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EL SR. PRESIDENT:
Bon dia. Començam el plenari. El primer punt de l’ordre
del dia correspon al debat de les preguntes amb sol·licitud de
resposta oral davant el ple.
I.1) Pregunta RGE núm. 17494/20, presentada per la
diputada Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a problemàtica amb la
saturació dels laboratoris que fan PCR a residents de les
Illes Balears a la península.

laboratoris, vàrem passar a tenir 14 laboratoris i també
ampliació dels horaris.
Nosaltres pensam que el més convenient és fer-se PCR en
origen, per què? Perquè així vénen molt més segurs, no fan una
quarantena, no s’enfronten a una quarantena si aquí el resultat
fos positiu i dóna molta més seguretat també als seus familiars.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

Primera pregunta, RGE núm. 17494/20, relativa a
problemàtica amb la saturació dels laboratoris que fan PCR a
residents de les Illes Balears a la península, que la formula la
diputada Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari
Mixt. Té la paraula la Sra. Font.
LA SRA. FONT I MARBÁN:
Gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom. Bon dia, Sra.
Consellera. La nostra pregunta d’avui va en relació amb les
proves PCR que s’han de realitzar per arribar aquí a les Balears
i la saturació que s’ha trobat la gent en els laboratoris.
Voldríem saber si s’ha pogut resoldre..., bé crec que no s’ha
pogut resoldre, però si està en vies de resoldre aquesta situació.
Gràcies.

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Font.
LA SRA. FONT I MARBÁN:
Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Gómez. Nosaltres
valoram positivament aquesta variabilitat d’opcions que tenen
els residents per fer-se proves, però la veritat que l’opció
d’antígens és bàsicament per la impossibilitat de fer-se PCR a
Barcelona.
Nosaltres sap que feia moltíssima estona que demanàvem
que es fessin aquestes proves per arribar aquí a les Balears,
perquè consideram que és una de les maneres que podem tenir
de tenir una imatge i poder controlar una miqueta més, almenys
la gent que pot venir o no infectada.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Font. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.
LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patrícia Juana Goméz i Picard):
Gràcies, president. Bon dia a tothom. Vull començar agraint
la feina que ha fet el Servei de Salut i totes les administracions
i les institucions que han participat per poder fer possible
aquest control en els ports i aeroports. Com vostè sap, Balears
juntament amb Canàries som l’única comunitat autònoma que
feim controls a viatgers nacionals. Ens trobam en tres supòsits,
volia fer aquests aclariments: persones que són residents i
vénen a la nostra comunitat autònoma, que és el que fa vostè
referència a la seva pregunta; persones que poden venir per
motius justificats; o turistes.
En el cas dels residents tenen varies opcions, la primera és
fer-se la PCR en origen, si no, es fa un test d’antígens a
l’aeroport. O bé, es programa amb cita prèvia una PCR a les
nostres illes, 48 hores màxim després de l’arribada, o bé una
quarantena. I els viatgers, pel que hem vist fins ara, escullen
una de les opcions.

Sí que és cert que ens va preocupar, però també li he de dir
que mirant diferents mitjans de comunicació, trobava gent que
et deia que estava poca informada i que no ho havien fet perquè
no tenien la informació i d’altres mitjans que deien que la gent
estava moltíssim informada. A mi em costa de creure també
perquè crec que s’ha fet una bona campanya informativa en
aquest sentit i bàsicament perquè estam vivint una pandèmia i
tothom sap que les mesures canvien dia rere dia. I entenem que
també és una situació que és difícil de gestionar, Sra. Gómez,
però açò ho hem parlat en múltiples ocasions.
Però bé, sí que és cert que ens sorprendre al començament
quan vàrem veure els pocs laboratoris que hi havia i sobretot en
una ciutat com Barcelona, tenint en compte que un gran gruix,
o almenys parlant des de Menorca, d’estudiants i gent que va a
fer feina, o fins i tot per qüestions sanitàries. Bé, esperem que
tot açò es vagi col·locant a poc a poc i que aquests laboratoris
puguin anar fent feina més coordinament i més adequadament
i sobretot durant aquest temps. També és cert que jugam amb
la qüestió de les 72 hores i açò limita moltíssim a l’hora
d’agafar la data per poder fer les proves.
Però bé, moltes gràcies, Sra. Consellera.
EL SR. PRESIDENT:

Clar, nosaltres ens enfrontàvem a una incògnita i és quantes
persones residents tornaran o vendran a les Illes durant aquests
dies. Era una absoluta incògnita, llavors es varen posar a
disposició 62 laboratoris concertats. Què va succeir? Que tot
d’una, el primer dia es varen pràcticament exhaurir les cites;
per tant, el dia següent es varen augmentar aquests laboratoris
a 220, de 62 a 220. De tal manera que per exemple ciutats com
Barcelona, que era on teníem una problemàtica, que hi havia 2

Gràcies, Sra. Font. Té la paraula la consellera de Salut.
LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patrícia Juana Goméz i Picard):
Gràcies, president. Només dir que el dispositiu és molt
complex, són més de 200 persones controlant aquí a ports i
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aeroports, que la capacitat dels laboratoris és ampliable, els
dies i els horaris i també el nombre de laboratoris concertats.
Nosaltres pensam que també hi ha hagut durant les festes de
Nadal una voluntat per part de molts de ciutadans espanyols
d’altres comunitats autònomes, estam veient com estan..., hi ha
un cert col·lapse en els laboratoris privats de tota la península
per aquest motiu, però segur que la situació s’anirà
normalitzant. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera.
I.2) Pregunta RGE núm. 17899/20, presentada pel
diputat Sr. Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a compensació a les
empreses de transport de les Illes per la COVID-19.
Segona pregunta, RGE núm. 17899/20, relativa a
compensació a les empreses de transport de les Illes per la
COVID-19, del diputat Sr. Maxo Benalal, del Grup
Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Benalal.
EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:
Gracias, Sr. Presidente. Buenos días a todos. En el debate
de presupuestos salió a relucir una enmienda presentada por el
Grupo MÉS por Menorca, en la que establecieron unas cuantías
de 2,25 millones de euros para Ibiza y 2 millones de euros para
Menorca, para compensar las pérdidas de las empresas de
transportes públicos. Pensamos que debe haber una calificación
por parte del Govern, ya que la consellera misma dijo que esta
moción era una adelanto de fondos del estado y no era algo
extraordinario como ahora dice MÉS por Menorca. También
usted en rueda de prensa, se comprometió a que se equilibraría
y se compensaría todo lo que hiciera falta.
Durante el debate de los presupuestos, hemos sabido que no
es un fondo extraordinario, que son los mismos recursos del
Decreto ley 13/2020, para compensar pérdidas de las empresas
concesionarias de transporte terrestre y algún consejo insular
recibe más de lo que supuestamente necesita, para compensar
a las empresas de su isla e Ibiza recibe recursos que ni siquiera
le permiten compensar a las empresas concesionarias.
Mi pregunta, si la enmienda aceptada a MÉS por Menorca,
que establece unas cuantías de 2,25 millones de euros para
Ibiza y 2 millones de euros para otro consejo, para compensar
pérdidas de empresas de transporte, es un adelanto de los
fondos previstos por el estado o una aportación extra. Gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Benalal. Té la paraula el conseller de Mobilitat
i Habitatge.
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tenim d’una banda? D’una banda tenim que el Govern
d’Espanya estableix un fons COVID-19 per un import de
16.000 milions d’euros. D’aquests 16.000 milions d’euros,
acordat entre comunitats, a les Illes Balears li toquen 438
milions d’euros. Aquests 438 milions van a la caixa comuna i
aquí és cert que hi ha criteris diferents per acabar definint el
repartiment entre comunitats autònomes, on una de les
variables és la part del transport públic.
Açò és el que hi ha en aquests moments i no s’estableix en
cap cas, a través d’aquest decret llei estatal, ni repartiment entre
consells insulars, ni destinacions finalistes com a tals d’aquests
recursos.
Segona part, què tenim aquí? Aquí tenim un decret llei ja
validat per aquesta cambra, que estableix mètodes de càlcul,
açò és, quines són les quantitats que cada consell insular o el
Govern en el cas de Mallorca, haurà d fixar per tal de
compensar les pèrdues dels transportistes concessionaris.
Tenim idò 438 milions a la caixa comuna i un decret llei que
estableix el càlcul, les quantitats finals com s’han de calcular.
Què fa l’esmena de MÉS per Menorca? El que acaba fent
és establir la garantia que amb recursos del Govern de les Illes
Balears, d’aquesta caixa comuna, hi aniran aquelles quantitats
necessàries a tots els consells insulars, per tal de garantir el
pagament de la totalitat del deute que puguin haver generat
aquestes compensacions amb els consells insulars. Sabem la
xifra final? No, no la sabem, perquè encara els concessionaris
no han fet les aportacions de la documentació completa. Però
el que sí sabem és el mètode de càlcul. Per tant, a final d’any
hauran entregat la documentació, serà analitzada i a partir
d’aquest càlcul hi haurà en aquell moment aportació del
Govern a cada un dels consells insulars, en la seva totalitat.
Aquest és el compromís que hi ha aquí, que va manifestar la
consellera d’Hisenda. Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Benalal.
EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:
Gracias, Sr. Conseller. Entonces, bueno, básicamente
retengo que se pagaran todas aquellas sumas, según los
cálculos, para compensar pérdidas. Solamente, bueno, espero
que mantenga usted el compromiso que nos da aquí y
firmemente debo decirle que para Ibiza es un tema muy
importante, un tema primordial, como usted sabe, porque ese
tema se ha hablado con usted, se ha hablado con la consellera
de Economía, se ha hablado con la consellera de Presidencia y
es un tema que es vital para el transporte en Ibiza.
Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):
Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Benalal, debats polítics i
a vegades interessats entorn a qüestions molt tècniques acaben
de vegades duent a certa confusió, intentaré explicar-ho. Què

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Benalal. Té la paraula el conseller de Mobilitat
i Habitatge.
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EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):
Gràcies. Som conscient de la importància. El decret llei i el
mètode de càlcul estan pactat amb tots els consells insulars i
l’aportació del Govern serà la quantitat resultant d’aquest
càlcul que acabi fixant, que es va fixar en el decret llei.

sociales, dos años y medio después..., antes, perdón, de que el
Sr. Rajoy traspusiera la identidad comunitaria.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President.
Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Fuster.
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:
Gràcies, Sr. Conseller.
I.3) Pregunta RGE núm. 17955/20, presentada pel
diputat Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a nova adjudicatària dels
serveis informatius d’IB3.
Tercera pregunta, RGE núm. 17955/20, relativa a nova
adjudicatària dels serveis informatius d’IB3, que formula el
diputat Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Fuster.
EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:
Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, buenos días.
¿Qué valoración le merece al Govern la nueva adjudicataria de
los servicios informativos de IB3?
Muchas gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Fuster. Té la paraula la consellera
d’Administracions Públiques i Modernització.
LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ (Isabel Castro i
Fernández):
Gràcies, president. Bon dia a tots i a totes. Gràcies, Sr.
Fuster, per la seva pregunta. Evidentemente el Govern no
valorará la adjudicación de una empresa concreta, porque ésa
es la tarea de las mesas de contractación que reciben las ofertas,
las valoran y las adjudican. Lo que sí valoraremos y
valoraremos muy positivamente son los pliegos, y lo hacemos
porque incluyen por primera vez la introducción de cláusulas
sociales fruto del acuerdo que alcanzamos en los presupuestos
pasados con El Pi y con MÉS per Menorca, incrementando en
2 millones de euros estas licitaciones con una única condición,
que estos 2 millones fueran destinados a mejoras de los
trabajadores de las contractas. En esta licitación hemos podido
ver que así ha sido y que los sueldos de los trabajadores han
subido un 10%.
Por lo tanto, estoy contenta de su pregunta porque entiendo
que ustedes han entendido ya que en la contratación pública
hay que incluir cláusulas sociales, para este gobierno, para el
Govern de la Sra. Armengol ha sido una prioridad desde el año
2016, fue pionero este gobierno en introducir cláusulas

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, no creo que
los trabajadores de IB3 de los servicios informativos estén muy
contentos después de tantas mentiras que les han dicho ustedes
prometiéndoles y prometiéndoles que les iban a internalizar,
pero bueno.
Sra. Consellera, mire, hace unas cuantas semanas,
concretamente el 9 de noviembre, se hizo público que la
empresa catalana Dalton Audiovisual del Grupo Lavinia, había
ganado el concurso para gestionar los servicios informativos de
IB3. Esta empresa catalana, que ya es conocida dentro de IB3
como los hermanos Dalton, sustituye a la productora de capital
chino Mediapro. Se acabó así, en principio, con un largo
culebrón que hacía más de un año que la empresa Liquid Media
anunciara que no seguiría como subcontrata, aunque después se
volvió a presentar.
A este proceso se han presentado varias empresas, una de
ellas fue una UTE de aquí, una empresa de esta tierra, una UTE
que estaba compuesta por dos productoras de Ibiza, una de
Menorca y cinco de Mallorca. En el proceso de adjudicación
dos empresas presentaron deficiencias y a una de ellas se le
dejó un tiempo para subsanar errores y a otra, a la otra,
precisamente a la UTE de esta tierra, no. Nosotros nos
preguntamos por qué, Sra. Consellera, ¿por qué?, ¿por qué no
se le dejó?
Me gustaría que me lo explicara porque tan solo con un
requerimiento, que es un procedimiento totalmente legal y
habitual en este tipo de procesos, esta UTE, de esta tierra,
hubiese podido seguir con el proceso. Después gana o no gana,
pero hubiese podido seguir con el proceso.
Sinceramente, tengo la sensación de que a ustedes no les
interesaba que esta UTE, de aquí, pudiese ganar el concurso.
Supongo que lo sabe, Sra. Consellera, pero si no, se lo
recuerdo. Uno de los principios de la creación de IB3 es el de
procurar el desarrollo del sector audiovisual desde el punto de
vista de la mejora de su contribución a la economía de la
comunidad autónoma.
Sra. Consellera, se lo he dicho en varias ocasiones y se lo
vuelvo a repetir porque creo que es así, a ustedes les importa
muy poco el sector audiovisual propio de esta tierra.
Desgraciadamente lo vienen demostrando desde hace tiempo.
La realidad es que ustedes siguen maltratando a las productoras
de Mallorca, pero especialmente a las de Menorca y a las de
Ibiza. El sector audiovisual aporta cosas muy positivas a esta
tierra: riqueza, talento, creatividad, entre otras.
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Rectifiquen esta postura que tienen ustedes con el sector
audiovisual para el año que viene porque sinceramente no se lo
merece, Sra. Consellera. Muchas gracias.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Fuster. Té la paraula la consellera
d’Administracions Públiques i Modernització.
LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ (Isabel Castro i
Fernández):
Gràcies, president. Mire, Sr. Fuster, me hubiera gustado
que este discurso lo hubiera hecho no hoy sino cuatro días atrás
cuando El Pi presentó una enmienda...
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gran preocupació, hi ha una preocupació important per saber
amb claredat i precisió quin és el calendari de finançament de
la seva reforma. Tenint en compte que en el Pla
d’infraestructures de vostès a la pàgina web de la conselleria
surten inversions reals 2020 i hi figurava una quantitat
1.300.000 i no s’ha executat res i al 2021 no figura cap
quantitat al pressupost, per això és normal que hi hagi aquesta
preocupació.
Ens pot dir quin és el calendari de finançament d’aquestes
obres? Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Lafuente. Té la paraula el conseller d’Educació,
Universitat i Recerca.
EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

(Alguns aplaudiments)
... para mejorar en 200.000 euros las campañas de
comunicación en los medios de comunicación y ustedes ni
siquiera entraron a valorarlo. Por tanto, no me he remitido a
hace cinco años, como ustedes siempre dicen, todos sabemos
lo que hicieron ustedes con IB3 hace cinco años. No me he
remitido a hace cinco años, me remito a hace cuatro días.
Tienen ustedes muchas veces un discurso fácil que la realidad
les desmonta.
Mire, el proceso de adjudicación de este proceso es
estrictamente legal. Se aplicó la Ley de contratos del sector
público y es la mesa la que determina cuándo se hacen
requerimientos y cuándo no. Y no creo, de verdad, que tengan
que ser los políticos los que intervengan en un proceso de
adjudicación. Tiene usted varios compañeros en la cárcel
precisamente por eso.
Moltes gràcies.

Bon dia, president. Diputats, diputades. Sr. Lafuente, moltes
gràcies per aquesta pregunta que m’ajudarà a aclarir una mica
les qüestions. En primer lloc, vostè sap que el centre Joan Mir
i Mir, de Menorca, de Maó, era un centre que necessitava una
reforma important per la insuficiència del seu espai. Nosaltres
la passada legislatura, d’acord amb l’Ajuntament de Maó
vàrem fer un projecte de reforma, un projecte de reforma que
significava quinze aules, aules polivalents, reforma de pati
interior, etc. Aquest projecte de reforma es va presentar a
l’Ajuntament de Maó, amb data 25 de maig de 2018 i se’ns va
donar la llicència d’obres el 9 de març de 2020, un any i deu
mesos després.
Evidentment, aquest atorgament de la llicència va coincidir
amb la situació de la pandèmia que va replantejar tot el tema
del finançament d’obres. En aquests moments, i per mor
d’aquesta situació, nosaltres vàrem fer un plantejament que ha
canviat el tema -vostè ho sap-, la qüestió del conservatori
professional de música de Menorca i també l’escola d’adults de
Maó.

(Se sent una veu de fons que diu: “¡Toma!”)
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera.
I.4) Pregunta RGE núm. 17958/20, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a obres del CEPA Joan Mir
i Mir.
Quarta pregunta, RGE núm. 17958/20, relativa a obres del
CEPA Joan Mir i Mir, que formula el diputat Sr. Juan Manuel
Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el
Sr. Lafuente.
EL SR. LAFUENTE I MIR.
Gràcies, president. Bon dia a tothom. Bon dia, conseller. Sr.
Conseller, a l’escola d’adults Joan Mir i Mir, de Maó, hi ha una

Nosaltres hem plantejat a l’Ajuntament de Maó un conveni
de finançament, d’execució i de licitació pel qual l’Ajuntament
de Maó faria un avançament de les quantitats i nosaltres a
tornar en vuit anys i que de qualque manera significaria posar
en marxa aquesta obra que -torn a repetir- té el projecte fet i la
llicència atorgada.
Nosaltres pensam que en aquest moment, tenint en compte
que és un edifici de l’Ajuntament de Maó i que molts
d’estudiants depenen de l’Ajuntament de Maó, pensam que és
bo aquest (...) de conveni que nosaltres hem fet amb
l’ajuntament.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Lafuente.
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EL SR. LAFUENTE I MIR:
Gràcies, conseller, per aquestes informacions. Jo esper que
aquesta vegada es pugui complir la seva previsió, perquè cal
recordar que va ser en el mes de gener de 2015 quan es va
firmar el primer conveni entre la conselleria i l’Ajuntament de
Maó per fer la primera i la segona fase. Es va licitar i adjudicar
el març de 2015. El mes d’octubre de 2016 la presidenta
Armengol va visitar Menorca i va dir “avui hem fermat les tres
fases que queden per tenir aquesta instal·lació”, fa quatre anys.
El març de 2018 el delegat d’Educació a Menorca va dir que en
set o vuit mesos començarien les obres i que es començava a
tramitar la llicència, el que vostès ens ha dit ara. El març de
2019 es va fer una roda de premsa, on també va participar
vostè, i va dir que començarien ja. El febrer de 2020 varen fer
una altra roda de premsa la presidenta i vostè i varen dir que
l’execució ja estava pràcticament arranjada i que començaven
les obres, i ara vostè em diu que firmen un pla en què
l’ajuntament en finançarà una part important. Jo crec que el que
hauria de fer vostè avui és donar les gràcies a la Sra. Núria
Riera, que és l’única que ha adjudicat i ha fet obres a l’Escola
d’adults de Maó, les dues primeres fases.
(Xivarri i alguns aplaudiments)
I quan el que vostè ens ha dit -que fa quatre anys que ho
diuen- estigui fet, estigui segur que el Partit Popular li donarà
les gràcies i li reconeixerà la feina, però després de cinc anys
de no fer res.

I.5) Pregunta RGE núm. 17897/20, presentada per la
diputada Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a calendari de vacunació previst a la nostra comunitat
autònoma.
Cinquena pregunta, RGE núm. 17897/20, relativa a
calendari de vacunació previst a la nostra comunitat autònoma,
que formula la diputada Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears. Té la
paraula la Sra. Sureda.
LA SRA. SUREDA I MARTÍ:
Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, molt bon
dia. La setmana passada vàrem conèixer la notícia que havien
arribat quinze ultracongeladors que s’han repartit a les diferents
illes. També ens deien que començava la vacunació entre el 27
i el 29 de desembre.
És cert que haguéssim pogut canviar la pregunta perquè
vàrem tenir més informació i varen dir que arribarien 120.000
dosis que es podrien posar a 60.000 persones i que es
començaria per les més vulnerables, com poden ser els usuaris
de les residències, els sanitaris i els discapacitats. Però, així i
tot, vàrem pensar que era important, Sra. Consellera, que ens
pogués dir quin calendari de vacunació hi ha previst a la nostra
comunitat a fi que sigui el més aviat possible.
Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Lafuente. Té la paraula el conseller d’Educació.

