciudadanos que estan
incloses dins aquest àmbit d’aplicació d’aquest decret llei, i que
estam parlant a més amb un màxim de 10,5 milions d’euros,
consideram per tant que és una eina que arriba a tothom, a totes
aquelles empreses concessionàries de transport públic que
funcionen en la modalitat de compte i risc, que és a les quals
està adreçat.

També consideram que les altres estratègies preses també
per part del Govern...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un poc de silenci...

EL SR. FERRER I RIPOLL:

... les altres mesures preses també per part del Govern de les
Illes Balears en el sentit de donar una cobertura general i global
a tot el sector del transport públic, com la convocatòria
d’ajudes de fins a 1,5 milions d’euros a les empreses del sector
de transport per compensar les despeses que els han originat les
mesures de prevenció de la COVID i que van adreçades a
transport discrecional, taxis, VTC i mercaderies, són també les
òptimes. A més a més parlam en aquest cas d’una convocatòria
que ja va sortir fa unes setmanes de més de 4.000 potencials
beneficiaris, i als quals a més s’ha aplicat el mecanisme d’una
declaració responsable, que els permet poder immediatament
gaudir de l’import sol·licitat si aquella sol·licitud és inferior als
500 euros. 

Creim per tant que s’està actuant amb rapidesa, s’està
actuant amb concreció i s’està actuant a més en un sector que
és fonamental per a la mobilitat de les nostres illes. El conseller
ho ha esmentat també però nosaltres consideram que també va
en la mateixa línia: els ERTO que han protegit els llocs de
feina, la línia extraordinària de l’ISBA que també està protegint
les empreses, l’ajuda de treballs de més d’1 milió d’euros,
també les línies d’avals d’ICO de l’Estat, i després la moratòria
en els contractes de préstec de leasing. Tot plegat pel que deia
abans, un suport a un servei indispensable per democratitzar el
dret a la mobilitat a les nostres illes i per protegir les empreses
que presten un servei essencial a la ciutadania, i per protegir
també els treballadors que treballen en aquestes empreses.

Revisant les esmenes al pressupost de la comunitat
autònoma per al proper 2021 em va sobtar moltíssim trobar...,
o no, no em va sobtar tant, ho he de dir, trobar les esmenes a la
totalitat presentades per part de VOX i per part del Partit
Popular. Posaven allò que el pressupost no s’ajusta a les
necessitats de la ciutadania. Sembla ser que un transport públic
de qualitat, sostenible, no es deu ajustar a les necessitats de la
ciutadania. I per què dic això?, no ho dic per posar el dit a l’ull
a ningú, ni prop fer-hi, sinó també per contextualitzar una mica
el que se’ns deia des d’aquesta tribuna, que el Govern de les
Illes Balears havia deixat sense cobertura l’EMT de Palma.
Clar, si anam al pressupost de la Conselleria de Mobilitat
trobam una partida de 6.387.000 euros destinada precisament
a donar suport a la renovació de flota de l’EMT de Palma, que
és l’únic municipi de les Illes Balears que té transport públic.

(Alguns aplaudiments)

Aleshores jo em deman: aquesta esmena a la totalitat també
ataca aquests 6.780.000? Anam a això? Perquè després s’està
dient que aquestes ajudes, que ja ho ha explicat el conseller i
està jo crec que suficientment elaborat, no estan destinades a
empreses públiques de transport, que han tengut la seva
cobertura, com deia, per un costat per part d’aquesta partida.
Després la feina que s’està fent des de l’any 2015 en
col·laboració entre l’Ajuntament de Palma i el Govern de les
Illes Balears: integració tarifària, col·laboració en la renovació
de la flota, col·laboració també en termes d’explotació,
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planificació conjunta de plans transformadors de mobilitat de
la nostra ciutat com pugui ser el tramvia de Palma. Jo em
deman quina col·laboració hi va haver abans, quan es va fer el
famós metro del Sr. Matas; va pensar en l’EMT de Palma?, va
pensar en el municipi de Palma?, es va planificar
conjuntament? No.

(Alguns aplaudiments)

I jo la veritat que agraesc que estiguem alineats a donar
suport a les empreses de transport públic, ho agraesc, però...