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

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

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

Moltes gràcies, president. Sr. Lafuente, és normal que vostè
aplaudeixi a la consellera que ha tengut més conflictes en la
història de l’educació a les Illes Balears. És normal.

Gràcies, president. Gràcies, Sra. Diputada, per fer aquesta
pregunta perquè és cert que és un tema que ens interessa a tots,
que començam a veure la llum després de molts de mesos,
després de molt de patiment. Per tant, és un tema important.

En qualsevol cas, nosaltres ja tenim un projecte de reforma.
El projecte està fet per IBISEC i hi ha hagut un replantejament
en el tema del finançament, i nosaltres esperam que aquest
conveni amb l’ajuntament faciliti que durant l’any 21 es puguin
començar les obres i el curs 22-23; la quantitat són uns 3
milions euros i l’execució són 12 mesos. Jo esper que durant el
curs 22-23 la reforma de l’Escola d’adults de Maó, de part
també de Maó i d’altres municipis de l’entorn, pugui ser una
realitat.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)

Ahir es va aprovar per part de l’Agència Europea del
Medicament la vacuna de Pfizer-BioNTech, per tant tenim la
primera companyia en disposició de servir... El ministre ja va
dir, Europa va dir, els països d’Europa o la Comissió Europea,
que es començaria a vacunar del 27 al 29, el ministre ha dit que
es començaria el 27. Ahir mateix, ahir vespre, vàrem rebre ja
un contacte, que n’hi ha cada dia, bilateral, que ens arribaran d’aquesta vacuna per al primer trimestre- 73.123 dosis, per al
primer trimestre, de les quals, les primeres està previst que
arribin dia 27 a les 9.30 del matí. Per tant, nosaltres ens estam
preparant per començar a vacunar el mateix dia 27. No és una
cursa. No és una qüestió de fer-ho molt ràpid sinó fer-ho molt
bé i amb molta seguretat.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller.

Mentrestant, què estam fent? Tenim els ultracongeladors,
els congeladors, també per a la vacuna de Moderna, que s’ha de
mantenir a -20 graus, la de Pfizer a -70, i són ultracongeladors
de -80. Es treballa també amb la distribució, com serà la
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distribució, els punts de distribució. Cada punt de recepció,
evidentment, té responsables de farmàcia i de logística. El
primer grup de tots pensam que són 12.000 persones, que són
els usuaris de les residències de gent gran i discapacitats i els
professionals sanitaris. Començarem per les residències que no
han tengut casos COVID. Això és important. I després, quan ja
s’hagin vacunat els usuaris, idò disposarem de 7.200 vacunes
per als professionals sociosanitaris i, a partir d’aquí, els
sanitaris.
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següent grup -al grup de professionals sanitaris- fins que no
haguem assolit el primer, i així, per tandes. Ells parlen que
després del gener puguem estar els 40.000.000 d’espanyols ja
vacunats.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Consellera.

S’aniran rebent més vacunes al llarg del temps i al llarg del
primer trimestre també, previsiblement, de la companyia
Moderna.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

I.6) Pregunta RGE núm. 17942/20, presentada per la
diputada Sra. Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a mà d’obra temporal a les
explotacions agràries.
Sisena pregunta, RGE núm. 17942/20, relativa a mà d’obra
temporal a les explotacions agràries, que formula la diputada
Sra. Idoia Ribas Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares. Té la paraula la Sra. Ribas.

Moltes gràcies, consellera. Té la paraula la Sra. Sureda.
LA SRA. RIBAS I MARINO:
LA SRA. SUREDA I MARTÍ:
Gràcies, president. A la notícia sí que posava que eren
aquestes 60.000, que ara vostè diu que són 73.000, dins el
primer trimestre, però també posava que setmanalment hi havia
la previsió que s’anirien enviant més dosis.
Per tant, a nosaltres ens agradaria saber si té qualque
estimació de veure quan estarem tots vacunats i, igual aniríem
una miqueta més enllà perquè, vist que hem estat una de les
comunitats autònomes més afectades econòmicament de tot
l’Estat, demanaríem a la consellera que pogués plantejar al
ministeri mesures específiques que ajudin a accelerar aquest
procés a la nostra comunitat. Aquí no volem parlar de nosolidaritat, tot el contrari, però sí reconèixer la importància de
començar per primavera amb la màxima garantia possible la
temporada turística.
Ara, per acabar ja, com que és la meva darrera intervenció
d’enguany, m’agradaria donar-vos els molts d’anys a tots i a
totes, salut i que qualque alegria tenguem.

Gracias, presidente. Señoras y señores diputados, buenos
días. Sra. De la Concha, las explotaciones agrarias están
teniendo dificultades para contratar en el país de origen a
trabajadores extranjeros. La pandemia paralizó la llegada de
todos los temporeros desde el pasado mes de marzo para la
recogida de frutas y verduras. Deseamos que esto no vuelva a
suceder, de ahí que le pregunte ¿qué actuaciones está llevando
a cabo al respecto de cara a la próxima temporada?
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Ribas. Té la paraula la Sra. Consellera
d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha
García-Mauriño):
Gracias, president. Gracias, Sra. Ribas. La eché de menos
en los presupuestos y me alegra mucho volverla a oír, entonces,
gracias por su pregunta.

Gràcies, president.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Sureda. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.
LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

Me maravilla que durante la negociación de los
presupuestos ustedes insistían en desmantelar el personal de
nuestra conselleria y, en cambio, ahora nos piden que
asumamos competencias que abarcan desde la Jefatura del
Estado hasta Asuntos Exteriores, el Ministerio de Sanidad,
Migraciones, y aquí más cerca, a la Delegación del Gobierno.
Creo que nos sobrevalora, lo que resulta en parte muy
halagador.

Moltes gràcies, president. Gràcies pels seus bons desitjos,
que transmetrem a tots els professionals, que crec que
necessiten molta força tots aquests dies.

Muchas gracias.

Nosaltres seguim formant els equips. Pensam que podem
vacunar entre 500 i 1.000 persones diàries. Això voldria dir que
el primer grup d’usuaris de residències i professionals, el mes
de gener ja estarien. El ministeri no ens deixarà passar al

EL SR. PRESIDENT:

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Ribas.
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LA SRA. RIBAS I MARINO:
Sra. De la Concha, lo cierto es que, a día de hoy, los
payeses desconocen si van a poder contar con suficiente mano
de obra en la próxima temporada, lo que es fundamental para
las planificaciones porque si no va a ser posible contar con los
trabajadores necesarios la pérdida de las cosechas significará
aun más pérdidas para un sector agonizante por la falta de
previsión y por la nefasta gestión del Gobierno nacional y
autonómico llevada a cabo durante la pandemia del virus chino.
Durante el confinamiento, que se inició el pasado marzo, el
Ministerio de Agricultura paralizó todos los trámites
burocráticos para solicitar trabajadores temporeros en los
países de origen, pero, ¿qué hizo usted entonces y qué ha
estado haciendo durante este tiempo? ¿Se ha coordinado? ¿Ha
obtenido información? ¿Ha informado a los payeses de lo que
está sucediendo?
Le recuerdo que ya se ha intentado, en otras ocasiones,
hacer campañas para personas desempleadas de Baleares pero
nunca han funcionado. Precisamente ésta es la inmigración que
debemos potenciar, la inmigración legal de personas que vienen
a España a trabajar, y no la inmigración ilegal promovida por
ustedes y por el "buenismo" progre que inunda nuestras calles
de gente que lo último que hará será ponerse a trabajar en el
campo para sacar adelante ese sector económico estratégico,
entre otras cosas, porque ni tienen permiso para ello ni están
cualificados.
Debería centrar sus esfuerzos en dar respuesta a estos
problemas, Sra. Consejera, porque el capricho de tener una
consejería específica para agricultura, de momento no ha
revertido en ningún beneficio para el campo balear. De hecho,
el único rédito obtenido ha sido el que ha sacado usted misma
con un plus de insularidad de 21.000 euros, hasta ahora, que ya
quisiera cualquier otro profesional del sector público de
Baleares y no las cantidades ridículas que cobran profesores,
médicos o policías por ese concepto. Y con lo que nos cuesta
usted, Sra. De la Concha, 21.000 euros más que otros
consejeros, más le valdría aplicarse en responder a las
necesidades del sector en vez de dedicarse a inflar la estructura
de su consejería hablando sobre soberanía alimentaria,
empoderamientos y otros mantras que no conducen a nada.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha
García-Mauriño):
Gracias, presidente. Gracias, Sra. Ribas, por supuesto que
hemos mantenido un contacto constante con Delegación de
Gobierno sobre este tema durante todos estos meses y ahora se
está pendiente de una orden ministerial de Trabajo y
Migraciones que regula todo este tema a nivel nacional, y
luego, a partir de esta orden, las organizaciones agrarias ya
podrán hacer las solicitudes correspondientes.
Los temporeros de Colombia, por cierto, tendrán prioridad
ya que han acudido aquí reiteradamente otros años y tendrán
prioridad a la hora de los visados. Esta orden también va a
garantizar las medidas sanitarias y las medidas administrativas.
En lo que concierne a nuestra conselleria, todas nuestras
políticas, todas, están orientadas a fomentar la integración de
trabajadores de las islas y a hacer un relevo generacional y a
tener cada vez más jóvenes trabajando en nuestro campo; pero
la COVID nos ha dado una foto precisa de la situación cuando
pasó esto con los temporeros, solamente cien habían podido
llegar a las islas, se hizo una oferta pública de la que... no a
todo el mundo que acudió se pudo contratar por falta de
preparación. Hay gente que cree que la cosa del campo se
improvisa, pero los trabajadores que vienen de Colombia, por
ejemplo, que llevan viniendo aquí veinte años, tienen
experiencia, tienen formación, son tareas que precisan de
conocimientos previos y de cursillos específicos.
Como me estoy quedando sin tiempo, quiero aprovechar
para dar las gracias a la payesía que estuvo apoyando a estos
trabajadores que ya sí habían venido y querían volver a
Colombia y hubo problemas en el país de destino con los
visados, y quiero dar las gracias a la payesía que los acogió en
sus casas, con cariño, tuvo una solidaridad que es de remarcar
y agradecer también los esfuerzos que se hicieron desde la
administración de las islas para resolver cuanto antes este
problema. El pasado domingo el último trabajador temporero
que quería regresar a Colombia pudo hacerlo.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

Tampoco sirve de nada imprimir calendarios o repartir
mascarillas y bolsitas de tela en los mercados para promocionar
un producto local que no existirá en la próxima temporada si
los agricultores de estas islas no pueden contratar en origen
mano de obra.
Su inacción provocará que esta consejería acabe teniendo
más funcionarios que agricultures profesionales existan en
Baleares.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Ribas. Té la paraula la consellera
d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

Gràcies, Sra. Consellera.
I.7) Pregunta RGE núm. 17956/20, presentada per la
diputada Sra. Virginia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ajustament de la flota
pesquera a la Mediterrània occidental.
Setena pregunta, RGE núm. 17956/20, relativa a ajustament
de la flota pesquera a la Mediterrània Occidental, que formula
la diputada Sra. Virginia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Marí.
LA SRA. MARÍ I RENNESSON:
Gracias, Sr. Presidente. Bon dia, diputats, diputades i tot el
personal de la casa, la premsa i tothom que ens estigui
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sentint... Sra. De la Concha, ¿cómo califica el acuerdo final
europeo del nuevo ajuste de la flota en el Mediterráneo
occidental?
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Marí. Té la paraula la consellera
d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha
García-Mauriño):
Gracias, Sr. President. Gracias, Sra. Marí, a usted en
cambio no me da nunca tiempo a echarla de menos,...
(Remor de veus)
... aunque como le digo agradezco tanto que traiga la pesca a
este parlamento, que esté presente la pesca aquí.
Ya expresamos públicamente nuestra postura. Estamos, por
supuesto, de acuerdo en que existe una sobreexplotación en el
Mediterráneo y que hay especies que están en peligro aparte de
otros asuntos de contaminación del Mediterráneo que no son de
mi conselleria, pero que sí afectan también al mundo de la
pesca, pero el Mediterráneo es muy extenso y el caso de
Baleares es un caso diferente.
Aquí tenemos un número de embarcaciones de arrastre muy
pequeño comparado con cualquier otra zona, unas 34; los
barcos son más pequeños que el promedio de otros sitios, por
debajo de los 20 metros de eslora; las artes que se usan aquí,
las redes que se tienen aquí son más pequeñas; los sistemas son
menos dañinos y si atendemos a las cifras de recuperación de
especies y al estado de fondos y recursos marinos que reflejan
los informes de las reservas marinas que prácticamente cubren
todo el litoral, como usted sabe, pues veremos que la realidad
propia de las islas no justificaba la reducción del 15% que se
pedía y además en un año COVID como éste.
Lo que nosotros queríamos es que la reducción para las
islas fuera menor, se hiciera de manera más escalonada y se
tuviera en cuenta cada zona marítima, de forma diferenciada,
así como que hubiera estudios científicos que avalaran el efecto
de cada tramo de reducción que se fuera haciendo.
Para la zona de Baleares aplaudimos la reducción del 15 al
7,5%, pero nos sigue pareciendo un porcentaje excesivo aunque
a lo mejor pueda ser adecuado para otras zonas marítimas.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Marí.
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Titulares: “Europa reduce los días de faena en las barcas de
bou e indigna al sector pesquero”, “Oposición de los
pescadores de Baleares a las medidas de la Unión Europea”...
Así podríamos seguir con todo lo que es la cuenca del
Mediterráneo. En este sentido usted lo sabe.
La realidad es que la falta de sensibilidad que ha
demostrado la Unión Europea hacia España y el Mediterráneo
es inadmisible. A pesar del esfuerzo que han hecho sus socios
de gobierno, lo que ha quedado es que el plan de gestión de los
recursos de especies demersales para el Mediterráneo va a ser
un fracaso en el sector. Ya le dije que lo que había que hacer,
como usted también ha dicho ahora, es luchar para que se
hagan los estudios previamente, unos estudios científicos que
realmente nadie los ha hecho, la única que lo ha hecho ha sido
Cataluña, los de ICATMAR. Ellos son los únicos que han
hecho estudios, que es lo primero que se tiene que hacer y
después poner la solución a eso.
Estos estudios lo que han demostrado es que la reducción
adicional esta del 7,5% como ha decidido la Unión Europea
para el 2021 junto al 10% del año anterior, es decir, estamos
hablando de un 17,5% más, hace que la actividad anual
disponible sea insuficiente para mantener la estabilidad de las
explotaciones de la pesca de arrastre del Mediterráneo.
Las consecuencias de este nuevo ajuste para la flota de
bajura son muy graves y más en una situación, como estamos
viviendo ahora, que es la de la pandemia.
Yo le ruego que se ponga en contacto con el resto de
comunidades autónomas, Cataluña, Valencia, Andalucía, hagan
ustedes un frente común, hagan un frente común y solucionen
el problema y recuperemos lo perdido. Esto no va así.
Por otro lado, también quería manifestarle algo que... estoy
bastante decepcionada con usted. El pasado viernes en su
exposición de los presupuestos para el 2021, ¿sabe cuánto
tiempo habló usted de pesca?, 20 segundos -20 segundos-,
sinceramente si éste es su interés por el sector pesquero
hágaselo mirar, ¿eh?, bastante... bastante tiene el sector como
para que usted haga estas cosas.
Así y todo, tampoco quiero acabar mal, es mi último debate
del año, mi última pregunta, quiero desear a todos y a cada uno
de ustedes y a todos los ciudadanos de Baleares unas felices
fiestas, mucha salud para todos y esperemos que el año que
viene esto vaya a mejor.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Marí. Té la paraula la consellera
d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:
Gracias, Sra. Consellera. La verdad es que soy consciente
de que usted sí fue a hablar con el ministro Sr. Planas, pero la
realidad es que el resultado final de estas negociaciones con
Europa son una auténtica decepción para el sector, y usted lo
sabe.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha
García-Mauriño):
Gracias, presidente. Sra. Marí, usted sabe que los
reglamentos europeos son de obligado cumplimiento, éste
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también lo es, por desgracia también lo es, pero nuestros
pescadores saben que les hemos defendido y saben lo
complejas que son las negociaciones en Europa, sobre todo las
que afectan a tantos territorios.
Como conselleria este año vamos a poner aun más acento
en políticas que mejoren la capacidad de comercialización de
la pesca y el sector por su parte, que está aportando muchísimas
ideas, ya está pensando en fórmulas nuevas que incluyen
nuevos canales de distribución, pequeñas industrias
agroalimentarias asociadas, aprovechamiento de su producto,
... En pesca hay muchísimo camino por recorrer y ellos saben
que tienen nuestro apoyo.
Me uno a sus deseos de felicidad y de salud para el año que
viene.
Muchas gracias.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):
Moltes gràcies, Sr. President. Com molt bé vostè deia el
Ministeri de Defensa va decidir l’estiu passat subhastar Son
Busquets. El Govern va intervenir i va paralitzar aquesta
subhasta. El Govern va plantejar al Govern d’Espanya una
proposta per resoldre aquesta qüestió, i és que el Ministeri de
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana adquirís aquesta
parcel·la al Ministeri de Defensa. Es van posar a treballar en
aquest sentit.
Els pressuposts generals de l’Estat estableixen una partida
de 100 milions d’euros als SEPE destinats precisament, entre
altres qüestions, al fet que hi hagi una partida suficient, hi hagi
una quantitat suficient com per poder adquirir aquesta
parcel·la. Per tant tot va per molt bon camí i esperam que en
molt poc temps hi pugui haver un anunci que ja faci i que digui
que es materialitzi aquest acord.

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Consellera.
I.8) Pregunta RGE núm. 17951/20, presentada per la
diputada Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a negociacions amb l’Estat
per a la cessió a Foment o a l’Ajuntament de Palma dels
antics quarters de Son Busquets.
Vuitena pregunta, RGE núm. 17951/20, relativa a
negociacions amb l’Estat per a la cessió a Foment o a
l’Ajuntament de Palma dels antics quarters de Son Busquets,
que formula la diputada Sra. Margarita Durán i Cladera, del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Durán.
LA SRA. DURÁN I CLADERA:
Gràcies, Sr. President. Molt bon dia, diputades i diputats.
Dia 12 de juliol de 2019 el Consell de Ministres va aprovar la
proposta del Ministeri de Defensa de subhastar els antics
quarters de Son Busquets per un valor de 45 milions d’euros
sense haver informat prèviament la presidenta Armengol, amb
una mostra clara de menyspreu del Govern del Sr. Sánchez per
aquest govern Armengol.
Dia 30 de juliol, en compareixença que nosaltres li vàrem
demanar, el Sr. Marc Pons deia que tenim un conveni urbanístic
vigent que reconeix drets molt clars al Ministeri de Defensa,
que el Ministeri de Defensa no regala res, defensa els seus
interessos, i a més és duríssim en les negociacions; “vol 45
milions d’euros, Foment no els vol pagar, però nosaltres
seguirem negociant”, deia.
Com estan aquestes negociacions? Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Durán. Té la paraula el conseller de Mobilitat
i Habitatge.

Per tant s’està fent feina, està ben encarrilat, hi havia una
subhasta que ara ja no hi és, no hi havia negociació i ara hi és,
i hi ha a més a més ja recursos als pressupostos generals de
l’Estat per garantir precisament que el Ministeri de Mobilitat,
Transports i Agenda Urbana es faci amb la parcel·la de Son
Busquets.
Moltes gràcies, Sr. President.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Durán.
LA SRA. DURÁN I CLADERA:
Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, jo no sé si menteix
vostè i ja no se n’adona perquè està molt avesat, o menteix el
ministeri amb una resposta als diputats del Partit Popular de les
Illes Balears, que li varen dir que la subhasta existeix, que la
subhasta no està aturada, que la subhasta està en vigor, i
qualsevol matí, malauradament, ens podem despertar amb la
subhasta començada. Això per començar. Si vol veure la
resposta, la tenc aquí, és de dia 27 de novembre, és a dir,
d’aturat, res de res.
La segona cosa que tenim molt clara és que no s’ha fet res,
en sis anys de govern d’esquerres a l’Ajuntament de Palma, per
un pla especial, per un planejament, per un PERI que faci
possible que allà s’hi puguin fer habitatges almanco en aquesta
legislatura, ja siguin de promoció privada o ja siguin de
promoció pública. El Partit Popular el mes passat va presentar
una proposta a l’Ajuntament de Palma -no sé si n’estava
assabentat, Sr. Conseller-, i després d’haver-la transaccionat es
va acordar que l’Ajuntament de Palma instava l’equip de
govern a presentar en el termini d’un mes un acord amb l’Estat
per formular una fórmula administrativa per tramitar el pla
especial de Son Busquets. No sé si n’estava assabentat o no.
Ja ha passat el mes. Potser em pot informar de com està
aquesta fórmula administrativa. També deien que el Ple de
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l’Ajuntament de Palma instava les administracions implicades
a agilitar al màxim l’aprovació del pla especial de Son
Busquets assolint l’aprovació inicial durant el 2021.

notícies, i esper que aquell dia, aquell dia, almanco vostè tengui
un poquet de bon humor, que durant tot l’any cregui’m que no
l’hi hem pogut veure.

I la tercera cosa que sabem és que l’esmena presentada en
el Senat sobre Son Busquets pels senadors del Partit Popular es
veurà avui migdia, i pel que ens han dit els tres senadors del
PSOE votaran en contra que el ministeri cedeixi aquests
terrenys a l’Ajuntament de Palma.

Moltes gràcies, Sr. President.

Una vegada més, Sr. Pons, vostè ens enganya, i el que
passarà és que dins aquesta legislatura no tendrem 831
habitatges, ja siguin de promoció pública o ja siguin de
promoció privada.

Gràcies, Sr. Conseller.

Gràcies.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Durán. Té la paraula el conseller de Mobilitat
i Habitatge.
EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Veig que l’esperit nadalenc
encara no ha arribat a la Sra. Durán, val? En fi, veig que hi ha
aquí actituds molt més propositives i molt més positives; crec
que és important també, no?, entendre i mirar cap endavant.
Jo no sé què han escrit o què han deixat d’escriure, el que
li puc assegurar és que aquesta subhasta no està en vigor, com
vostè ha dit. La subhasta de Son Busquets no està en vigor, Sra.
Durán, no està en vigor, i és que em sorprèn que vostè encara
en aquests moments faci afirmacions com aquestes. No hi ha
subhasta, no hi ha subhasta; hi ha una negociació...
(Se sent de fons la Sra. Durán i Cladera de manera
inintel·ligible)
No hi ha subhasta, no podem subhastar, Sra. Durán!, què
vol que li digui?, no és així.

3771

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

I.9) Pregunta RGE núm. 17953/20, presentada per la
diputada Sra. Maria Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Balears com a referent i
primera destinació de la Mediterrània.
Novena pregunta, RGE núm. 17953/20, relativa a Balears
com a referent i primera destinació de la Mediterrània, que
formula la diputada Sra. Maria Salomé Cabrera i Roselló, del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Cabrera.
LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:
Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, señoras y señores
diputados. Sr. Conseller, esta semana pasada ha tenido lugar el
pleno de presupuestos en el que ya manifestamos que ni sus
explicaciones ni sus propuestas creemos que aborden las
políticas necesarias para sentar las bases de la recuperación
turística 2021.
Hemos visto que la prensa se ha hecho eco de su frase
lapidaria en la que anuncia: “Baleares volverá a ser referente y
el primer destino del Mediterráneo, cuenten con ello”. Y es que
con esta afirmación, Sr. Conseller, nos está haciendo que
hagamos un acto de fe. Que contemos con ello, nos dice;
¡ojalá!, ¿pero en base a qué?, ¿en base a alguna señal del más
allá?, ¿en base a los sueños de la Sra. Armengol?, si nos
permite el comentario; ¿o realmente se basa en datos rigurosos
y serios que todavía no conozcamos?
Sr. Conseller, mi pregunta: ¿cómo piensa dar cumplimiento
a esta afirmación?
Gracias, Sr. Presidente.

Ara tenim pressuposts generals de l’Estat que abans no
teníem. En aquests pressuposts generals de l’Estat hi ha partida
per poder fer possible açò, amb el vot en contra seu, amb el vot
en contra seu...
(Se sent de fons la Sra. Durán i Cladera de manera
inintel·ligible)
... recursos econòmics que poden permetre que Son Busquets
agafi el camí que tots havíem defensat fins ara, amb una línia
estratègica plantejada per part del Govern de les Illes Balears,
i amb un treball -alerta!- en paral·lel fet entre l’Ajuntament de
Palma i el ministeri per anar perfilant i definint tots els detalls
urbanístics. Tot açò és una feina feta.
Jo puc entendre que a vostè aquest tipus de coses li costin,
però cregui’m, una vegada passats els reis veurem bones

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Cabrera. Té la paraula el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.
EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):
Gracias, Sr. Presidente. Creo que lo que sería sorprendente
es que el consejero de Turismo de Baleares dijese lo contrario,
y que al Partido Popular le sorprenda que yo diga que Baleares
tiene que ser el primer destino del Mediterráneo creo que es
razonable. Pues le diré por qué. Porque tenemos las mejores
empresas y empresarios del sector; porque tenemos los mejores
trabajadores y trabajadoras del sector; y porque todos juntos
trabajaremos en ese sentido.
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¿Y sabe qué? Lamentablemente..., y como bien ha dicho mi
compañero Marc Pons, ojalá se impregnen algo de Navidad o
de lo que ustedes crean, o de lo que ustedes crean, porque lo
único que han propuesto en el pleno de presupuestos y los
únicos que están aislados son ustedes con VOX. Lo que
demostró el pleno de presupuestos es que ustedes sólo trabajan
con VOX, la derecha con la ultraderecha. Han dejado a los
trabajadores, a las trabajadoras, a los autónomos, a las
autónomas, a los empresarios y las empresarias de estas islas
fuera de cualquier diálogo. Están ustedes aislados.
Tenemos las mejores empresas, tenemos políticas decididas
para ello, ustedes lo verán, seguiremos trabajando en esa
dirección, y desde luego seguiremos siendo ese referentes que
siempre hemos sido y siempre seremos. Cuando la pandemia
pase, por supuesto en la situación en la que nos encontramos
estamos en una situación complicada, usted lo podrá ver,
señora...

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Cabrera. Té la paraula el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.
EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):
Gracias, Sr. Presidente. Los debates están para debatir, no
solo para leer, si hubiese escuchado lo que he dicho me podría
haber contestado de otra forma, en vez de leer la respuesta que
tienen preparada. Yo creo que, en eso, podrían trabajar más los
diputados del Partido Popular, que siempre leen la primera
pregunta y la segunda. Creo que para dos minutos y medio...
(Xivarri)
... para dos minutos y medio que tienen que trabajar a la
semana, al menos podrían...

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Senyors diputats, senyors diputats... Per favor.
Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Cabrera.
LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:
Gracias, Sr. Presidente. Todo lo que usted quiera, Sr.
Conseller, pero hasta ahora no hemos visto señales suficientes
que vayan en la dirección que usted apunta. Lo que hay es que
Baleares lidera los datos negativos, lidera el paro, encabeza la
caída del sector servicios con más del 37% a nivel nacional; y
mientras, ni el plan del Gobierno central para la hostelería y el
turismo recoge ayudas directas, ni ustedes las han habilitado en
los presupuestos, y lo que hay es que los partidos que forman
parte del govern del pacte, ustedes, no quieren recuperar los
millones de turistas perdidos, no quieren la colaboración
publicoprivada, no quieren recuperar el turismo de cruceros ni
prepararse para eso; no quieren diversificar no ya le economía,
sino ni siquiera el turismo, y esto no lo dice el Partido Popular,
lo dicen ustedes.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):
... intentar improvisar, intentar hacer algo de trabajo, algo...
Dos minutos y medio a la semana, créanme que lo pueden
memorizar, es el único trabajo que tiene que hacer usted a la
semana.
Creo que debería escuchar la pregunta, yo le contesto, y yo
luego no suelo mirar, porque intento contestarle a usted.
Mire, le diré, si fuese por el Partido Popular, en la anterior
crisis, hoy tendríamos despidos, abaratamientos de los salarios
y desde luego muchísima más crispación de la que hay...
(Xivarri)
EL SR. PRESIDENT:

Las compañías aéreas ya están retrasando el inicio de la
temporada, y esto no es lo peor, lo peor es que ustedes no
tienen como prioridad ayudar al tejido productivo, y lo han
demostrado rechazando nuestra propuesta de destinar 100
millones de euros a fondo perdido a autónomos, PYME y
empresas, y lo que puede pasar es que con sus pírricos 4 o 5
millones de ayudas cuando empiece la temporada ya no haya
tejido productivo ni empleo que salvar.
Sr. Conseller, no dudamos que de una manera o de otra
Baleares se recuperará, no hace falta que usted haga un titular,
pero será gracias al trabajo y sacrificio del sector empresarial
y de sus trabajadores, que siguen luchando, efectivamente,
incansablemente cada día mientras ustedes no solo no ayudan
si no que siguen siendo un lastre para la recuperación de
nuestra comunidad autónoma.
Muchas gracias, Sr. Presidente.
(Alguns aplaudiments)

Senyors diputats, senyors diputats. Senyors diputats. Quan
vostès han parlat, se’ls ha escoltat, idò ara escoltin el que hagi
de dir el Sr. Conseller. Continuï.
EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):
Yo, en el más allá, en la fe, no sé si creo mucho, pero
ustedes en El Grinch desde luego en estas fechas, sí, eh,
porque, jolín, vaya tono que tienen ustedes de forma
permanente.
Hoy viene la ministra de Trabajo. Hoy trabajamos de nuevo
en nuevas medidas y más medidas. Vendrá la ministra de
Trabajo y se reunirá con los agentes sociales, como siempre ha
hecho en estas islas, porque desde que tenemos un gobierno de
izquierdas, hay ERTE y no ERE, no hay despidos, y eso desde
luego llega hasta el 31 de enero...
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(Alguns aplaudiments)
... y es la mejor medida que se puede tomar en estos momentos
para nuestra población. Sin ustedes, sin su apoyo, nosotros
seguimos trabajando con el sector. Por ustedes, habría solo
despidos y paro. Es lo que es el Partido Popular, incluso en...
(Alguns aplaudiments)
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Ha estat una feina que no ha estat fàcil, perquè ha suposat
la revisió sencera i completa de totes les llistes d’espera, la
reordenació -gairebé- de tots els ports, estam acabant ara amb
els ports d’Andratx, Pollença i Portopetro. Amb un procés
d’adjudicació dels amarraments en base que no ha estat gens
fàcil i que, en aquests moments, estan oberts: en el Port de Sant
Antoni, 82 nous amarraments; Es Barcarès, 21 més. I, pendents
d’algunes obres, entre ells el Port de Fornells, on en total han
de sumar 300 amarraments més.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller, el seu temps ha finalitzat.
Senyors diputats. Senyors diputats, vostès ho saben, en el
debat està establert que un parla i l’altre escolta i cada un té el
seu temps.
I.10) Pregunta RGE núm. 17954/20, presentada pel
diputat Sr. José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a llistes d’espera d’amarraments en els
ports de la comunitat autònoma.
Desena pregunta, RGE núm. 17954/20, relativa a llistes
d’espera d’amarraments en els ports de la comunitat autònoma
que formula el diputat José Luis Camps i Pons del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Camps.

En qualsevol cas, tot açò ho hem fet sense que hagi suposat
en cap cas ampliar instal·lacions portuàries i sempre des de la
màxima col·laboració amb la Federació d’Associacions
d’amarristes, a qui vull posar molt en valor la feina que fins ara
han fet. Ens en queda molta per davant, encara. I, de fet, tenim
un pla general que està en tramitació. I aquest pla general
marca ja camins cap a on tendrem encarrilat, precisament, tot
açò.
Potenciar les xarxes de marines seques, els camps
d’interior, potenciar la importància d’entendre també que hi ha
d’haver nous amarraments a les actuals làmines d’aigua dels
ports, per (...) una revisió que ells també marcam; hem d’obrir
la porta a tot el que és la utilització d’un amarrament per a més
d’una embarcació; hem d’introduir la cultura de la
multipropietat i aquí tenim un pla general que ens permetrà
incrementar amarraments per a residents.

EL SR. CAMPS I PONS:
Moltes gràcies, Sr. President. Una bona part dels ciutadans
de Balears tenim un lligam especial amb la mar, per diferents
motius i necessitats. Ja no només com un mitjà de transport
entre les Illes i la península, sinó també per una part social,
recreativa, professional..., entre d’altres.

Hem fet passes com no s’havien vist mai. 1.500 nous
amarraments en base. No hi ha comparativa respecte d’altres
legislatures governades pel Partit Popular.
Moltes gràcies, Sr. President.
(Alguns aplaudiments)

Tampoc no podem oblidar la importància del sector
estratègic nàutic, creador de riquesa de més de 3.000 llocs de
feina qualificats i amb més de 500 empreses de manteniment i
reparacions al darrere. Per tant, Sr. Conseller, quina llista
d’espera hi ha, a dia d’avui, a les Balears per disposar d’un
amarrament i com ho pensa resoldre?
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Camps. Té la paraula el conseller de Mobilitat
i Habitatge.
EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):
Moltes gràcies, Sr. President. Quan vam arribar a aquest
govern, a inicis de la legislatura passada, en el 2015, hi havia
971 amarraments en base; això són els amarraments que
permeten que els residents certament hi puguin accedir i és per
a tot l’any. En aquests moments hi ha 2.438 amarraments en
base. En aquests cinc anys hem incrementat en 1.500 nous
amarraments, un 250% més respecte de l’inici de la legislatura
passada.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Camps.
EL SR. CAMPS I PONS:
Segons recollia l’esborrany de l’estudi de demanda elaborat
l’any 2015, a deu anys vista, preveia un dèficit d’uns 7.000
amarraments, a part de les gairebé 7.000 persones que hi havia
a les llistes d’espera, per tant, un total aproximat de 14.000
usuaris. Un detall important per al Partit Popular que
pràcticament el cent per cent de les llistes són ciutadans de les
Balears.
L’estudi, a part d’atendre la demanda, pretenia cercar
solucions en la seva actuació, amb el menor impacte possible
i amb un creixement sostenible en el temps. Tot açò es
completava amb l’impuls de marines seques i ports d’interior,
on poder tenir les embarcacions de petita i mitjana eslora en
sec, així com també les embarcacions remolcades. El Pla
director de ports, que s’hauria de reforçar de l’estudi de
demanda, en paral·lel, implicava negociacions amb tots els
consells insulars i ajuntaments afectats per poder coordinar i
adaptar els seus plans territorials o urbanístics per designar les
zones compatibles on poder instal·lar marines seques i donar
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resposta d’una forma legal i sostenible -legal i sostenible- a les
necessitats reals.
Sr. Pons, s’ha reunit en alguna ocasió per intentar aquest
tema amb les administracions afectades? Per al Partit Popular,
les alternatives de reordenació portuària no solucionen la
demanda ja que el nombre de peticions que hi ha ni tan sols
suavitza mínimament reordenant els miralls d’aigua, i vostè ho
sap.

Gràcies, Sr. President. Sr. March, les famílies d’alumnes
estan preocupades per la ventilació de les aules, fa més d’un
mes que els nins van a escola amb l’abric posat perquè les
finestres i les portes han d’estar obertes per ventilar. Vostè
sabia que arribaria l’hivern, però ha badat i encara no ha
instal·lat els equips de purificació. Ens pot garantir que al mes
de gener estaran instal·lats a les 400 escoles públiques i
concertades de Balears?
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT.
EL SR. PRESIDENT:
Senyors diputats...
EL SR. CAMPS I PONS:
Ha anat a allò fàcil, a la seva única opció: la prohibició total
cap a la construcció i l’ampliació, enfront d’un creixement
sostenible han creat un bloqueig insostenible. Sr. Pons, vostè
disposa d’aquest estudi de manera detallada pagat pels diners
públics, per què no el fa públic? A què espera, a fer-se la foto?
Per què l’han ocultat? Què vol amagar? Tal vegada, la veritat,
una vegada més? Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Camps. Té la paraula el conseller de Mobilitat
i Habitatge.
EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):
No m’ho puc creure, acaba de descobrir ara un informe del
PP de 2015? El 2015, el PP quan governava el Sr. (...) fa un
informe i ara ens el retreu, sis anys després? L’ha descobert
ara? Si estam redactant un pla general de ports, li hem explicat,
Sr. Camps!, u nou pla general de ports. Reunit amb tots els
consells insulars, i tant que sí!, amb les patronals, de totes les
Illes, amb els usuaris, si li explicava abans, si estam donant
resultat! 1.500 nous amarraments que hem detret del que era el
trànsit al que és la part de base, pensam ...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Conseller, el seu temps ha finalitzat.
(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula el conseller d’Educació,
Universitat i Recerca.
EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):
Molts gràcies, president. Diputats, diputades, Sra. Riera,
moltes gràcies per la pregunta. La informaré. Miri, una de les
preocupacions que hem tengut sempre a la conselleria és el
tema de fer de les escoles un espai segur, i així s’ha aconseguit.
I des del mes d’octubre treballam pel tema de la ventilació de
les aules en el moment en què vengui l’hivern o que l’hivern
pugui tenir uns efectes negatius cap a l’escola.
I sí, vàrem començar i el mes de novembre vàrem enviar
dins un fons COVID d’1.200.00 euros 100 euros per cada aula
més dues aules complementàries als centres públics i als centres
concertats perquè poguessin adquirir ells aquests aparells de
purificació i de control de l’aire i no ho vàrem fer amb una
compra centralitzada per manca de temps.
Per tant, en aquests moments els centres educatius tenen
aquests aparells i així i tot vàrem fer una compra menor de 200
aparells que enviam als centres que tenen alguna dificultat.
Per tant, Sra. Riera, aquí hi ha hagut un treball des del mes
d’octubre, els centres estan finançats i jo li vull recordar que
moltes comunitats autònomes d’això no fan res, fins i tot en
algunes comunitats autònomes han estat les associacions de
pares i mares les que han hagut de comprar aquests aparells
perquè les comunitats autònomes respectives no han estat
capaces de fer-ho.
Per tant, la (...) ha estat així i estam fent feina per instal·lar
aquests aparells i realment la majoria de centres ja els tenen.

Gràcies, Sr. Conseller.
Moltes gràcies.
I.11) Pregunta RGE núm. 17957/20, presentada per la
diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a instal·lació d’aparells de
purificació d’aire a centres educatius de les Illes Balears.
Onzena pregunta, RGE núm. 17957/20, relativa a
instal·lació d’aparells de purificació d’aire a centres educatius
de les Illes Balears que formula la diputada Sra. Maria Núria
Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la
Sra. Riera.
LA SRA. RIERA I MARTOS:

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Riera.
LA SRA. RIERA I MARTOS:
Idò la resposta és no, no estaran instal·lats a les escoles,
després...
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(Alguns aplaudiments)
... després d’un any de pandèmia estan fent feina, Sr. Conseller,
i no estaran instal·lats els aparells a les escoles i el més segur
és que quan acabi d’instal·lar aquests aparells serem al mes
d’abril i ja podrem obrir les finestres de les classes, una vegada
més arriba vostè tard i malament.
Sabia que arribaria l’hivern o no ho sabia? Sabia que la
ventilació és un element fonamental per protegir professors i
alumnes de la COVID o no ho sabia? Per què no va tramitar la
compra dels aparells de ventilació a principi de curs?, o és que
no era una prioritat per al pacte? Sap que els nins estan vuit
hores asseguts a la classe amb l’abric posat o amb una manta?,
encara que plogui o faci mal temps. Vuit hores sense queixarse, mentre vostè continua dient que fa feina.
Sap que hi ha alumnes que tenen malalties de risc i encara
són vulnerables? Sap que les famílies tenen dret a saber i volen
saber si els nins tornaran després de Nadal, volen saber si
podran tancar les finestres, volen saber si hi haurà classes on
line, volen saber alguna cosa, Sr. Conseller?
I vostè no els dona informació i continua amagat, vostè que
va estar amagat durant el confinament, va arribar tard a
organitzar el curs, no va ser capaç de posar ordinadors als
professors, no ha solucionat els problemes de les classes
semipresencials i ara arriba tard a posar ventilació i
climatització a les aules. Això sí, lleis ideològiques, això sí son
prioritats per a vostè i per al seu govern.
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realitat ha superat totes les expectatives. Moltíssimes gràcies de
tot cor per la vostra feina, per estar darrere les pantalles, el
telèfon, el correu electrònic. Sabem que d’aquesta aventura
ningú no tenia cap mapa ...
(Remor de veus)
Gràcies per aquesta... gràcies per aquest acompanyament en
la distància que moltes vegades en el nostre cas hem sentit tan
a prop”.
Sra. Riera, aquesta conselleria és eficaç, és activa i té
capacitat de resposta davant els problemes. L’espai escolar és
l’espai més segur i les dades així ho demostren...
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
Jo, Sra. Riera, li desig...
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
... unes bones vacances, que descansi, que sigui manco
agressiva, que tengui un sentit de col·laboració perquè l’escola
també necessita de la col·laboració del Partit Popular.
(Remor de veus)
Sra. Riera, escolti’m, perquè escoltar i parlar és
impossible...
(Remor de veus)

Vostès són el govern que va a remolc del coronavirus en
lloc d’anar per endavant en tots els sentits, als controls a
aeroports, a la massificació de gent al transport públic, a ajudar
la gent, a tot baden i arriben tard i encara ens diu que està fent
feina a les escoles quan pugen els contagis. Això és una falta de
respecte per a la gent que ho passa malament.
Si el trimestre ha funcionat a les escoles és per la feina i
l’esforç de professors i famílies que s’hi han deixat la pell,
lamentablement per vostès, no.

... i vostè parla i no escolta. Jo li deman que tengui una actitud
distinta i li don la meva mà per fer una col·laboració
institucional en temes d’educació. Vostè l’únic que vol és que
les coses vagin malament i les coses, malgrat vostès, van millor
del que pensaven.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula el conseller d’Educació,
Universitat i Recerca.
EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):
Sr. President, moltes gràcies. Sra. Riera, vostè, és inútil, no
escolta. No escolta, simplement té el seu discurs fet i el va
amollant d’una forma realment irresponsable com sempre ha
fet.
Les escoles són l’espai més segur. Miri, li llegiré una de les
cartes que ens han enviat... els centres educatius perquè sàpiga
exactament el que pensen els centres educatius de la feina que
hem fet. Miri: “Hem acabat el primer trimestre molt millor del
que pensàvem al setembre que acabaríem. Aquesta vegada la

I.12) Pregunta RGE núm. 17952/20, presentada per la
diputada Sra. María Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a controls sanitaris que
s’estan efectuant a ports i aeroports per detectar possibles
casos de la COVID-19.
Dotzena pregunta RGE núm...
(Remor de veus)
Senyors diputats... Dotzena pregunta, RGE núm. 17952/20,
relativa a controls sanitaris que s’efectuen a ports i aeroports
per detectar possibles casos de la COVID-19, que formula la
diputada Sra. María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Marí.
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LA SRA. MARÍ I MARÍ:
Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, considera que són
efectius els controls sanitaris que s’estan efectuant a ports i
aeroports?