(Remor de veus)

... és necessari contextualitzar.

I ja per acabar de contextualitzar, que veig que no agrada,
vull demanar al Partit Popular, a VOX i a Ciudadanos, però
especialment al Partit Popular...

(Continua la remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, per favor, un poc de silenci.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Vull demanar al Partit Popular, que ara enarbora la bandera
de la mobilitat de Palma, de l’EMT, per què el mes de juliol
varen votar en contra...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, per favor...

EL SR. FERRER I RIPOLL:

... el mes de juliol varen votar en contra d’una ampliació de
capital de l’EMT de Palma per valor de 14,5 milions d’euros...

(Continua la remor de veus)

... que es va dir que era per assegurar la supervivència de
l’empresa i per assegurar les nòmines dels treballadors.
Semblava que tampoc allò no importava. Ho dic per
contextualitzar i per explicar els dubtes que s’han posat damunt
aquest faristol per dir que aquestes ajudes que s’estan
presentant ara no eren suficients.

En qualsevol cas és evident que per part del ministeri també
se’n rebran més per donar ajudes al transport públic de la ciutat
de Palma i, com deia, per finalitzar ja deix de contextualitzar,
no es preocupin, vull agrair novament que hi hagi aquest acord,
que hi hagi aquesta unanimitat per tirar endavant aquestes
ajudes a aquest sector, que és essencial per a la nostra societat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Un cop concloses les intervencions de tots els grups
parlamentaris, procedirem a la votació. Per tant, el president
demana si la cambra valida o no el decret llei debatut. 

Passam a votar. Votam.

Votació presencial: 56 sí, cap no, cap abstenció. Per
videoconferència: 1 vot afirmatiu. Resultat total: 57 sí, cap no
i cap abstenció.

Convalidat el decret llei, el president demana si algun grup
parlamentari desitja que es tramiti com a projecte de llei.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí, Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Sí?

EL SR. COSTA I COSTA:

El Grup Parlamentari Popular demana tramitació com a
projecte de llei.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sí, el Grup Parlamentari Ciutadans també demana
tramitació com a projecte de llei.

EL SR. PRESIDENT:

I el Grup Parlamentari El Pi també ho ha manifestat a la
seva intervenció.

Per tant, com que hi ha tres grups que sol·liciten aquesta
tramitació, sol·licitam i sotmetem a votació si es desitja que es
tramiti com a un projecte de llei o no. 

Passam a votar. Votam.

Resultat de la votació presencial: 26 sí, 29 no, cap
abstenció; per videoconferència: 1 vot negatiu. Resultat total:
26 vots a favor, 30 en contra i cap abstenció.

V. Debat de presa en consideració de la Proposta de
reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears
RGE núm. 17480/20, complementat amb l’escrit RGE núm.
17481/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Popular,
Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, VOX-
Actua Baleares, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt.

A continuació, passam al cinquè punt de l’ordre del dia que
correspon al debat de presa en consideració de la Proposta de
reforma del Reglament del Parlament RGE núm. 17480/20,
complementat amb l’escrit RGE núm. 17481/20, dels Grups
Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos,
Ciudadanos, MÉS per Mallorca, VOX-Actua Baleares, El Pi
Proposta per les Illes Balears i Grup Mixt.
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Per acord de la Junta de Portaveus de dia 2 de desembre, el
debat consistirà en una única intervenció de cinc minuts del
coordinador de la ponència, i després serà sotmesa a votació la
presa en consideració de la proposta esmentada.

Per tant, correspon ara la intervenció del Sr. Casanova, per
un temps de cinc minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Avui portem
a aquesta cambra la presa en consideració d’una proposició de
llei fruit de l’acord i del consens. Som aquí al faristol i parl en
qualitat de coordinador de la Ponència de revisió del
Reglament, que ha aconseguit portar avui aquí un text
consensuat i acordat per tots els grups polítics que composen
aquesta cambra i que tots signen.