A finals de juny vostès acusaven els joves de no tenir una
percepció de risc i que se’ls havia d’inculcar un gran sentiment
de responsabilitat, se’ls va...
(Remor de veus)

Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Senyors diputats...
Gràcies, Sra. Marí. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.
LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):
Gràcies, president. Gràcies, Sra. Diputada, sí, consider que
són eficients i efectius, les dues coses. Ho he explicat abans,
estam parlant d’un dispositiu de més de 220 laboratoris on les
persones es poden... els residents es poden fer les proves, més
de 200 professionals contractats per fer aquest control a ports
i aeroports i m’atrevesc a dir que som un dels pocs llocs del
món on donam aquestes facilitats i aquestes proves gratuïtes
per als residents.
Quant a l’operativa em remet a la pregunta anterior. Moltes
gràcies.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:
... se’ls va assenyalar injustament i de forma generalitzada, tots
els joves, de ser els culpables de la transmissió del virus durant
l’estiu, mentre la Sra. Font aconsellava com muntar una festa
multitudinària i què s’havia de dir en cas que la policia s’hi
presentés. Aquesta és una actitud...
(Remor de veus)
... que no acompanya la credibilitat de les mesures que imposa
el seu govern. Aquesta és una actitud temerària.
Sra. Consellera, no s’adona que les copes de la presidenta
i la festa de la directora posen en dubte les mesures de
protecció? No s’adona que les seves actuacions alimenten el
negacionisme que tan de mal ens fa a tots?

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

Contracten 370 informadors per conscienciar a peu de
carrer...

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

EL SR. PRESIDENT:

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Senyors diputats, per favor...

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, des del mes d’abril
el Partit Popular reclama controls sanitaris a ports i aeroports,
arriben vuit mesos tard provocant un caos nadalenc als
residents de Balears sense cites per fer-se PCR ni a Madrid ni
a Barcelona.
Fa mesos que diferents professionals estan realitzant una
feina ingent per tractar de controlar aquesta pandèmia, i des del
Partit Popular volem agrair i reconèixer als sanitaris, forces i
cossos de seguretat, professors, personal de l’administració,
autònoms, empresaris, treballadors, ciutadans, petits, joves i
grans, la responsabilitat i el compromís que han demostrat tenir
davant d’aquesta complicada situació que ens ha tocat viure.
El sentit de la responsabilitat del conjunt de la ciutadania i
els sacrificis que s’han hagut de fer des del mes de març
lamentablement no s’han vist reflectits en el comportament
d’algunes autoritats a Balears, en ocasions incomplint la
normativa vigent com va ser el cas de la Sra. Armengol que anà
de copes en horari prohibit i en altres...
(Alguns aplaudiments)
... en altres complint suposadament la normativa, però
totalment contrari a una imatge exemplar i modèlica com és el
cas de la directora general de Salut Pública.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:
... contracten 370 informadors per conscienciar a peu de carrer
sobre la COVID mentre el seu govern és irresponsable i
imprudent, i això no ajudarà a sortir-ne més forts.
Sra. Consellera, seguirà defensant que tothom fa el que vol
a la seva vida privada o cessarà la Sra. Font? Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Marí. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.
LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):
Gràcies, Sr. President. Sap de què me n’adono, Sra.
Diputada? Que tenim una oposició per part del Partit Popular
indigna i miserable, això és el que són...
(Alguns aplaudiments)
... indignes i miserables.
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I la seva manca de rigor es rebat amb xifres, la seva manca
de rigor, perquè abans de parlar s’hauria d’informar, això és el
primer que hauria de fer i deixar de fer demagògia i deixar
d’intentar fer sang en un tema en què sap perfectament que no
té cap raó.

EL SR. PRESIDENT:

Jo parlaré de ports i parlaré d’aeroports, perquè això sí que
interessa els ciutadans d’aquesta comunitat autònoma, i ja li
dic, la seva falta de rigor sí que es rebat amb xifres: 189
persones contractades pel Servei de Salut, 26 professionals de
Creu Roja; durant la primera jornada es varen fer als ports i
aeroports 756 proves d’antígens amb un total de 4 positius. A
més presentaren PCR fetes 602 persones. Es feren 257 proves
a la COVID Exprés de persones arribades a les Illes; 28
passatgers que varen optar per fer quarantena; 85 que varen
quedar exemptes per ser tripulació, persones en trànsit,
esportistes, etc. 692 que arribaren per a menys de 72 hores.

Ja el m’ha concedit?

Com veu control una per una de les persones que arribaren
als ports i aeroports de les Illes Balears el diumenge passat.
Ja sabem que el PP mai no reconeixerà la feina ben feta,
mai, ni tal sols dels professionals, excel·lents professionals que
s’hi deixen la pell. No, per a vostè l’Atenció Primària és
inexistent, com em va dir l’altre dia. Encara els ressona al cap
als professionals d’Atenció Primària.
Aprofito aquestes darreres paraules per agrair a les
administracions, sobretot la col·laboració d’AENA, de ports i
aeroports, per facilitar els llocs i els espais per poder fer
aquests controls i anar cap al camí d’unes Illes Balears molt
més segures.
Moltes gràcies, Sr. President.
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Té un minut.
EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

EL SR. PRESIDENT:
Sí, té un minut.
EL SR. COMPANY I BAUZÁ:
Gràcies, Sr. President. Miri, jo comprenc, Sra. Consellera,
que la situació és complicada i difícil i que està nerviosa, que
està molt nerviosa. No, se li nota i ho puc entendre, però el que
no puc entendre és que insulti l’oposició per coses que se li
diuen, coses de fets contrastats i reals.
Per tant, és contrastat allò de la sortida de copes de la Sra.
Armengol, per tant no per això ha dir "miserable" a l’oposició...
(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Senyors diputats...
EL SR. COMPANY I BAUZÁ:
... m’entén? Crec que ha estat molt injusta dient aquesta paraula
i m’agradaria que la retiràs perquè crec que no està bé ni es
consona amb la seva manera de ser, Sra. Consellera, que pot ser
molt dura però no mal educada, que crec que no ho és.

(Alguns aplaudiments)
Gràcies.
EL SR. COMPANY I BAUZÁ:
EL SR. PRESIDENT:
Sr. President...
Molt bé, moltes gràcies, Sr. Company.
EL SR. PRESIDENT:
(Remor de veus i alguns aplaudiments)
Sí, Sr. Company?
EL SR. COMPANY I BAUZÁ:
Si em permet, Sr. President, d’acord amb l’article 81.3
m’agradaria fer una petita intervenció pel que ha dit ara la
consellera. Crec que ha dit "miserable" a l’oposició, i jo crec
que això és totalment injust.

Vol fer ús de la paraula, Sra. Consellera? Molt bé, moltes
gràcies.
I.13) Pregunta RGE núm. 17895/20, presentada pel
diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a reptes davant la
reactivació de l’activitat turística.

EL SR. PRESIDENT:

Tretzena...

Sr. Company, té un minut. Aixequi’s, per favor.

(Continua la remor de veus)

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:
Disculpi, Sr. President.

Per favor, senyors diputats... Tretzena pregunta, RGE núm.
17895/20, relativa a reptes davant la reactivació de l’activitat
turística, que formula el diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el
Sr. Pérez-Ribas.
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EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:
Gràcies, president. Sr. Conseller, autónomos y pequeños
empresarios de la industria turística nos dicen que ya no pueden
más, que harán lo posible y lo imposible para aguantar hasta el
inicio de la próxima temporada. ¿Está preparado el Govern
para afrontar los retos de la reactivación de la actividad
turística en las Illes Balears?
Gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula el conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball.
EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):
Gracias, presidente. Creo que ustedes conocen las medidas
de reactivación de la actividad turística para el año que viene,
estamos trabajando en esa mesa de expertos para ver cómo son
las formas en las que tenemos que abrir, además aceptando la
presencia de personas que ustedes también han propuesto y con
las que empezaremos a trabajar en breve en ese sentido. Hemos
aprobado unos presupuestos introduciendo medidas suyas
precisamente para poder tener..., medidas económicas para
poder ir paliando situaciones.

propone como objetivo el logro de un desarrollo económico,
social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio
entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía”.
Sr. Conseller, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos le
proponemos siete retos para el turismo en 2021. El primer reto:
destino seguro; puertos, aeropuertos, transporte interior,
alojamiento, restauración, actividades con indicadores y
aplicando tecnología informática, y si es balear, mucho mejor.
Segundo reto: salvar empleos, ayudando a las empresas y
capacitando a nuestros trabajadores. Tercer reto: colaboración
publicoprivada en estrategias de promoción, en la cadena de
valor de la industria turística, en atención sanitaria a visitantes,
en la eficiencia de políticas de impulso de la actividad. Cuarto
reto: apuesta decidida por la innovación, atracción y retención
de talento de nuestro talento joven. Quinto reto: industria
turística y sostenible y circular, trabajando con los sectores
como el alojamiento, la restauración, el ocio nocturno, el
transporte, el sector náutico, el sector deportivo, etc. El sexto
reto: la diversificación, y usted lo ha dicho, con una estrategia
consensuada y avalada por expertos. Y el séptimo reto, el más
difícil: que ustedes pasen de gobernabilidad a gobernanza.
Sr. Conseller, lea la carta a los reyes que ha hecho la
Federación Hotelera, o las propuestas del sector de la
restauración; empatice con los que lo están dando todo para
salvar sus negocios y sobre todo para salvar a sus trabajadores.
Muchísimas gracias.

Sabemos que es un año muy complicado, que serán muchas
las necesidades, pero estamos generando recursos económicos
para poder ir -a medida que sean necesarias- ir ampliando las
distintas medidas. Creo que es un trabajo necesario, que es un
trabajo que conjuntamente podremos afrontarlo, y sí, creo que
no sólo el Govern está preparado, sino que creo que nuestras
empresas tienen los protocolos preparados, creo que los
trabajadores y las trabajadoras también. Creo que el IBASSAL
ha hecho los protocolos en los centros de trabajo necesarios
para ello, y creo que entre todos estamos trabajando en ese gran
reto que es la reactivación de la actividad turística para el año
que viene.
Creo que tanto con ustedes como con El Pi, con la
abstención que hicieron a los presupuestos y con las medidas
que se pactaron, desde luego tenemos una hoja de ruta diseñada
para poder hacerlo. Creo que es la forma de trabajar, de
dialogar, de cooperar. Ojalá los que levantan la voz y piden
turnos de palabra, en vez de hacer eso trabajasen más, hiciesen
propuestas en positivo y pudiésemos tener una oposición
responsable como la suya.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula el conseller
de Model Econòmic, Turisme i Treball.
EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):
Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Diputado. Estoy de
acuerdo en la definición de gobernanza, es cierto que es un
concepto que desde luego todos trabajamos en su aplicación, y
este gobierno lo hace; como también creo en otros conceptos
como el diálogo social, y hoy tendremos la muestra de diálogo
social con la ministra de Trabajo y los agentes sociales para
valorar medidas para nuestras islas.
Le hace gracia a la oposición. Debe ser porque no están en
el pacto de reactivación y no saben que pactamos medidas
como la economía circular con la Fundación Impulsa;...
(Alguns aplaudiments)

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.
EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:
Gràcies, president. Sr. Conseller, permítame que le
recuerde la definición que hace la RAE desde 2001 de la
palabra gobernanza: “Arte o manera de gobernar que se

... no saben que ponemos recursos para innovación con El Pi y
con Ciudadanos en los presupuestos; que trabajamos con el
sector privado en su aplicación; que encargamos al sector
privado su aplicación, como es esa de trabajo de economía
circular. No saben todo eso porque simplemente están en el no
y en la oposición pura y dura, y además se ríen y no paran de
hablar, no sé qué les pasa hoy que no paran de hablar entre
ustedes, no escuchan, no leen... Lo más importante de todo en
la vida es leer, creo, pero leer venido de casa y luego aquí
poder dialogar y no estar permanentemente interrumpiendo.
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Yo le agradezco su tono, le agradezco sus aportaciones, y
aunque estén en la oposición seguiremos trabajando para salir
de esta situación todos juntos, como hoy haremos por la tarde
con empresarios, trabajadores y Gobierno de España. Eso es
gobernanza, eso es diálogo social...
(Se sent el timbre de tall del micròfon)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. El seu temps ha finalitzat.
(Alguns aplaudiments)
Quinzena pregunta, RGE núm. 17896/20, relativa a data de
sortida de Mallorca del nivell 4, que formula la diputada Sra.
Catalina Pons i Salom...
EL SR. CASTELLS I BARÓ:
Disculpi, Sr. President. Sembla que s’ha oblidat d’un
servidor.
(Algunes rialles i remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Té raó, Sr. Castells. He agafat quatre fulls en lloc de dos.
I.14) Pregunta RGE núm. 17948/20, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a Commonwealth mediterrània.
Catorzena pregunta, RGE núm. 17948/20, relativa a
commonwealth mediterrània, que formula el diputat Sr. Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula el
Sr. Castells.
EL SR. CASTELLS I BARÓ:
Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Bon dia,
Sra. Presidenta. Fa unes setmanes el president valencià va
emprar el terme aquest de la Commonwealth mediterrània,
concepte que ha fet una certa fortuna, tot i que ja té uns anys.
Precisament vostè, a un parell d’entrevistes que ha fet
darrerament, ha manifestat també la seva adhesió a aquesta
idea, idea que nosaltres també compartim, l’interès que té per
a les Illes Balears.
Voldria saber si a l’agenda tenen accions per fer realitat
aquesta confluència entre les comunitats de la ribera
mediterrània.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Castells. Té la paraula la presidenta del
Govern.
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LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):
Sí, gràcies Sr. President. Gràcies, Sr. Castells, per aquesta
pregunta. Efectivament, el President Puig va fer aquesta
referència metafòrica a la Commonwealth mediterrània, a la
que jo immediatament m’hi vaig afegir ja el dia de la
Constitució i en diferents ocasions n’hem pogut parlar, perquè
és una qüestió que hem defensat sempre des del Govern de les
Illes Balears, aliances estratègiques amb zones de la
mediterrània per qüestions que ens afecten, des dels temes de
sostenibilitat, de canvi climàtic, de l’interès de les illes, vostè
ho sap i n’hem parlat en moltes ocasions, que treballam des de
fa uns anys amb les illes de la Mediterrània, el tema que som
ribera amb el nord d’Àfrica, de tantes i tantes coses.
I a més, la necessitat estratègica de fer, encara que sigui
redundant estratègies conjuntes, amb les zones de la
Mediterrània, també dins Espanya, per dues qüestions que són
molt bàsiques, per compartir interessos i en aquesta línia hi
estam treballant amb el president Puig des de la passada
legislatura, també amb el Govern català també des de la
passada legislatura, per qüestions estratègiques de caràcter
econòmic, òbviament també perquè crec que és rellevant dins
Espanya intentar bascular el pes del centralisme que d’una
forma molt clara s’enfoca des de Madrid, una basculació cap a
la perifèria i, per tant, entendre molt millor com és l’Espanya
plural, que és l’Espanya real.
Quant a qüestions immediates, crec que hem d’aprofundir
una qüestió que ara tenim l’oportunitat, que són els fons
europeus, que amb vostè també n’hem parlat moltes vegades.
És un moment per poder transformar amb recursos públics
algunes qüestions i també unir criteris amb algunes estratègies
comunes. Per això ja estam treballant amb el País Valencià i
amb Catalunya per fer algun projecte comú entre les tres
comunitats autònomes.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Castells.
EL SR. CASTELLS I BARÓ:
Gràcies president. Efectivament, nosaltres també estem
convençuts de la necessitat d’aquesta confluència d’interessos,
interessos entre els diversos països de llengua catalana, els
Països Catalans: País Valencià, les Illes Balears i Catalunya. Hi
ha una primer interès que és el que més directament apel·la el
concepte de la Commonwealth mediterrània, que és
l’estrictament logístic.
És evident que per a nosaltres aquest corredor mediterrani
és important, per això el meu grup, com vostè ha assenyalat a
vegades, fem tan èmfasi en els temes del transport marítim.
Després des del punt de vista econòmic, que té una vessant
molt clara pel que fa a la fiscalitat. Són tres regions amb un
dèficit fiscal molt acusat i per tant també, que apunten cap a
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interessos compartits en matèria de model de finançament
autonòmic. Per suposat, no podem oblidar evidentment la
confluència d’interessos culturals, lingüístics, que van en la
línia d’allò que vostè ara afirmava, la necessitat de propugnar
un model d’estat més plural. Per tant, en definitiva, una aliança
de caràcter més polític i més profunda. Com deia, un model
d’estat més plural, més respectuós amb la diversitat, més fidel
a la seva realitat, que com vostè deia, és la real, una realitat que
és més diversa i multicultural.
Tot això evidentment però, Sra. Presidenta, requereix fets,
passes, realitzacions i com ja vostè es deu imaginar, tindrà tot
el nostre suport en tots els avenços que vulgui fer en aquest
sentit.
Voldria acabar aquesta darrera pregunta de l’any, Sra.
Presidenta, reconeixent a vostè i a través de vostè a la resta de
membres del Govern, la feina que han hagut de fer aquest any,
en unes condicions extraordinàriament adverses. Vull
manifestar aquí que malgrat evidentment la nostra feina, la que
ens pertoca fer, de control, de crítica, de propostes, cal
reconèixer la feina que han hagut de fer en aquestes
circumstàncies; i vull desitjar-los a tots, també per al bé de tots,
que aquest proper any ho puguin fer en unes condicions més
normals, de més esperança.
Molts d’anys a tots!
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Castells. Té la paraula la presidenta del
Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):
Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells. Jo també
agraesc el paper de MÉS per Menorca en aquesta difícil
trajectòria que estam vivint i, per tant, les seves aportacions
sempre positives.
Quant al que parlàvem de les aliances estratègiques, sense
dubte hi coincidim i hi seguirem treballant, fins i tot nosaltres
anam més enllà, també volem incorporar Múrcia i Andalusia en
moltes qüestions que són absolutament bàsiques, en temes de
sostenibilitat, en temes estratègics, en qüestió d’inversions.
Òbviament tenim els temes de lligams culturals amb el País
Valencià i Catalunya, amb els que seguirem treballant
intensament i ja tenim experiències prèvies d’algunes qüestions
en temes de sostenibilitat, per exemple amb el corredor de
cetacis que possibilitar impedir les prospeccions petrolieres i
això ho vàrem treballar amb el Govern valencià i amb el
Govern català i tenim un repte pendent que és fonamental per
a nosaltres, que és el sistema de finançament autonòmic i aquí
és necessari aquesta basculació des de la perifèria i que
entenguin d’una vegada per totes que equitat és equitat i que els
ciutadans de les Illes Balears tenen els mateixos drets que els
de la península.
Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Presidenta.
I.15) Pregunta RGE núm. 17896/20, presentada per la
diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a data de sortida de Mallorca del nivell 4.
Quinzena pregunta, RGE núm. 17896/20, relativa a data de
sortida de Mallorca del nivell 4 que formula la diputada Sra.
Catalina Pons i Salom del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears. Té la paraula la Sra. Pons.
LA SRA. PONS I SALOM:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Presidenta, bon dia. Nosaltres vàrem registrar aquesta pregunta
com mana el Parlament, dimecres de la setmana passada i en
aquell moment pensàvem que vostès tenien uns càlculs sobre
quan podríem sortir del nivell 4 a l’illa de Mallorca. El que no
tenim molt clar ara, així com s’han disparat els casos, és si ho
sabem o no ho sabem, o si ho podem o no calcular.
En qualsevol faig la pregunta que estava prevista: quan
calcula que Mallorca sortirà d’aquest nivell extrem, del nivell
4?
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula la presidenta del Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):
Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Pons. Com vostè sap
perfectament, aquestes mesures sobre a quin nivell se situa cada
una de les Illes van en base a la situació sanitària que tenen en
cadascun dels moments i van a proposta de la comissió
d’experts sanitaris, que eleva la consellera de Salut al Consell
de Govern cada quinze dies, per tant, la revisió toca dia 28 per
a cada una de les Illes. Ahir vàrem haver de passar a nivell 2
l’illa de Formentera, precisament per una pujada també de
casos. Mallorca està en aquests moments en una situació de risc
extrem, la incidència acumulada ahir era de 518 casos a 14 dies
i la de 7 dies era de 320 casos.
Per tant, la projecció pareix que continua anant a l’alça i per
tant, el lògic és pensar que dia 28 Mallorca es mantendrà
encara a nivell 4.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula la Sra. Pons.
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LA SRA. PONS I SALOM:
Gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta, que quedi clar que
la nostra pregunta és de reforç, nosaltres no volem que frissi en
baixar del nivell 4, ni molt manco, ni li demanaríem, més bé tot
el contrari. Pensam que les mitges tintes a vegades, quan es
prenen mesures no fan ni una cosa ni l’altra, ni fan recuperar
l’economia, ni tampoc fan que nosaltres puguem controlar
l’evolució d’aquesta pandèmia.
Així que estam absolutament d’acord amb aquestes mesures
restrictives, com ja li hem dit públicament en diferents
ocasions. Però això sí, estam i som insistents en la preocupació
que tenim, sobretot pel que fa a les proves de PCR en origen.
Ho ha explicat molt bé la consellera de Salut, els residents es
poden fer aquestes proves en origen, abans de venir a ca nostra,
poden fer un test d’antígens a l’aeroport quan arriben aquí, o si
no, PCR durant les properes 48 hores i fins i tot estar 10 dies en
quarantena. Nosaltres insistiríem en les PCR en origen, perquè
pensam que és el que millor garanteix el fet de què el virus no
viatgi lliurament com ho està fent i que no pugin els casos com
estan pujant descontroladament.
Sabem que els centres conveniats amb el Govern, encara
que els han ampliat, no han estat suficients i, per posar un
exemple, diríem que el vol de diumenge de Barcelona-Maó, de
30 persones que varen aterrar, 3 dues la PCR feta en origen.
Ens preocupa aquesta situació, sé que vostè ho ha demanat perdonin que la mascareta em cau-, ho ha demanat a Madrid i
nosaltres pensam que Madrid sí que actua amb mitges tintes, no
acaben de fer-nos el cas que ens haurien de fer quan els
demanam PCR en origen, que és una frase curta, breu i un
mandat bastant clar.
I també ens preocupa, presidenta -se m’acaba el temps-, la
situació que hi ha en el Regne Unit. Voldria saber si aquest cep
que ha arribat al Regne Unit, vostès estudien què està passant
aquí, si ha arribat o no, si creu que per això ens estam
contagiant d’una manera extraordinària les darreres setmanes.
I també demanaríem per a ells les PCR en origen, perquè hem
de recordar que és un dels mercats emissors d’aquesta
comunitat autònoma i estam preocupats pel que pugui passar
l’any que ve i la temporada turística propera.
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Quan nosaltres vérem la pujada de Mallorca i abans que li
toqués la revisió per Consell de Govern, ja dia 9 de desembre
vàrem posar el toc de queda a les 10 del vespre.
Immediatament al proper Consell de Govern entràrem a
Mallorca a risc 4 i a risc 4 agreujat, modificant algunes coses
per prendre mesures encara una mica més restrictives perquè
entenem que veníem d’una d’època de relaxació, una època de
més mobilitat i que l’important és aturar els contagis que,
efectivament, estan disparats a l’illa de Mallorca i que això,
sens dubte, preocupa perquè són més persones malaltes, perquè
són més persones que poden acabar en una situació molt
complicada, fins i tot en la mort a les nostres illes, com
succeeix.
Per tant, dit això, el sistema sanitari aguanta molt bé, tenim
un sistema sanitari absolutament preparat i tenim un personal
excel·lent a la nostra comunitat autònoma que garanteix
aquesta seguretat. Alhora que hem pres mesures restrictives
també hem acompanyat els sectors econòmics que tenen una
afectació sens dubte també important per aquesta situació que
es viu a la nostra comunitat autònoma. I alhora també hem
protegit entrades i sortides a les nostres illes.
Amb això crec que també, encara que a alguns els costi,
hem de sentir-nos orgullosos de la feina ben feta. Duim mesos
treballant, duim mesos exigint al Govern d’Espanya la
necessitat que la gent vengui aquí amb PCR negativa. Ja hi
vénen des de dia 23 de novembre. Amb els britànics estigui
tranquil·la perquè, a més, Espanya ha tancat fronteres amb el
Regne Unit, però què és més important?, exigir la PCR i
controlar els ports i aeroports. I a les Illes Balears ho feim així,
amb la nostra competència, que és el turisme nacional que ha
de venir amb PCR negativa o els residents que vénen amb les
proves fetes.
Vull agrair l’esforç immens que es fa des de la Conselleria
de Salut, des de l’ib-salut, des de les persones que s’han
contractat i que estan en aquest moment als ports i aeroports
controlant la nostra seguretat. Sens dubte això ens dóna més
esperança.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)

Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Presidenta.
Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula la presidenta del Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):
Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Pons. A veure, per
tranquil·litzar i perquè tenguem tots consciència. Aquest
govern pren les decisions contundents, clares, valentes i
compromeses, primer de tot pensant i sempre pensant en la
salut dels ciutadans i ciutadanes d’aquestes illes. Jo no deixaré
de dir que primer és la salut i que sense salut no hi ha economia
i que la meva obligació primera és protegir la gent d’aquesta
terra.

I.16) Pregunta RGE núm. 17940/20, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a gestió sanitària, econòmica
i social realitzada pel Govern enguany.
Setzena pregunta, RGE núm. 17940/20, relativa a gestió
sanitària, econòmica i social realitzada pel Govern enguany,
que formula el diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la paraula el Sr.
Campos.
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EL SR. CAMPOS I ASENSI:
Muchas gracias, Sr. Presidente. Sra. Armengol, ¿qué
balance hace de la gestión sanitaria, económica y social
realizada por usted y su gobierno este año?
EL SR. PRESIDENT:
Moltes 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, per fer una
pregunta tan àmplia que només tenc dos minuts i mig per
contestar. Em remetré a totes les explicacions que he donat a
qualsevol compareixença parlamentària, que he vengut aquí
sempre que se m’ha demanat, en el debat de política general i
en el debat de pressupostos que hem tengut fa molt poquets
dies en aquesta cambra.
El balanç d’una situació política, social, econòmica i
sanitària en un moment de pandèmia és que aquest govern l’ha
feta treballant colze a colze amb aquells que han volgut ser-hi,
amb aquells que han volgut aportar el millor de si mateixos.
Supòs que vostè de moltes coses no se n’ha assabentat.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)

ayudas que usted y su gobierno de incompetentes siguen
anunciando sin que se les caiga la cara de vergüenza; en
cambio esas ayudas sí que van a los inmigrantes ilegales.
Usted, Sra. Armengol, tiene un plan, es un pla de
destrucción del tejido productivo balear. Cuando la mayoría de
ciudadanos no tenga trabajo ni pueda vivir de su propia
iniciativa se habrá quedado una sociedad dependiente del poder
público. Ya tendremos una sociedad que dependerá de esa
subvención, como en Venezuela. Ése es el plan de sus socios de
Podemos y usted ha hecho suyo ese plan, Sra. Armengol.
Si por fin su gobierno consigue que los ciudadanos de
Baleares pierdan su empleo y ya no haya emprendedores
porque ustedes los habrán asfixiado a impuestos y
prohibiciones, usted lo que hará es mandar en un mar de
miseria, y su sueño totalitario y liberticida se habrá cumplido,
Sra. Armengol.
Sin embargo, tiene usted un problema, sí, sí, no haga así con
la cabeza, usted tiene un problema y ese problema se llama
VOX que no va a permitir que este desastre ocurra.
(Algunes rialles i remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Campos. Té la paraula la presidenta del
Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Campos.
EL SR. CAMPOS I ASENSI:
Mire, Sra. Armengol, es que su respuesta es tan falsa, es tan
falsa como cuando usted sale aquí a decir que no trabajamos.
Es lo mismo. Mire, fíjese, una gráfica, el de la columna verde
es VOX, el más alto, 1.683 iniciativas. Los otros son otros
partidos de aquí.
Mire, a usted..., nosotros sí, nosotros somos los que
trabajamos, los que estamos aquí por mirar por lo mejor que
tiene el pueblo. En cambio a usted aun le esperan en la
Comisión de Asuntos Institucionales, que no ha pasado ni un
solo día en lo que lleva de legislatura. Es que lo de trabajar no
es lo suyo, Sra. Armengol, lo suyo es ir de copas, eso sí.
Mire, le pregunto sobre el balance de este año y no tiene ni
la decencia de nombrar el mayor escándalo que ha habido que
ha sido el de los menores tutelados prostituidos. La gestión
sanitaria usted sabe que ha sido un fracaso absoluto, ha sido
incapaz de proteger a la población. Ahora en la tercera ola
volvemos a ver los mismos titulares: “virus fuera de control”.
Su única medida siempre es la misma, prohibir y cerrar, y el
resultado de esta medida es la ruina que padece Baleares. Las
colas del hambre crecen en la misma proporción que sus cargos
políticos. El chabolismo se incrementa como nunca en los
pueblos y ciudades de Baleares. Los ciudadanos no reciben las

Gràcies, Sr. President. Discrep de vostè en gairebé tot, Sr.
Campos, una vegada més. Aquesta societat, i si encara no ho ha
entès, i jo i el meu govern i tota la societat tenim un problema
sí, i es diu COVID-19, i si encara no ho ha entès aquesta és la
meva obsessió i és la meva preocupació.
(Alguns aplaudiments)
Aquest govern, conjuntament amb els quatre consells
insulars, conjuntament amb tots els ajuntaments de les Illes
Balears, conjuntament amb tot els agents socials i econòmics,
conjuntament amb tots els partits polítics que han volgut
aportar, cerca solucions i protegeix la població. Primer de tot,
davant la situació sanitària amb un pressupost el més alt de la
història, un pressupost de 2.000 milions d’euros a sanitat que
només han tengut dos vots en contra, el seu, de VOX, i el del
Partit Popular. Aquí és on haurien de donar explicacions als
ciutadans i ciutadanes quan vostès neguen que hi hagi la partida
pressupostària major de la història per poder-los protegir.
Un govern que es preocupa i s’ocupa de protegir els més
vulnerables amb la renda social, amb les ajudes a les entitats no
lucratives que ajuden els més vulnerables. Un govern que es
preocupa de protegir els treballadors i treballadores a través
dels ERTO, a través de les ajudes directes, un govern que es
preocupa de protegir els petits empresaris i els autònoms de la
nostra comunitat autònoma en col·laboració i en coordinació
amb el Govern d’Espanya.
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Miri, jo aquest temps, 36 segons que puc tenir per poder
contestar la pregunta, sap què vull fer a aquest final d’any?
Agrair la magnífica feina a tots els professionals sanitaris,
agrair la magnífica feina a tot el personal de les residències de
la nostra comunitat autònoma, agrair la magnífica feina a tots
els treballadors dels serveis essencials de les nostres illes,
agrair la feina a tots els funcionaris, a tots els petits empresaris,
al sector de la restauració especialment que ho passen
malament, agrair a tots els treballadors i treballadores de les
nostres illes, agrair-ho als quatre consells insulars, als
ajuntaments de la nostra comunitat autònoma, agrair-ho als
partits polítics que donen suport al pacte o que formen part del
pacte, també a MÉS per Menorca, a Gent per Formentera, a El
Pi i a Ciutadans perquè han aportat el millor de si mateixos, al
meu govern i sobretot als ciutadans d’aquestes illes que
demostren que davant les afectacions greus estam més units que
mai i som capaços de superar-ho junts.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
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Òbviament la situació, i ho hem explicat en moltíssimes
ocasions per part del Govern, és preocupant, vivim dins una
pandèmia sanitària amb una malaltia que actua d’aquesta
manera, que té una capacitat de contagi molt alta, que quan hi
ha relaxació social o en aquest cas a l’illa de Mallorca ha
coincidit quan ha vengut el fred la gent ha estat més a espais
interiors o també ara ja veim el repunt del que va ser el pont de
la Constitució, es dispara el creixement exponencial, com
succeeix no només a les Illes Balears sinó a moltíssims països
d’Europa, que, com vostè coneixen perfectament, han hagut de
prendre decisions molt restrictives també quant a la mobilitat
i, per tant, també restriccions econòmiques al seu propi
territori.
A les Illes Balears seguim amb el plantejament que tenim,
per tant, Mallorca a nivell 4 amb risc extrem, dia 28 es tornarà
valorar, com explicava abans, a Consell de Govern, però totes
les previsions apunten que la situació està encara en creixement
exponencial. A l’illa de Formentera -repetesc- ahir es va haver
de pujar a nivell 2, tornarem a avaluar la situació si empitjora
dia 28. I Menorca i Eivissa en aquest moment tenen un
comportament més estable.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Presidenta.
I.17) Pregunta RGE núm 17898/20, presentada per la
diputada Sra. Patrícia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures restrictives
davant d’una possible tercera onada de la pandèmia de la
COVID-19.
Dissetena pregunta, RGE núm 17898/20, relativa a mesures
restrictives davant d’una possible tercera onada de la pandèmia
de la COVID-19, que formula la diputada Sra. Patrícia Guasp
i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula la
Sra. Guasp.
LA SRA. GUASP I BARRERO:
Gràcies, president. Sra. Armengol, la situación
epidemiológica en Baleares es muy preocupante, estoy de
acuerdo con usted. Hemos pasado en una semana de ser la
tercera comunidad con menos contagio a ser la que más
contagios tiene, con 518 en Mallorca, muy por delante de la
media española que está en 225 casos.
¿Considera que nuestra comunidad está preparada para
hacer frente a una tercera ola con más medidas restrictivas?
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 seguir
preocupant-se dels temes que sí afecten i interessen als
ciutadans d’aquestes illes.

Estam preparats, sense dubte, per prendre les mesures
necessàries per protegir la nostra població. Aquesta és la meva
obsessió, la meva preocupació, i aquesta valentia i compromís
del Govern amb aquesta terra no fallaran mai.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula la Sra. Guasp.
LA SRA. GUASP I BARRERO:
Presidenta, esta situación crítica requiere que estemos
preparados. Exija un plan nacional de vacunación que dé
certidumbre a los ciudadanos y combata la desinformación.
Más vacunas a más gente en menos tiempo; más controles en
puertos y aeropuertos; una estrategia sanitaria con mayor
coordinación, no podemos tener una vez más la Atención
Primaria desbordada y agotada. Le pedimos aquellos convenios
de colaboración con las clínicas privadas que exigimos en el
Plan de reactivación. Habilitar también la red de farmacias para
hacer tests de antígenos a todos.
Y seguimos esperando un plan de rescate para el turismo y
la hostería por parte del Gobierno central. Urge garantizar la
sostenibilidad de nuestro tejido productivo y asegurar los
puestos de trabajo.
¿Y en educación estamos preparados para un escenario C
no presencial? Y Nos preocupa que no hay recursos suficientes
para hacer cumplir las medidas restrictivas, y se está ahogando
a la hostelería, a la restauración, y ya está bien de que tengan
que siempre pagar los mismos.
Usted es consciente de que no hay suficiente Policía Local,
me consta, y es urgente dotar de medios a los ayuntamientos.
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Pida refuerzos al Gobierno central y nos tendrá a su lado.
¿Cómo va la formación de cuerpo de inspectores por la EBAP
previsto en el pacto de reactivación?; esto ayudaría mucho.

Per tant seguim en la línia que vàrem pactar amb vostès en
el Pacte de reactivació econòmica. Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)

Desde Ciudadanos, siendo responsables, hemos apoyado las
medidas restrictivas porque entendemos que son necesarias,
primero para salvar vidas y, segundo, para reactivar nuestra
economía en primavera.
Pero mire, los ciudadanos ya necesitan ver la luz al final del
túnel, y sin un plan nacional de contingencia, sin un plan
educativo ante un escenario C, sin un plan de rescate del
Gobierno central para el sector turismo y la hostelería, yo le
respondo a la pregunta: no, no estamos preparados para una
tercera ola ni más restricciones, y me sumo a usted a la llamada
a la responsabilidad de todos. Cuidemos y protejamos a los
nuestros en estos días tan duros, tan duros para todos.
Mis mejores deseos para el año nuevo para todo su govern
y también para todos los diputados de esta cámara. Gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Guasp. Té la paraula la presidenta del Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):
Moltíssimes gràcies, Sr. President. Moltes coses, vaig per
passes.
Els temes d’inspecció i policies, hi estam treballant; ahir la
consellera d’Administracions Públiques va fer una roda de
premsa amb el president de la FELIB per fer els canvis
necessaris per tenir més Policia Local a mig termini. Com que
això és a mig termini, de forma urgent ja tenim contractades...,
estam en procés de contractació de les 377 persones que seran
visitadors i ajudants amb la informació a la ciutadania a tota la
comunitat autònoma, que ahir vaig presentar amb la consellera
Fina Santiago. Els inspectors de tot el Govern actuen de forma
coordinada sota les ordres de la consellera d’Administració
Pública amb formació ja feta per l’EBAP, i en aquest moment
ja tenim els informadors que estan fent la formació també a
través de Salut Pública.
Important: tenim la compra de material sanitari, cada
hospital té els seus plans de contingència, tenim el Palma Bay
per si hauríem de medicalitzar; per tant el sistema sanitari el
tenim en condicions. Tenim els controls a ports i a aeroports
que assumeix el Govern de les Illes Balears.
Educació és un espai de seguretat i per tant també vull posar
en valor la feina magnífica dels docents de la nostra comunitat
autònoma.
Seguim treballant per donar suport als sectors més afectats.
Restauració, amb els consells insulars treballam a través de les
bestretes per poder ajudar els sectors més afectats, i avui
capvespre tenim la ministra de Treball aquí a les Illes Balears
per anunciar noves mesures en protecció dels nostres
treballadors i treballadores.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Presidenta.
I.18) Pregunta RGE núm. 17960/20, presentada pel
diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a cribratge massiu a la
població de les nostres illes per detectar possibles casos de
la COVID-19.
Devuitena pregunta, RGE núm. 17960/20, relativa a
cribratge massiu a la població de les nostres illes per detectar
possibles casos de la COVID-19, que formula el diputat Sr.
Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula el Sr. Company.
EL SR. COMPANY I BAUZÁ:
Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, com ja s’ha
dit els contagis per COVID s’han disparat aquests darrers dies
a la nostra comunitat autònoma i hem passat a ser la comunitat
autònoma de major incidència de contagis de tot Espanya.
També les darreres setmanes, i sempre a remolc de la
situació epidemiològica, el Govern ha anat realitzant cribratges
massius a alguns municipis per frenar l’expansió del virus. Per
això avui li deman a veure per quin motiu aquests cribratges no
s’amplien a tots els municipis per avançar-se i per detectar
possibles casos de COVID.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Company. Té la paraula la presidenta del
Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):
Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Company, per aquesta
pregunta, que li respondré amb tot el respecte que li tenc, però
perquè el criteri dels microbiòlegs, dels epidemiòlegs, de tot el
consell d’assessors sanitaris, sense dubte és el que marca les
decisions del Govern i no les seves opinions.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Company.
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EL SR. COMPANY I BAUZÁ:
Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, no són les
meves opinions, són les de la consellera de Salut, que diu
textualment: “Los cribados de tests de antígenos están
indicados por las principales instituciones sanitarias y
sociedades científicas cuando la incidencia de COVID-19 en
un territorio acotada es elevada”. Ho diuen vostès, supòs que
hauran consultat aquests tècnics. I això és el que ens passa a
molts de municipis. Per tant supòs que no em tornarà a dir que
no són efectius els cribratges, perquè si no a Sa Pobla vostè no
hagués detectat 53 casos que han evitat que hi hagi més
contagis. Per tant els cribratges han estat efectius.
Igual que l’excusa de dir..., que és una realitat, que els
recursos públics són limitats. És vera que són limitats i no es
pot arribar a tot, però es poden utilitzar molt millor del que els
està utilitzant vostè, Sra. Armengol. Si vostè per exemple -per
posar-li un exemple- hagués decidit, en lloc de contractar 400
informadors, contractar 400 auxiliars d’infermeria, vostè avui
en tres setmanes podria fer un cribratge massiu a tota la
població, i hauria aconseguit detectar molts de casos que no
contagiarien i evitarien morts.
(Alguns aplaudiments)
Passi d’una vegada per totes d’anar a remolc de la situació,
Sra. Armengol, i comenci a avançar-se. Miri, com li dic, vostè
va a remolc del coronavirus, pren decisions tard, i el seu
comportament i el d’altre membres del seu govern permeti’m
que li digui que no ha estat molt exemplar.
Sra. Armengol, vostè du sis anys de govern, i ja no pot
seguir donant la culpa als altres. Vostè no pot seguir mirant
enrere per donar la culpa a l’oposició. Vostè no pot seguir
mirant a Madrid perquè ara governen els seus i no els pot donar
la culpa. Vostè ja no pot ni tan sols recriminar a la gent si surt
de copes perquè vostè i algun membre més del seu govern han
donat mal exemple. Vostè no pot donar la culpa a una falta de
pressupost perquè té més doblers que mai. Per tant, Sra.
Armengol, el que ha de fer és deixar de fer decorats, deixar de
mirar enrere i cercar culpables, i avançar-se, perquè si no el
virus campa a sus anchas.
Miri, vostè ha dit fa un moment que sense salut no hi ha
economia, i efectivament estic d’acord en això, i amb vostè
aquí no tenim ni salut ni economia, i això no pot ser. I el que li
demanaria també, i per acabar, és, si el president m’ho permet,
agrair a tothom, a tot el personal que ha fet feina en aquest
tema, la immensa dedicació que hi ha tengut, i donar-los els
molts d’anys a vostè i a tota la gent que som aquí perquè
tenguem unes bones festes, les millors possibles, i que l’any
que ve sense cap dubte, emprant una paraula seva, sigui
infinitament millor que el d’enguany. Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Company. Té la paraula la presidenta del
Govern.