Crec que és important remarcar que davant una situació
com la que vivim i després d’una situació inicial molt complexa
com la que ja visquérem, aquesta institució ha hagut de fer
canvis en el seu funcionament i així poder continuar amb les
seves funcions de manera més completa possible. Fins ara s’ha
funcionat mitjançant acords que han suplert el que no estava
contemplat en el Reglament, que han funcionat, però,
precisament per això, ara cal afegir a aquest reglament que
tenim, que ens hem donat com a reglament de funcionament,
tota una sèrie d’aspectes que el completin i el facin més fàcil i
facin més lleuger el funcionament en moments de situacions de
caràcter molt extraordinari com el que vivim.

Així doncs, ara portem a l’acceptació d’aquesta cambra una
proposta per incorporar al Reglament un títol específic per
poder dotar el Parlament d’un procés de funcionament específic
en situacions excepcionals les quals no facin possible la
participació presencial dels diputats i diputades a les activitats
i a les sessions parlamentàries. Amb aquests 19 articles,
agrupats en dos capítols, que presentam, s’intenta donar
resposta a la major part de les necessitats que poden sorgir
davant les situacions extraordinàries que es generin, així com
garantir, i crec que és important remarcar-ho, el ple exercici
dels drets dels diputats i diputades i mantenir totes les funcions
i potestats que tenen atribuïts els seus òrgans de funcionament.

Amb aquests 19 articles es plantegen situacions
excepcionals per a situacions excepcionals que es puguin
generar, per tant, crec que és una passa endavant per millorar
aquest reglament.

En el primer capítol s’estableixen les circumstàncies
necessàries per activar aquest tipus de funcionament i el
procediment necessari per poder promoure’l amb l’aplicació de
mesures extraordinàries, així com la seva ratificació i els
terminis que s’estableixen per a la seva finalització.

En el segon capítol s’estableixen les mesures necessàries
perquè tots els drets dels diputats i diputades es vegin garantits
i se’n pugui establir la seva participació i intervenció virtual a
les sessions que se celebrin. Igualment, s’estableixen les
mesures per ordenar les votacions i la forma de realitzar-les.

Aquesta proposició de llei que avui es presenta per tots els
grups parlamentaris és una feina feta des del plantejament que,
davant d’una situació excepcional ens hem de dotar d’eines
necessàries per assegurar que en cap moment no es puguin
posar en dubte la possibilitat de participació plena de tots els
diputats i diputades i, per això, s’habilita aquesta possibilitat de
participació de forma virtual i s’estableix el procediment per
poder habilitar-la.

He de dir que aquesta feina s’ha fet d’una manera
relativament fàcil i no ha estat difícil arribar a acords perquè
tots els grups que conformen la ponència han tingut una
magnífica predisposició i una efectiva participació i han posat
tot el seu interès i la seva feina perquè, des d’una feina ràpida
i sense massa complicacions, es fes més fàcil aquesta
coordinació que jo represento i per la qual cosa vull agrair la
feina feta per tots i cadascun d’ells.

Igualment, vull agrair finalment i molt expressament, la
implicació i col·laboració efectiva i eficient del lletrat que ens
ha assistit i que, amb les seves aportacions i visió tècnica, ha
facilitat i ha agilitat enormement la nostra feina. Moltes gràcies.

Finalment, sols em queda a dir que avui portem per a la
presa en consideració aquesta proposició de llei per poder
avançar i dotar-nos d’un procediment reglamentari i
reglamentat de com funcionar davant situacions excepcionals,
però que ens hem citat a termini per poder seguir continuar
revisant tots aquells aspectes del reglament que cal ajustar per
fer que el funcionament d’aquest parlament sigui més àgil, més
transparent i el més ponderat possible.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. El president demana si la
cambra pren o no en consideració la proposta de reforma del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, per tant,
procedim a la votació. 

Votam.

Resultat de la votació presencial: 56 vots a favor, cap en
contra i cap abstenció; per videoconferència: 1 vot afirmatiu.
Resultat total: 57 vots a favor, cap vot en contra i cap
abstenció.

Abans de finalitzar la sessió, vull anunciar-los que avui
capvespre comença el treball a la Comissió d’Hisenda i
Pressuposts del debat dels pressuposts i començarà la comissió
a les 16.15 hores d’avui capvespre.

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