3785

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):
Gràcies, Sr. President. A veure, passem al tema dels
cribratges, Sr. Company, a veure si l’hi explic bé. Els cribratges
són adequats quan hi ha una incidència alta, quan no hi ha uns
brots controlats, quan hi ha una sèrie de paràmetres sanitaris
que així ho aconsellen, i així es fa per part del Govern de les
Illes Balears; per cert, no es fa a cap altra comunitat autònoma
governada pel seu partit.
Li explicaré el que feim. Cribratges continuats, continuats,
a usuaris i a professionals sociosanitaris de totes les residències
de la nostra comunitat autònoma; cribratges massius continuats
a tots els professionals sanitaris de les nostres illes, no des d’ara
sinó des de fa molts de mesos; a sectors professionals sencers;
als grups de centenars d’alumnes i docents. Territorialment
aquest govern ha fet cribratges massius a Son Gotleu, a Eivissa,
a Sant Antoni, a Ciutadella, a Es Castells, a Alaior, a Sa Pobla,
a Muro, a Sóller, a Lloseta; ara s’està fent a Inca i la setmana
que ve comença en Es Rafal, a la ciutat de Palma.
Per tant, Sr. Company, de què em parla?, de què em parla?
El Govern està fent les tècniques que li indiquen els
epidemiòlegs i els microbiòlegs...
(Alguns aplaudiments)
... que són els que en saben.
I sap què passa, Sr. Company?, que un cribratge massiu a
tota la població seria un dispendi econòmic, una presa de pèl a
la ciutadania i un anunci fals. Miri el que ha passat a
Eslovàquia: es va fer un cribratge de tota la població
d’antígens, varen donar una imatge de seguretat falsa, perquè
els antígens, si no hi ha les condicions adequades, et donen
falsos negatius, Sr. Company, i això embulla la població. Què
ha passat ara a Eslovàquia?, que han hagut de confinar tota la
població a ca seva fins al dia 11 de gener. Això és el que no
vull per la meva terra, això no és el que vull per als ciutadans
i les ciutadanes de les Illes Balears, Sr. Company.
(Més aplaudiments)
Jo seguiré actuant des del rigor i des del compromís sanitari
en la protecció de la gent d’aquesta comunitat autònoma i li
diré, sap quantes proves fa aquesta comunitat autònoma per
1.000 habitants? 496, un 27% més que a Galícia, un 67% més
que a Andalusia i molt més que la mitjana de tota Espanya.
Per tant, Sr. Company, feim la feina ben feta de protecció
a la nostra ciutadania. Efectivament, aquesta malaltia és molt
complexa. Sap què em dol, Sr. Company, que en tres mesos sap
quantes preguntes m’ha fet de sanitat? Una. Quan les coses van
bé, a vostè no el veuen, perquè vostè quan pitjor, millor.
Aquesta és la seva tàctica i a mi em dol personalment. I li desig
bones festes i li desig que l’any 2021 vengui amb una altra
forma de fer, amb una altra forma de plantejar que sigui acostar
l’espatlla per ajudar el seu país, Sr. Company, ajudar la seva
terra i ajudar la seva gent.
Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)
II. Interpel·lació RGE núm. 17680/20, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en matèria d’harmonització impositiva i sistema de
finançament autonòmic.
EL SR. PRESIDENT:
Senyors diputats, senyores diputades, passam al segon punt
de l’ordre del dia que correspon al debat de la Interpel·lació
RGE núm. 17680/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en matèria d’harmonització
impositiva i sistema de finançament autonòmic.
Correspon la intervenció del Grup Parlamentari Popular, té
la paraula el Sr. Costa.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. COSTA I COSTA:
Bé, gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Bon
dia, Sra. Consellera d’Hisenda. Bé, intentarem dur aquesta
interpel·lació d’una forma més suau, més tranquil·la, perquè
hem vist en alguns membres del Govern un poc de nervis i
això, en fi, no és en absolut saludable ni per a aquest parlament
ni per als ciutadans que ens escolten.
Des del Partit Popular plantejam aquesta interpel·lació amb
la finalitat d’aclarir, posar de manifest la posició del Partit
Popular i conèixer la posició clara del Govern de les Illes
Balears en relació amb l’harmonització fiscal que pretén
implantar el Sr. Sánchez, el president Sánchez, després d’un
pacte de pressupostos amb Esquerra Republicana de Catalunya
i altres partits de caire separatista.
Es tracta d’un tema que ens preocupa moltíssim, i ja ho hem
demostrat, aquest diputat que els parla jo crec que deu ser, amb
aquesta interpel·lació, la quarta vegada que duim a aquest
parlament la problemàtica que, al nostre entendre, suposa
l’harmonització fiscal. Ens preocupa perquè sota l’eufemisme
de l’harmonització fiscal nosaltres entenem que s’amaga una
voluntat inequívoca d’apujar imposts, d’apujar l’impost de
patrimoni, tal vegada a les Illes Balears no, però sí a altres
comunitats autònomes, i sobretot i sobretot, i això és el que més
ens preocupa, incrementar la fiscalitat a l’impost sobre
successions i donacions.
En aquest sentit convé recordar que a les Illes Balears des
de l’any..., des de l’1 de gener de 2007 les herències de pares
a fills i els pactes successoris tributen a l’1%, una tributació
relativament baixa. És cert que a dia d’avui la tributació a l’1%
només és fins a 700.000 euros, però és cert també que a dia
d’avui encara s’ha conservat aquesta baixa tributació a l’impost
sobre successions i donacions. I el Partit Popular tenim tota la
intenció que aquesta baixa tributació continuï i, per tant, ja li
puc anticipar, Sra. Consellera, que estam totalment en contra
d’aquesta harmonització fiscal que vol implantar el Govern del
Sr. Sánchez i que és cert, és cert, eh?, que a dia d’avui pareix
que només afectarà l’impost sobre el patrimoni, però no tenim

cap dubte ni un que la intenció a mig termini és que també
afecti l’impost sobre successions i donacions.
Aquesta apujada d’impostos consistiria a establir, sembla
ser, sembla ser, consistiria a establir un nou tram estatal, un nou
tram estatal, un nou tram estatal a l’impost sobre patrimoni i un
nou tram estatal previsiblement també, i en el futur encara que
-repetesc- no està plantejat, a l’impost sobre successions i
donacions. Per tant, suposaria això una tributació mínima, una
tributació mínima a aquests dos imposts.
La pregunta que ens feim des del Partit Popular és, com és
possible que un partit com Esquerra Republicana de Catalunya,
que diu obertament que és un partit independentista, plantegi
una centralització d’imposts? Ens pareix una incoherència total
i absoluta, és incomprensible, al nostre entendre, que un partit
independentista plantegi aquesta centralització d’imposts. No
ens sorprèn en absolut que es plantegi i s’accepti per part del
Partit Socialista, del PSOE, aquesta centralització atès que ja
fa temps que la ministra, fins i tot quan era ja consellera
d’Hisenda de la Junta d’Andalusia, ja plantejava aquesta
harmonització fiscal, aquest tipus mínim de tributació.
Com és possible que ens parlin de federalisme, de
l’Espanya plurinacional, i que després apliquin el que nosaltres
entenem aquest jacobinisme impositiu? Com és possible que la
Sra. Armengol, per exemple, ens parli de reformar la
Constitució per constituir una Espanya federal i llavors ens
digui que dóna suport a l’harmonització fiscal que vol
implantar-nos el Sr. Sánchez? Com és possible que ens parli de
la Commonwealth mediterrània el Sr. Puig o que la Sra.
Armengol hi estigui d’acord i llavors ens parli o estigui a favor
d’aquesta harmonització fiscal? Com és possible que la Sra.
Armengol ens parli, i nosaltres hi estam d’acord, del principi
d’ordinalitat i pretengui la Sra. Armengol que aquest principi
d’ordinalitat no s’apliqui a totes les comunitats autònomes? I si
s’aplica aquest principi d’ordinalitat a totes les comunitats
autònomes ningú no té cap dubte que la comunitat autònoma
que més capacitat té d’Espanya, que és Madrid, en sortirà
beneficiada. Per tant, no podem defensar una cosa i la contrària
al mateix temps.
Per altra banda, de quin dumping fiscal ens parlen? De
quina competència deslleial? Creu, Sra. Consellera, que Balears
fa dumping fiscal a la resta de comunitats autònomes mantenint
l’1% de tributació a l’impost sobre successions i donacions?
Creu vostè realment que feim dumping fiscal a la resta de
comunitats autònomes? Nosaltres creiem que no, nosaltres
creim que no, nosaltres creim que tenim tot el dret, tot el dret
a mantenir aquesta baixa tributació a l’impost sobre successions
i donacions i, fins i tot, si ho estimam convenient, i així ho
creiem des del Partit Popular si fos possible, eliminar l’impost
almenys per herències de pares a fills.
Al nostre entendre, Sra. Consellera, viuen a un món de
contradiccions, ens ha d’entendre, eh?, si donen suport a
l’autonomia tributària i la corresponsabilitat fiscal, no poden
donar suport a l’harmonització fiscal, i per tant l’apujada
d’impostos, que pretén implantar-nos el Sr. Sánchez, perquè
una cosa i l’altra són contradictòries, o apostam per
l’autonomia financera i la corresponsabilitat fiscal -i, Sra.
Consellera, hi estam d’acord, li donam suport, ho sap des de fa
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molt de temps que li donam suport-, o apostam per
l’harmonització fiscal, però no podem -com li deia abansdonar suport a les dues coses al mateix temps perquè són
contradictòries.
No podem donar suport al federalisme i al mateix temps a
l’harmonització fiscal del Sr. Sánchez. No ens poden parlar de
principi d’ordinalitat i pretendre que la comunitat autònoma
amb major capacitat fiscal no se’n beneficiï. Sra. Consellera, és
el moment d’aclarir aquesta... nosaltres entenem contradicció.
Crec que avui, si és possible, aquesta seria la finalitat.
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imposts als ciutadans de les Illes Balears sense que vostès
tenguin cost polític.
En tot cas, al PP ho tenim clar, ja li ho he dit i li ho torn a
repetir: no rotund a l’harmonització fiscal, no a les apujades
d’imposts, sí a l’autonomia tributària i a la corresponsabilitat
fiscal i sí a les abaixades i, si escau, eliminació d’imposts
injusts com l’impost sobre successions i donacions.
Moltes gràcies, Sr. President.
(Alguns aplaudiments)

Si li serveix, Sra. Consellera, li puc explicar la posició
claríssima del Partit Popular en aquest sentit, la posició des de
fa anys, hi ha informes presentats el 2014, quan érem a la
comunitat autònoma, que ho posa de manifest clarament: la
demanda d’autonomia tributària i corresponsabilitat fiscal.
Per tant, és una qüestió que fa anys que defensam, la
defensàvem a la reforma del sistema de finançament i la seguim
defensant avui, perquè les comunitats autònomes entenem que
són administracions adultes, administracions amb capacitat l’han de tenir-, amb capacitat per modelar els seus ingressos,
amb capacitat per prendre decisions de caire tributari -de caire
tributari-, perquè -repetesc- som administracions adultes,
perquè volem baixar els imposts quan tenguem l’oportunitat de
governar, fins i tot acceptam la possibilitat que quan governin
vostès els apugin.
Tenir autonomia tributària per apujar o per abaixar
impostos, perquè volem poder eliminar imposts, si escau, com
el de successions i donacions en herències de pares a fills.
Volem tenir aquesta opció, i no només la volem tenir a l’impost
de successions i donacions, també la volem tenir a l’impost de
patrimoni i a l’impost de transmissions patrimonials. Per tant,
ja li dic que nosaltres donaríem suport un augment, un
increment -i així ho hem defensat sempre-, un increment de
l’autonomia tributària a imposts com successions i donacions,
patrimoni o transmissions patrimonials, augment respecte de la
situació actual; perquè l’autonomia tributària equival a
competència fiscal que al nostre entendre es tradueix en
imposts més baixos i en administracions més eficients perquè
la dificultat per pujar imposts si els altres no ho fan és una
dificultat que nosaltres creiem que és positiva, no només es
negativa, sinó que és positiva, perquè creim en l’estat de les
autonomies en contra de la centralització del Sr. Sánchez i les
seves apujades d’imposts. No volem saber res de
l’harmonització fiscal del Sr. Sánchez. Hi estam radicalment en
contra.
Per tant, Sra. Consellera, ajudi’ns a aturar aquest, entenem
nosaltres, despropòsit de l’harmonització fiscal, llevin-s’ho del
cap. Defensin els interessos dels ciutadans de les Illes Balears
o directament diguin als ciutadans que si el Sr. Sánchez ens
apuja els impostos vostès hi estan d’acord, o una cosa o l’altra,
si no, defensem tots junts que no ens apugin l’impost sobre
successions i donacions.
No permetin, per tant, que ens el apugin, ajudin-nos a
defensar el contrari. Si no se situen clarament en contra
demostraran que ja els va bé, que ja els va bé que el Sr.
Sánchez els faci... o ens faci la feina bruta, que apugin els

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Costa. Té la paraula la representant del Govern,
la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors.
LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):
Gràcies, Sr. President. Bon dia, Sr. Costa. Bon dia, diputats
i diputades, estic segura que tendrem un punt de trobada en el
que és la defensa dels interessos de la comunitat autònoma del
sistema de finançament autonòmic. N’estic convençuda perquè
s’ha fet feina en comú perquè tots hem defensat l’autonomia
fiscal lligada a la responsabilitat fiscal i crec que el sistema de
finançament autonòmic i la defensa dels interessos d’aquestes
illes estan per damunt de qualsevol qüestió partidista i així ha
de ser en aquesta qüestió, també en el Pacte de reactivació i
també en l’aprovació del pressupost que vàrem fer l’altre dia.
No ens trobarem en el plantejament que fa el Partit Popular
d’abaixada d’impostos perquè crec que el Partit Popular hauria
de fer un poc de pedagogia que per finançar els serveis públics
hem de tenir un sistema impositiu amb criteris de progressivitat
que sigui suficient per finançar aquests serveis públics.
Quan em parla de la centralització del Sr. Sánchez, jo qui
conec que ha fet centralització per la part de la despesa, que
estava molt descentralitzada des del 2008 fins ara, és el Sr.
Montoro amb la llei d’estabilitat, amb la intervenció de
comunitats autònomes, amb la intervenció de l’administració
local, però jo el que voldria dir és que el que està en aquest
moment damunt la taula en l’àmbit estatal és una revisió en
profunditat del sistema impositiu.
Això és el que s’ha anunciat, el que està en el pacte amb
Unidas Podemos i el Partit Socialista perquè la recaptació
efectiva s’acosti a la mitjana de la Unió Europea. Això no
significa un increment de la pressió fiscal, sinó una millor
distribució d’aquesta pressió fiscal, que s’acostin els tipus
nominals, els reals, especialment en imposts de societats, i que
totalment faci una contribució al sosteniment de la despesa
d’acord amb la seva capacitat econòmica. Jo crec que això és
un principi que és a la Constitució i amb el qual ningú no pot
estar en contra, no, és que els principis d’igualtat i de
progressivitat del sistema impositiu que defensa la Constitució.
També està damunt la taula la introducció de noves figures
tributàries en el nostre sistema tributari de mesures
mediambientals i més lligades a la nova activitat econòmica, un

3788

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 63 / 22 de desembre de 2020

sistema tributari més modern. Això està damunt la taula i això
és públic i notori.

comunitat autònoma de Madrid que està endeutada un 15% del
seu PIB, no partim de les mateixes condicions.

Una altra qüestió que està damunt la taula: la reforma del
sistema de finançament autonòmic que des de 2014 s’hauria
d’haver reformat.

I després amb la COVID, no és el mateix ser una comunitat
autònoma amb una indústria forta, amb una capital financera,
amb altres indústries, que una comunitat autònoma com són les
Illes Balears, centrada en els serveis, necessitada de mobilitat
i que és la comunitat autònoma més afectada per la COVID.
Amb això el que vull dir és que no totes les comunitats
autònomes partim de la mateixa situació i no totes les
comunitats autònomes tenim les mateixes circumstàncies.

Quina és la qüestió, des del meu entendre, més greu del
sistema de finançament autonòmic? La insuficiència vertical
del sistema de finançament autonòmic, que l’Estat des de 2010
hagi apujat els seus ingressos un 80% i les comunitats
autònomes només un 20%. Aquesta és una qüestió greu.
Quina és una altra qüestió greu? La manca de transparència
del sistema de finançament autonòmic, la manca de
predictibilitat del sistema de finançament autonòmic i que quasi
per entendre el finançament que ha de rebre cada comunitat
autònoma no puguis entendre clarament com funcionen tots els
fons.
Quin debat s’ha protagonitzat ara amb l’aprovació del
pressupost i què ha posat damunt la taula Esquerra Republicana
de Catalunya, que ha arribat a un acord amb el Govern de
l’Estat? El que ha denunciat Esquerra Republicana de
Catalunya és que Madrid feia un dumping fiscal i ha demanat
per a l’aprovació dels pressupost... i ha fet un acord d’estudiar
els efectes d’aquest dumping fiscal damunt la resta del territori
nacional.
Si tu abaixes els impost..., si fas desaparèixer l’impost de
patrimoni a qui estàs afavorint principalment pel que fa a
Madrid és a les grans fortunes i les multinacionals i a qui
perjudiques és a la classe treballadora. Després, també estàs
perjudicant l’organització territorial de l’Estat i això és el que
hem d’estudiar i el que hem de comprovar, si realment el fet
que s’abaixi l’impost de patrimoni perjudica la resta del
territori espanyol, principalment la península perquè hi ha
deslocalització d’empreses i encara incrementa la macrocefàlia
de Madrid que concentra el poder polític i el poder econòmic.
Aquest és el debat que s’ha posat damunt la taula amb
aquesta qüestió que va posar Esquerra Republicana en
l’aprovació dels pressuposts.
Jo crec que el que es faci un estudi de comportament fiscal,
de comunitats autònomes que fan rebaixes radicals de tributs i
com afecta la resta del territori nacional, no ha de ser una
qüestió de controvèrsia ni ha d’estar deslligat del que defensam
des d’aquesta comunitat autònoma que és l’autonomia fiscal i
la responsabilitat fiscal lligada a aquesta autonomia tributària,
perquè no és el mateix, si una comunitat autònoma aportadora
al sistema de finançament com és les Illes Balears, que és una
comunitat autònoma aportadora a l’altra comunitat autònoma
que té l’efecte de la capitalitat, del poder polític i del poder
econòmic, perquè no és el mateix si una comunitat autònoma
aportadora al sistema de finançament autonòmic, quan ets una
comunitat autònoma infrafinançada històricament, sobretot
abans de 2009, amb un endeutament acumulat que et llastra les
teves capacitats de decisió i no pots prendre les mateixes
decisions si ets una persona que està a les Illes Balears amb un
endeutament de prop del 30% del teu PIB, que si ets la

Què defensam des de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, defensam que el xoc de la COVID ha estat asimètric
entre les comunitats autònomes i que el sistema de finançament
no recull aquesta possibilitat de xocs asimètrics sobre
l’economia. Per tant, que es continua amb una atenció
específica a les Illes Balears. S’ha fet una atenció específica a
les Illes Balears quant a ERTO, la inclusió dels fixos
discontinus; avui s’aprova en Consell de Govern un paquet de
mesures per a la nostra principal indústria que és la indústria
dels serveis, però que es faci també una atenció especial a les
Illes Balears en matèria financera i el que es reconeix a nivell
de totes les comunitats autònomes, a nivell de tots els fòrums
de discussió que som la comunitat autònoma més afectada,
tengui un reflex en el finançament d’aquesta comunitat
autònoma.
Que aquestes mesures compensatòries tenguin també
efectes en la liquidació del sistema de finançament autonòmic
l’any 22 i l’any 23, perquè aquesta comunitat autònoma amb
l’endeutament acumulat que té a causa del seu infrafinançament
tendrà més dificultats per adoptar mesures necessàries per
impulsar la reactivació econòmica, duim llastrats d’aquesta
injustícia del sistema de finançament autonòmic anys i ara més
que mai s’ha de donar un impuls especial a les Illes Balears.
Què demanam del sistema de finançament? Suficiència
vertical, que els ingressos que reben les comunitats autònomes
o els recursos que tenen les comunitats autònomes siguin
suficients per al sosteniment del sistema del benestar, perquè
són els principals garants dels sistema de benestar i s’ha
demostrat en aquesta crisi la importància que tenen educació,
salut, serveis socials, dependència, en situacions greus com les
que hem viscut, i ordinalitat. És a dir, que hi hagi una relació
entre la nostra capacitat tributària i la nostra capacitat de
despesa. Sempre hem estat responsables, tant per la part dels
ingressos com per la part de la despesa. I demanam que aquesta
responsabilitat que sempre hem demostrat, quedi plasmada en
el sistema de finançament autonòmic, amb major participació
en la cistella de tributs, més incorporació de tributs i que
nosaltres puguem exercir i prendre decisions d’abaixades o
apujades d’impostos relacionades amb els increments o les
baixades de despesa.
I després una qüestió fonamental, la condonació del deute
de la comunitat autònoma. No podem començar a parlar en
igualtat de condicions, quan som la comunitat autònoma més
llastrada per l’infrafinançament que ha sofert aquesta comunitat
autònoma, sobretot prèviament al 2009. I estic convençuda que
en això ens trobarem, jo estic convençuda que en la defensa
dels interessos d’aquesta comunitat, amb la resta de comunitats
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autònomes, que és allò que hauria de ser el sistema de
finançament, no una decisió centralitzada, sinó una decisió
entre comunitats autònomes, ens trobarem.
Moltíssimes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula l’autor de la
interpel·lació. Té la paraula el Sr. Costa.
EL SR. COSTA I COSTA:
Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, no li constituirà cap
novetat que li digui que té tot el suport del Partit Popular per
negociar un sistema de finançament per a aquesta comunitat
autònoma. Tenim una coincidència total pràcticament en les
reclamacions que s’han de fer del sistema de finançament, en
benefici dels ciutadans d’aquestes illes. Vostè ho sap perquè ho
hem comentat diverses vegades, també ho havien comentat en
el seu moment amb la consellera d’Hisenda, amb la Sra.
Cladera. I, per tant, vagi per endavant el que li dic, suport total
del Partit Popular.
Però suport total del Partit Popular, primer per incrementar
l’autonomia tributària i la corresponsabilitat fiscal, no per
disminuir-la com ens vol fer el Sr. Sánchez, no, no, per
incrementar-la. Per augmentar les competències normatives a
l’impost sobre successions i donacions, a l’impost sobre
transmissions patrimonials, a l’impost sobre el patrimoni. No
veiem cap problema perquè una comunitat autònoma, si ho
estima convenient, elimini algun d’aquests imposts o els
incrementi si ho estima convenient també. Repetesc, som
comunitats autònomes, som administracions adultes i, per tant,
tenim dret a prendre aquestes decisions. Per tant, tot el suport
del Partit Popular, però per incrementar l’autonomia financera
i la corresponsabilitat fiscal, no per retallar-la, que és el que ens
vol fer, així ho entenem nosaltres, el Sr. Sánchez.
Dos, coincidència total i, per tant, suport del Partit Popular
per augmentar l’equitat vertical del sistema de finançament, per
injectar majors recursos a les comunitats autònomes, per
augmentar la suficiència financera de les comunitats
autònomes. Té tot el suport també en aquest sentit, perquè ho
creiem sincerament. Nosaltres no canviam d’opinió cada
setmana, nosaltres ho creiem sincerament i, per tant, tot el
suport.
Tot el suport del Partit Popular per augmentar la
transparència del sistema de finançament, tot el suport del
Partit Popular, perquè hi hagi un únic fons d’anivellament, no
uns fons que no se sap a què responen i que tenen resultats
contradictoris. No, no, un fons d’anivellament, transparència
total i absoluta perquè es vegin quins són els fluxos
interterritorials del sistema de finançament.
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l’activitat econòmica han de tenir i mereixen un premi, un
premi en forma de major recaptació. I si vostè no és capaç
d’impulsar l’activitat econòmica no té dret, al nostre entendre,
només parcialment, eh?, a ser compensat pel sistema de
finançament. Nosaltres confiam en un sistema de finançament
que tengui un anivellament parcial, solidari, això sí, solidari. A
nosaltres un fons com el de garantia ens pareix bé, un 75% de
solidaritat entre les comunitats autònomes, però almenys un
25% que s’ho quedi la comunitat autònoma que en part
almenys, ha ajudat a impulsar l’activitat econòmica, perquè
creim que és un sistema de finançament més eficient el que
plantejam. Solidaritat sí, però aprofitament també de la
comunitat autònoma que impulsa l’activitat econòmica. Per
tant, aquí ens tendrà al seu costat, Sra. Consellera, per defensar
aquestes posicions en relació amb el sistema de finançament
ens tendrà al seu costat.
I efectivament, vostès..., ho ha dit obertament, Sra.
Consellera, vostès aposten per més progressivitat, per més
apujades d’impostos. Volem que conservin vostès aquest dret
a apujar els impostos, però també volem conservar la
possibilitat que si governam tenguem possibilitat d’abaixar-los.
Per tant, no estam d’acord, no podem estar d’acord que ens
fixin un tipus mínim de tributació. No volem que hi hagi un
tipus mínim de tributació. El que volem és que hi hagi
autonomia tributària, això és el que volem. És més, volem més
autonomia tributària també a l’IRPF, que no ho he dit abans,
també la volem i la voldríem a l’IVA si fos possible, però aquí
tenim més dificultats, però a l’IRPF sí, major autonomia
tributària a l’IRPF, faltaria més!
I quant al xoc asimètric, Sra. Consellera, ho compartim
plenament, no només ho compartim sinó que ja quan vostès
negociaven el repartiment dels 16.000 milions d’euros del fons
COVID 2020, des del Grup Parlamentari Popular els vàrem dir,
alerta que aquest fons COVID no té en compte l’impacte, el
molt major impacte que tendrà la crisi econòmica a les Illes
Balears. Li vam dir, alerta que aquest fons COVID no té en
compte això i, efectivament, no ho ha tengut en compte, Sra.
Consellera, el repartiment dels 16.000 milions d’euros ha
tengut en compte la davallada d’ingressos de la comunitat
autònoma, però no la dramàtica situació que sofreix el sector
serveis en aquestes illes, i això no s’ha tengut en compte.
Per tant necessitam major pressió en aquest sentit, perquè
els fons que es distribueixen de l’Estat, que provenguin de
l’Estat, tenguin en compte aquest impacte asimètric que té la
crisi econòmica, i que les Illes Balears som la comunitat
autònoma que més està sofrint, i això no s’ha tengut en compte.
Tampoc no s’ha tengut en compte avui mateix amb el pla
del Sr. Sánchez...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Costa, hauria d’anar acabant.
EL SR. COSTA I COSTA:

Tot el suport del Partit Popular perquè es creï un sistema de
finançament amb anivellament parcial, que respecti el principi
d’ordinalitat, ho defensam perquè ho creiem sincerament, creim
que les comunitats autònomes que són capaces d’impulsar

Sí, ja acab, ja acab, Sr. President. ...on ni tan sols es posen
damunt la taula ajudes directes. Ens pareix, sincerament, una
vergonya que a dia d’avui es faci un pla de xoc i no es posin
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ajudes directes per a autònoms i PIME per ajudar-los a superar
aquesta dramàtica situació.
En resum, Sra. Consellera, suport total però, per favor,
ajudi’ns perquè no s’harmonitzin impostos a la baixa; és més,
retirem ja d’una vegada el terme harmonització, i defensem
l’autonomia tributària de la comunitat autònoma.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Costa. Ara correspon la contrarèplica per part
del Govern. Té la paraula la consellera d’Hisenda i Relacions
Exteriors.
LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):
Gràcies, Sr. President. Sr. Costa, jo feliç, no?, que en
qüestions tan importants com el finançament de la comunitat
autònoma estiguem d’acord. Crec que és important la unitat
d’aquest parlament a l’hora de defensar els interessos de la
comunitat autònoma davant la resta de comunitats autònomes,
i torn a insistir, crec que el debat de finançament de les
comunitats autònomes -i això en tots els debats que es
plantegen amb el Govern central ho hauríem d’aplicar- no ha de
ser Estat i comunitats autònomes en una situació de desnivell;
hem d’aconseguir que entre tots els debat sigui entre comunitats
autònomes amb la funció de coordinació econòmica que pot
tenir l’Estat, en defensa de la progressivitat de les persones, i
també de la progressivitat en el territori.
La seva... pongamos que hablo de Madrid, no?, el seu guru
econòmic de l’abaixada d’impostos, encara no ha aprovat els
pressuposts des de 2019, això per començar; i, segona qüestió,
quan es va aprovar el fons COVID es va haver de rescatar la
comunitat autònoma de Madrid perquè no era capaç amb els
seus serveis públics de donar suport a la demanda de la
població, després d’anys de retallades, d’anys de privatització,
i d’anys...

Crec que en qüestió de finançament autonòmic i
d’autonomia financera i de responsabilitat fiscal les dues coses
van lligades; tu pots tenir autonomia financera i responsabilitat
fiscal quan exerceixes aquesta autonomia financera i
responsabilitat fiscal, i després no abaixes imposts i després
te’n vas a plorar perquè no tens recursos suficients per sostenir
els teus serveis públics.
Coincidim absolutament que el tractament que rep la
comunitat autònoma de les Illes Balears en el sistema de
finançament autonòmic és injust. No m’ha parlat de la
condonació del deute. Aquesta qüestió moltes vegades surt com
a una qüestió transversal, però consider que és una qüestió
cabdal perquè la situació de partida de la nostra comunitat
autònoma sigui igualitària a la resta de comunitats autònomes,
amb una comunitat autònoma més afectada que la resta de
comunitats autònomes per la crisi de la COVID.
Crec que és important l’atenció que s’ha donat a la
comunitat autònoma de les Illes Balears en aquesta pandèmia;
només per la qüestió dels ERTO han arribat més de 1.200
milions a aquesta comunitat autònoma, crec que això és
important. Crec que s’ha de posar en valor des del Govern de
l’Estat l’habilitació de crèdits extraordinaris o de fons
extraordinaris per entendre les necessitats de la comunitat
autònoma, les necessitats de despesa, perquè si no hauria
incrementat exponencialment l’endeutament d’aquesta
comunitat autònoma; crec que això també s’ha de posar en
valor.
I òbviament aquesta comunitat autònoma ha de reclamar un
tractament diferenciat, per l’especial incidència de la COVID,
per la seva condició d’insular, i perquè és una comunitat
autònoma que històricament ha estat tractada amb injustícia, de
la resta del territori espanyol. Moltíssimes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera. En aquests moments fem una
petita suspensió del plenari per airejar la sala.
(Pausa)

(Alguns aplaudiments)
... i d’anys d’abaixades d’imposts.
Per això no podem estar d’acord amb les abaixades
d’imposts que planteja sempre en el pla teòric el Partit Popular,
i per això demanam al Partit Popular que també s’uneixi a fer
pedagogia de per què serveixen els imposts. Els imposts
serveixen per finançar els serveis públics, i els serveis públics
han esdevingut essencials, cabdals i fonamentals per a aquesta
sortida de la crisi o per a aquesta protecció durant la pandèmia.
A qui ha mirat tothom?, als serveis públics. Qui ha demanat
resposta per a les seves necessitats sanitàries, educatives i
socials?, a qui han demanat resposta?, als serveis públics, i crec
que això és una qüestió que entre tots hauríem de coordinar,
que el missatge que enviam als ciutadans no ha de ser que els
imposts són dolents, ha de ser que els impostos són necessaris
per sostenir un sistema públic just i un sistema públic eficient.

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Sr. President
en la direcció del debat)
III. Moció RGE núm. 17654/20, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a pla per evitar l’increment
de la immigració il·legal, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 15874/20.
LA SRA. PRESIDENTA:
Señores y señoras diputadas, pasamos al tercer punto del
orden del día, que corresponde al debate y a la votación de la
Moción RGE núm. 17654/20, del Grupo Parlamentario
Popular, relativa al plan para evitar el incremento de la
inmigración ilegal, derivada del debate de la interpelación RGE
núm. 15874/20.
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Por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra
el Sr. Lafuente.
EL SR. LAFUENTE I MIR:
Gracias, vicepresidenta. Buenos días a todos. Bien, como
todos ustedes saben, esta moción deriva de la interpelación que
tuvimos, creo que hay una serie de conceptos en los que hubo
una amplia coincidencia: que se trata de una cuestión compleja,
que se trata de una preocupación social importante, que afecta
de lleno a nuestra comunidad, que hay una evolución
preocupante en el número de llegadas, que cabe hablar de una
ruta consolidada, que la inmigración debe ser regular y segura
y con integración, que hay un grave peligro con la ruta que se
está consolidando con Argelia en Baleares, ayer veíamos en la
prensa cómo un tercio de las embarcaciones que salen de
Argelia no llegan, y que en pocos meses se calcula que pueda
haber hasta 53 fallecidos.
Es un problema, es un problema humanitario, es un
problema social, es un problema importante en el que no se
puede agachar la cabeza. Es fundamental no levantar falsas
expectativas, a la gente se la engaña, se la engaña por las
mafias diciéndoles que si se suben y pagan tendrán todo lo que
quieren y todo lo que ven por las redes sociales, y eso es falso;
salen de la miseria y entran en una situación también de
indefinición jurídica, de miseria también, total, porque actúan
de forma irregular.
También es cierto que es una cuestión fundamental, en
materia de competencia, actuar dentro de la Unión Europea, es
evidente, tenemos una situación de libertad de movimientos
dentro de la Unión Europea, por tanto es una política cien por
cien comunitaria pero la función nuestra, la función de
Baleares, es ser exigente, exigente con el Estado, exigente con
la Unión Europea.
Pasamos a ser frontera de primera línea, necesitamos que el
Estado y la Unión Europea no nos vea como un sitio donde no
hay problemas: no es cierto, en Baleares hay problemas en esta
materia y necesitamos, además, no solamente la solución por la
vía de la intervención de la Unión Europea, sino también en
ayudas al desarrollo. Es fundamental actuar en destino, es
fundamental eliminar o tratar de contribuir a que no haya
sistemas políticos en los países de origen, corruptos y
antidemocráticos y dictatoriales, que se respeten los derechos
humanos, participar en la defensa común, en la política común
en seguridad y defensa de la Unión Europea.
Por tanto, ustedes tienen nuestras propuestas, se trata de
ocho puntos. En el primer punto, aceptaríamos la enmienda de
Ciudadanos, la 17978, consistente en cambiar el concepto o la
palabra “ilegal” por “irregular”, es cierto que en la normativa
comunitaria, en las directivas se utilizan ambos conceptos pero,
básicamente, el concepto de irregularidad. Por tanto. Y así
también lo propone la enmienda que presentan PSOE, Unidas
Podemos y MÉS, y en este caso también propondríamos ..., en
todo caso si lo aceptase el proponente, a la enmienda de Unidas
Podemos i MÉS, en este apartado, una transacción que
acogiese los principios de solidaridad y de transparencia que
ellos proponen, pero como un punto y seguido, si aceptan esta
posible transacción.
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En el punto 2 no hay enmiendas. En el punto 3,
aceptaríamos la enmienda de Ciudadanos de incluir al Estado,
entendemos que el Estado debe estar en este protocolo -si no,
no tiene sentido- pero es fundamental que exista un protocolo.
La enmienda de PSOE, Unidas Podemos y MÉS no la
podemos aceptar porque habla “si un cas el protocol”. Para
nosotros debe existir un protocolo en un caso de crisis de
llegada masiva, si no existiese ese protocolo gran parte de
nuestra propuesta con esta moción pues no tendría sentido. Esto
sería en el punto tercero.
En el punto cuarto no aceptaríamos la enmienda que se
propone por PSOE y Unidas Podemos porque entendemos que
el origen, en este caso de la ruta, es Argelia, eliminar el
redactado que teníamos que hace referencia a buscar soluciones
con Argelia, soluciones de retorno pero también soluciones de
inversiones en políticas al desarrollo, eliminar esto no tendría
sentido, no la podemos aceptar.
En el apartado 5 aceptaríamos también incluir al Estado,
como propone VOX en su enmienda. Es cierto que en todas
estas materias el Estado también se debe implicar y no a
levantar falsas expectativas.
Y, por último, en el apartado 6, entendemos que es correcta
la propuesta nuestra. La propuesta que hace Unidas Podemos
es que la normativa sea también garantista, nosotros
entendemos que la directiva de retorno es garantista, se
respetan los derechos humanos en la directiva de retorno. Si lo
que pedimos es que se aplique de forma ágil en la Unión
Europea..., no es un problema de normativa, aquí es un
problema de medios. La Unión Europea no pone los medios
adecuados para aplicar las directivas que ella misma dicta y,
por tanto, lo que le pedimos a la Unión Europea es que aplique
sus directivas garantistas, cumpliendo la defensa de los
derechos humanos, pero de forma garantista. En todo caso no
tenemos ningún problema en buscar una transacción y añadir la
palabra “garantista” porque entendemos que la norma así lo es.
No aceptaríamos las enmiendas de añadir el punto 7,
aplicando la Ley de seguridad nacional que propone VOX,
entendemos que no se da una situación de crisis y, por tanto, no
le es aplicable esta normativa.
Y el punto 8 y el punto 9 que propone VOX tampoco
entendemos que sean aceptables porque están incluidos en
nuestra moción, en el apartado 1, tanto en tener el fondo de
seguridad interior como en reforzar la vigilancia de costas y
fronteras.
Por tanto, entendemos que aceptando estas enmiendas
conseguimos un texto mejor redactado, entendemos que...
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Lafuente, tiene que ir terminando, por favor.
EL SR. LAFUENTE I MIR:
Sí, voy terminando enseguida, Sra. Vicepresidenta.
Entendemos que mejoramos el texto pero que además
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conseguimos lo importante: ser reivindicativos ante el Estado,
ser reivindicativos ante Europa, Baleares está en primera línea,
Baleares tiene una ruta consolidada y debemos anticiparnos a
los hechos.
Muchas gracias.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Muchas gracias, Sr. Lafuente. Para defender las enmiendas
RGE núm. 17962, 17963, 17964 y 17965/20, por parte del
Grupo Parlamentario VOX-Actua Baleares, tiene la palabra el
Sr. Campos.
EL SR. CAMPOS I ASENSI:
Gracias, Sra. Presidenta. Durante los últimos meses estamos
asistiendo a una auténtica invasión inmigratoria ilegal sin
precedentes en toda España. 1.500, sólo en Baleares. Con una
ruta además, consolidada, una ruta de inmigración ilegal entre
Baleares y Argelia, de hecho, lo reconoció la propia Sra.
Santiago, lo curioso es que después el ministro Marlaska diga
lo contrario que la Sra. Santiago y diga que no hay ruta de
inmigración. Sería bueno que hablaran entre ustedes.
Evidentemente, yo estoy de acuerdo con usted: hay una ruta de
inmigración ilegal consolidada porque, además, así lo dicen
también las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Nosotros hemos presentado una enmienda de modificación,
para instar también al Gobierno de la nación y es que, si
alguien tiene que evitar el efecto llamada no sólo es el
Gobierno balear -que también-, sino el Gobierno de España. Y
hemos presentado unas enmiendas de adición.
Me voy a centrar en el porqué pedimos, sobre todo, que se
declare la situación de interés para la seguridad nacional, en
virtud de los artículos 23 y 24 de la Ley 36/2015, de 28 de
septiembre, de Seguridad Nacional, ya que nosotros
consideramos que este es un aspecto a tener en cuenta
importante, sobre todo por lo que estamos viendo actualmente
y ¿por qué hacemos referencia a la Ley de Seguridad Nacional,
y también por qué hacemos referencia a la necesidad de dotar
de mayor financiación y medios a la Operación Índalo, de la
Agencia Europea de Vigilancia de Costas y Fronteras -llamada
Frontex?, pues lo hacemos por lo siguiente: porque es la
estrategia de seguridad nacional que contempla la inmigración
irregular como una amenaza para la seguridad nacional de
España.
Textualmente, dice: “Europa y el mundo en su conjunto
viven una de las mayores crisis migratorias registradas desde la
II Guerra Mundial. España, por su posición geoestratégica, está
especialmente expuesta a este desafío”. Esto es lo que dice la
propia estrategia de seguridad nacional. En consonancia con
ello, la ordenación de flujos migratorios es uno de los objetivos
de esta estrategia, por tanto, es esta normativa -la Ley de
Seguridad Nacional- y la estrategia de seguridad nacional, en
la que se puede y deben parar la intervención de las Fuerzas
Armadas.

Sin embargo, es el Gobierno español el que no ha utilizado
este legítimo recurso, sino que se limita a participar en la
Operación Índalo, dirigida por Frontex. La misma Operación
Índalo, nosotros vemos que es más una herramienta que sirve
como justificante tanto para el Gobierno español como para las
instituciones europeas que realmente una verdadera solución al
problema que padece España en general y Baleares en
particular y esto por varios motivos: en primer lugar, por la
insuficiencia de medios humanos y, en segundo lugar, si esta
nueva oleada de inmigración ilegal se está produciendo es
resultado de la inoperancia de la operación dirigida por
Frontex.
Los fallos que adolecen tanto en España como en la Unión
Europea en materia migratoria no lo dicen sólo los de VOX, no
lo decimos sólo nosotros, fue el propio expresidente de la
Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en su discurso sobre
el estado de la Unión de 2017 que dijo textualmente: “Las
personas que no tienen derecho a permanecer en Europa deben
ser retornadas a sus países de origen. Cuando sólo se retorna el
36% de los inmigrantes irregulares es evidente que debemos
intensificar considerablemente nuestra labor”, eso lo dijo el Sr.
Juncker.
Y es que es absolutamente insoportable e insostenible la
invasión inmigratoria que sufre España así como la
colaboración del Gobierno con mafias y el efecto llamada a
ilegales. El Gobierno de la nación tiene el deber de proteger las
fronteras y frenar la invasión inmigratoria y el Gobierno balear
tiene el deber de exigir al Gobierno que así lo haga, en lugar de
alentarla y acoger a los inmigrantes en hoteles, que no disfrutan
los españoles que están en ERTE sin recibir ayudas o que no
tienen absolutamente ningún sitio donde ir.
Están llegando inmigrantes económicos, no refugiados, que
llegan por vía marítima y no los estamos repatriando. Además
está llegando una inmigración que no es integrable, y ahí están
los datos cada vez de mayor delincuencia. El último hace dos
días donde un marroquí toxicómano embistió un coche de la
Policía Nacional resultando heridos dos agentes y a pesar de
tener múltiples antecedentes ha sido puesto en libertad. La
inseguridad se acrecienta en nuestros barrios, especialmente
además en los más humildes.
Miren, sin efecto llamada no viene nadie y nadie muere en
el Mediterráneo. El drama humanitario es culpa de ustedes,
señores de la izquierda, y de sus políticas. Si no quieren luchar
contra esas mafias lo mejor que podrían hacer es dimitir.
Se debe prevenir además la infiltración yihadista a través de
los flujos de inmigración ilegal, y de esto ha informado la
Policía Nacional y la Guardia Civil. No identificamos desde
VOX inmigración y terrorismo, pero es evidente que hay un
problema para la seguridad, también para la de los inmigrantes
legales. La entrada de terroristas...
LA SRA. PRESIDENTA.
Sr. Campos, tiene que ir terminando, por favor.
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EL SR. CAMPOS I ASENSI:
... -voy acabando-, la entrada de terroristas entre los flujos de
inmigración irregular y descontrolada. Tenemos múltiples
hechos, el autor de Berlín llegó en patera, el autor de ese
atentado de Berlín. El autor del atentado que se produjo en
Niza también llegó en patera. Se han detenido a yihadistas
islamistas...
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quería pedir a la Delegación de Gobierno, no lo voy a repetir
y me voy a ceñir a la propuesta que ustedes traen.
Mire, Sr. Lafuente, ustedes traen una propuesta que es
competencia, evidentemente, del Gobierno central y desde
luego de los estados miembros de la Unión Europea, de los 27,
éramos 28, ahora 27, y por lo tanto se está ajustando al ámbito
competencial y a la normativa vigente. Nosotros le vamos a
apoyar.

LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Campos, termine, por favor.
EL SR. CAMPOS I ASENSI:
... en Canarias -voy acabando, señora-, también han venido a
través de pateras. Quiero decir que esto se debe controlar por
la seguridad de todos y por el bien de todos, incluidos por
aquellos inmigrantes legales que con toda la buena intención
del mundo intentan venir a este país y que son explotados por
las mafias. Eso es lo que se debe acabar.
Muchas gracias.
LA SRA. PRESIDENTA:
Muchas gracias, Sr. Campos. Para defender las enmiendas
RGE núm. 17977 y 17978/20 por parte del Grupo
Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el Sr. Gómez.

Hemos hecho unas enmiendas en la línea concretamente de
manejar los conceptos porque, Sr. Lafuente, si no se manejan
bien los conceptos se está dando juego al uso político y
partidista de algunos. La inmigración..., la migración es un
derecho de cualquier persona a la movilidad y a buscar un
futuro mejor. Lamentablemente es una obligación para algunos
de huir de pobreza, de esa pobreza que tanto hacemos
significación a la comunidad autónoma, que todos los grupos
políticos traemos aquí datos, porque esa pobreza de los países
del sur es o por cuestión de sus gobiernos o por cuestión de
falta de ayuda o de falta de una..., de aquella descolonización
tan severa que tuvieron y tan injusta precisamente se ven
obligados a entrar en una patera o a través de un aeropuerto.
Los que se pueden pagar un billete sí que vienen con un
visado de turismo, pero se quedan aquí porque tienen
exactamente la misma intención que el que tiene que coger una
patera, y posiblemente el de la patera haya pagado tres o cuatro
veces más que ese billete de aeropuerto, tres o cuatro veces
más.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:
Gràcies, vicepresidenta. Sr. Lafuente, le puedo asegurar
que este diputado guardaba esperanzas de que el debate
unánime fuese desde la responsabilidad, la ausencia de
demagogia y desde luego, desde luego evitásemos la
estigmatización que un grupo parlamentario, de vidas humanas,
de proyectos de vida, lleva sistemáticamente trayendo a esta
cámara. La guardaba y aun guardo la esperanza de que el
debate siga yendo por aquí.
Hay gente que todavía está hablando no sólo de
estigmatización de la inmigración sino uso partidista y político
para una cantera haciendo identificar la inmigración con
pateras como delicuentes y hasta como terroristas. De hecho
plantea aquí que llevemos casi casi al ejército a dar salvas al
agua para evitar que lleguen esas pateras. Esas pateras que han
tenido un tercio calculado y estimado de personas que han
perdido la vida en el agua, un tercio, y datos del ministerio.
Cuando aquí se sacan sólo datos de algunos hechos
delictivos, de algunas personas, como las que podemos tener
cualquiera de nosotros que tenemos un carnet de identidad de
nacionalidad española aquí y a todo ese volumen de
inmigrantes se les trata de delincuentes, es un auténtica
irresponsabilidad.
Pero como no quiero repetir un debate que esta cámara ya
ha escuchado justo hace un año cuando se decía que se hiciese
una lista de las nacionalidades de las personas que llegaban y
se vinculase a los delitos que habían cometido, una lista que se

El objetivo son las mafias, totalmente de acuerdo, y el
objetivo es una cooperación y una responsabilidad de todos los
países miembros y una política conjunta con unas arterías
conjuntas. Recursos los hay. Si sumásemos los millones que
hay, es una barbaridad, pero no es eficaz, porque hay debate
interno entre los países de la Unión Europea. De hecho alguno
presume más que otro del tema de defender más la
humanización del fenómeno migratorio. Lo que necesita la
Unión Europea y los diputados del Congreso y los
eurodiputados es ponerse de acuerdo y exigir que el Parlamento
inste a que haya una política comunitaria conjunta y estratégica
que garantice todo lo que usted ha puesto aquí y otros partidos
hemos metido aquí.
Mire, estaríamos dispuestos incluso, Sr. Lafuente, que si
hay alguna enmienda mejor que la nuestra al punto 1, donde
claramente se habla de que la inmigración, las personas
inmigradas entran de forma irregular si cabe, pero no son
ilegales nunca. A nosotros no nos verá suscribir ningún tipo de
apoyo cuando se vincule personas a personas ilegales.
Le planteamos una transacción, bueno..., perdón, una
enmienda que creo que además hay por parte de algunos grupos
que puede estar mejor redactada, estoy seguro, que nosotros,
que es vincular el tema y asegurar la cooperación al desarrollo,
porque evitar la pobreza, evitar que..., sacar de la pobreza,
mejor, a las personas en los países del sur es lo que hace que la
gente no tenga que abandonar su país y que tenga expectativa.
Se habla de proyectos mejor estratégicos y mejor logrados.
Para eso hace falta presupuesto, algún presupuesto que alguien
de aquí se ha cargado en esta cámara, que le pide competencias
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al Gobierno y después le dice que se cargue todo un proyecto
de cooperación al desarrollo. El cinismo no puede ser mayor.
Si de algo podemos presumir aquí es de la solidaridad de la
ciudadanía de las Islas Baleares, por lo tanto cuando uno ve
ciertos discursos aquí no los entiende. No sólo la ayuda oficial
al desarrollo sino la que muchos ciudadanos y muchas
entidades están dando y que conoce tan bien esta cámara.

LA SRA. PRESIDENTA:
Señores diputados, perdone, Sr. Ensenyat, señores
diputados y diputadas, por favor, hay una persona
interviniendo.
Muchas gracias.
EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Nosotros le planteamos que acepte usted la enmienda al
punto 1 por un concepto, usted y yo lo hemos hablado ya y está
de acuerdo, porque además habla de situación irregular en todo
el resto de puntos, en ese no. Y la implicación del Gobierno
central sin duda, no tenemos competencias, nuestras
competencias, y lo verá usted, que hemos instado a que el
Gobierno sí las lleve a cabo de una manera más eficaz y más
estratégica es a través de la acogida y la integración de las
personas migradas cuando llegan aquí, y cuando el Gobierno
central le dice a las comunidades autónomas que tienen que
llevar esa política aquí porque le delega esa responsabilidad a
nuestro gobierno autonómico y a nuestros consejos insulares.
Por cierto, una referencia importante a la solidaridad en esta
acogida...
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Gómez, tiene que ir terminando, por favor.
EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:
... -acabo ya, vicepresidenta-, en esta acogida a través de la
solidaridad de la ciudadanía de las Illes Balears, queda
demostrada en muchísimos colectivos. Pero sí que le pido, Sr.
Lafuente, que no acepte usted enmiendas que suponen esa
estigmatización o utilizar las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado como las personas que tienen que perseguir a los
inmigrantes porque ni es su función ni la quieren hacer...
LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta. Evidentment, en tant
que consideram que és un tema que s’ha de tractar des d’una
perspectiva totalment escrupolosa i especialment per no caure
dins aquest discurs demagògic, purament demagògic a què
massa sovint ens té acostumats l’extrema dreta i ho hem pogut
comprovar avui mateix dins aquesta mateixa cambra en dues
ocasions.
Per tant, ens sumam a aquesta voluntat que abans
assenyalava el Sr. Gómez i Gordiola de poder tenir un debat
serè, un debat obert sobre una qüestió que evidentment ens
afecta al marge de consideracions que van més enllà d’una ruta
establerta o no, parlam d’un país que és veïnat nostre. Crec que
és un tema que és important recordar. La gent que està més
propera a costa i especialment la gent que ha sentit parlar molt
del tema d’estraperlo i del tema del contraban sabrà que
realment hi havia una ruta amb Alger i que es posava dins un
llautet i que en un parell d’hores el Sr....
(Se sent una veu de fons que diu “a la vela”)
... a la vela, en un parell d’hores eren a Alger, ho dic perquè
moltes vegades parlam d’Alger com si fos a l’altra punta de
món. No sé si amb xifres, perquè no he tengut temps a
comparar-les, si tenim més immigrants o més persones
migrades en situació irregular d’Alger que són els nostres
veïnats del sud o bé d’altres països d’arreu del món. No ho sé.
En tot cas són els nostres veïnats i crec que hauríem d’establir
també altres tipus de ponts, no?, culturals, un pont de mar
blava, deia Martí i Pol, més enllà evidentment del control del
que és la immigració.

Sr. Gómez, tiene que terminar, por favor.
EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:
Muchas gracias.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Muchas gracias, Sr. Gómez. Intervienen para defender las
enmiendas 17979, 17980, 17981 y 17982/20 presentadas
conjuntamente por los Grupos Parlamentarios MÉS per
Mallorca, Socialista y Unidas Podemos. Per part del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca téla paraula el Sr. Ensenyat.
EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:
Moltes gràcies, Sr. Vicepresidenta. Diputats i diputades,
molt bon dia...

Jo crec que en tot cas... sumam a aquesta voluntat de tenir
un diàleg serè, hi ha una qüestió importantíssima que és la del
llenguatge i crec que ens hauríem de referir sempre i en tot cas
a persones i no ens hauríem d’oblidar mai que són... que parlam
de persones. Després podem parlar de persones que es troben
en una situació irregular, però crec que les qüestions del
llenguatge són importants i, per tant, en tots i cadascun dels
punts de la moció que vostè ha presentat no pot mancar aquest
concepte de persona, perquè d’això parlam, de res pus, i crec
que a partir d’aquí després ja podem anar parlant de totes les
altres qüestions que evidentment també són importants.
Vull recordar que... crec que no hi ha res pitjor a la vida que
haver d’abandonar casa seva perquè no hi ha futur. Crec que de
les coses que a un li poden passar en la vida crec que aquesta
pot ser de les pitjors i, per tant, mai no hauríem de banalitzar ni
de criminalitzar un fet que és molt important i que després els
mallorquins en podem donar exemple, que històricament hem
hagut de migrar a altres països de manera legal i de manera
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il·legal. Aquí mateix, el que els parla el seu DNI diu que és
nascut a Anglaterra, eh?
Per tant, com a tal i com a... com a país que sempre ha estat
migrant i també acollidor evidentment sempre ho hem de fer
des d’un respecte i per això presentam aquest conjunt
d’esmenes.
El Sr. Lafuente ja deia algunes... que no hi feia referència,
jo li deman per favor que reconsideri el primer punt de canviar
i referir-nos no a “immigrants il·legals”, sinó a “persones
migrades”, tal i com feia referència abans.
Després, en altres que al cap i a la fi complementen el que
he anat dient en aquest torn d’intervenció, que parlam dels
nostres veïns del sud, dins un context de la Unió Europea on
s’han de prendre tot un conjunt d’accions, però sempre des
d’aquesta perspectiva del màxim respecte.
Moltíssimes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Muchas gracias, Sr. Ensenyat. Por parte del Grupo
Parlamentario Socialista tiene la palabra la Sra. Gamundí.
LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:
Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, permetin que em centraré punt per punt en la moció
per seguir un ordre.
Pel que fa al primer punt, Sr. Lafuente, nosaltres som més
partidaris de parlar de persones immigrants en situació
irregular. Les persones no són il·legals i el llenguatge ha de ser
precís en referència a aquest conjunt de persones. No podem
donar ales a la ultradreta, que avui n’ha fet gala, no?, i que
empra el llenguatge per cercar culpables i intoxicar en un debat
tan seriós com és aquest.
Per tant, han de ser persones tractades evidentment d’acord
amb els drets humans, no tenir una autorització de residència
suposa una irregularitat administrativa i no un delicte. Pensam
que es contribueix d’aquesta manera a un estigma del qual
evidentment no volem ser partícips.
Pel que fa... en referència a la situació de les Illes és evident
que hi ha hagut un increment..., un increment evidentment
agreujat per les conseqüències de la COVID-19 en aquests
països també d’origen. Nosaltres pensam que no és comparable
amb altres indrets, però sí que reconeixem evidentment aquest
augment. Si més no compartim la idea de ser considerats de
primera línia de frontera amb la Unió i, per tant, d’aquesta
manera poder disposar de tots aquests recursos que vostè
esmenta.
Així i tot trobam a faltar aquest component social a tenir
present a l’hora d’abordar aquesta problemàtica. Per això
consideram que dins aquest pla de mesures que vostè ens porta
avui s’ha d’incorporar o s’ha de fer d’acord segons una
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estratègia integral de gestió de la migració que fixi l’equilibri
entre la solidaritat i la responsabilitat i que garanteixi la
participació de tots els estats membres de la Unió Europea en
la prestació d’ajuda humanitària davant aquesta pressió
migratòria.
Pel que fa al punt 2, hi estam d’acord. El punt 3, crec que...,
és a dir, vostè ja ens ha avançat que acceptaria l’esmena de
Ciutadans, nosaltres ens sembla bé i evidentment aquest
protocol està fet, s’ha de revisar evidentment de manera
contínua, hi estam d’acord, i que evidentment això a més es
desenvolupa conjuntament amb el Govern de les Illes Balears
i també amb els consells insulars i ajuntaments que durant
aquesta situació de COVID que hem viscut s’hi han bolcat per
donar solucions a aquests temes.
Llavors, pel que fa al punt 4, no ens ha agradat, i li ho he de
dir així de clar, allò de promoure polítiques de retorns àgils a
Algèria, ens sembla com si ens volguéssim llevar aquí les
persones de sobre. Si m’ho permet vostè, al punt 6 on hi torna
fer referència, que a més el competent és l’Estat d’aquestes
polítiques i també la Unió Europea, a nosaltres ens agrada més
parlar del terme garantista. Pensam que s’ajusta més al
component humà que defensam i a més la mateixa directiva així
ens parla i a més fa menció de l’eficàcia d’aquestes polítiques.
Per altra banda coincidim, a diferència de la ultradreta, que
evidentment ja va deixar palès al debat de pressuposts quin era
el seu posicionament respecte de cooperació, o sigui el Govern
de les Illes Balears no hauria de fer res en matèria de
cooperació, per tant, nosaltres sí que compartim aquesta aposta
per contribuir a través de la cooperació als països d’origen, una
aposta que ha fet aquest govern any rere any.
Respecte del punt 5, hem de dir que no hi hem presentat cap
esmena, però evidentment nosaltres no volem contribuir ni el
més mínim a les boles que hem sentit en relació amb aquest
tema. Pensam que estam immersos dins la multiculturalitat i la
globalitat i que com a tal això requereix esforços i
responsabilitat per part de tots els agents implicats, no sols un
govern. Nosaltres no pensam que s’hauria de posar l’accent a
l’efecte cridada, nosaltres en tot cas el posaríem a l’efecte
fugida, a cercar les causes, l’origen que fa que aquestes
persones es vegin obligades a partir...
(Alguns aplaudiments)
... de casa seva en situació de guerra, en situació de pobresa i
en situació d’explotació. L’únic efecte cridada que existeix aquí
és, en tot cas, fomentar el racisme i la xenofòbia, aquesta
expressió sempre és més utilitzada pels governs l’empren com
a justificació per no prendre mesures a favor de combatre
aquest fenomen.
Respecte del punt 6, compartim amb vostè la idea, ja li he
explicat les polítiques de retorn, compartim amb vostè la idea
que desgraciadament el tràfic de migrants i la tracta d’éssers
humans suposa avui una de les activitats més lucratives per a la
delinqüència internacional i que s’ha de combatre.
En definitiva, des del Grup Socialista proposam un pacte
europeu sobre migració i asil, proposat per la Unió Europea,
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que s’ha de proposar aquest mes de setembre. Aquí a Balears
va venir el president Sánchez i també el president d’Itàlia, es
varen fer propostes concretes per fer veure que evidentment
necessitam d’una política migratòria comuna, que garanteixi a
tots els estats membres que compleixin els compromisos
d’acollida i que es posi el focus en les polítiques de
participació.
LA SRA. PRESIDENTA:
Sra. Gamundí, tendría que ir terminando.
LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:
Per una altra banda, -acab, Sra. Presidenta-, la col·laboració
amb els països d’origen i trànsit, amb un objectiu de lluitar
contra la xacra del tràfic de persones, però també signar els
acords de seguretat social, dissenyar esquemes de migració
regular i fer feina per ajudar-los a millorar la seva situació
socioeconòmica, i, per últim, i no per això manco important,
unir esforços amb les organitzacions internacionals
multilaterals. Al cap i a la fi podrem entendre aquest drama
humanitari des de diferents maneres, o bé posant murs sota
l’estigma, els discursos d’odi, amb una visió reduccionista d’un
fenomen complex...
LA SRA. PRESIDENTA:
Sra. Gamundí, tiene que terminar por favor.

violacions dels drets humans en el seu país, l’assetjament o
persecucions polítiques per religió, per ètnies, etc.
La migració es genera per factors que es produeixen en els
països d’origen i no per polítiques proimmigració, com alguns
partits polítiques repeteixen una i una altra vegada des de fa
temps, aquestes formacions polítiques tenen el comodí de
l’efecte cridada per a tot. Si es fan polítiques socials per
garantir el benestar de la població, com per exemple l’Ingrés
Mínim Vital, això representa un efecte de cridada perquè
vinguin tots els immigrants aquí al país. Estan en contra,
empren durant mesos aquest comodí, per oposar-se simplement
a una prestació i acusar els governs de fer polítiques que fan
una crida per l’augment de la immigració. Mentre, desinformen
la població i promouen un discurs que fomenta el racisme i la
xenofòbia.
Per altra banda, també empren el comodí de l’efecte de
cridada per justificar polítiques restrictives d’estrangeria i
d’asil en temes de migració. Els serveix per a tot i obvien
clarament que l’efecte real de la crida de la migració és la
pobresa, la guerra i la violació dels drets humans en el seu país.
Des d’Unides Podem tenim clar que totes les institucions,
dins l’àmbit de les seves competències, han d’aplicar una
política migratòria d’acord amb els drets humans i la defensa
dels drets a les persones migrants. Rebutgem les devolucions en
cadena i respectem el dret internacional envers els processos
immigratoris, calen mecanismes de cooperació i solidaritat amb
els territoris d’origen i el territoris que són receptors.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:
... o bé tenir com l’entenem els socialistes, des l’aliança, la
unió, el multiculturalisme i la solidaritat.
Gràcies, presidenta.
(Alguns aplaudiments)

Les Illes Balears hem demostrat durant els darrers vint anys
que som una comunitat solidària i any rera any el Govern
augmenta el pressupost en comparació. Però no ens podem
quedar aquí, hem de seguir treballant per arribar a l’objectiu del
0,7 del pressupost de cooperació, tant a nivell autonòmic com
a nivell estatal, per tal de treballar amb els territoris més
vulnerables i evitar que les persones hagin de marxar del seu
país.

LA SRA. PRESIDENTA:
Muchas gracias, Sra. Gamundí. Por parte del Grupo
Parlamentario Unidas Podemos tiene la palabra la Sra. Mayor.
LA SRA. MAYOR I ABAD:
Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta, bon dia a tothom. En
matèria de migracions, com a representants públics, hem de ser
responsables i parlar amb veracitat, quan es parla de persones
immigrants hem de pensar que parlem de persones humanes, de
vides humanes, que sovint arrisquen la seva vida per migrar;
quan parlem de persones immigrants que arriben a les nostres
illes, no podem obviar la situació i les circumstàncies que
previsiblement han patit aquestes persones en el seu país,
s’embarquen en pasteres, arrisquen la seva vida o fins i tot la
vida dels seus fills.
Què pot dur a una persona emprendre un camí tan arriscat
com pot ser la pèrdua de la vida? Els diferents estudis indiquen
que els factors que fan que les persones arrisquin la seva vida
són la pobresa extrema, la guerra, el canvi climàtic, les

La moció que avui presenta el Partit Popular proposa 7
punts els quals passem a valorar. Sobre el punt 1 hem presentat
una esmena que millora la proposta, esperem que l’acceptin la
proposta que nosaltres hem presentat, tal i com els han explicat
els meus predecessors abans.
En el punt número 2, estem d’acord que s’han de dotar les
forces de seguretat dels mitjans necessaris per a la seva labor,
però, tal i com he comentat en l’exposició, el problema de la
immigració no es resol amb més detencions o més rebuig, es
resol en actuar en els conflictes en els països d’origen.
En el punt número 3 hem presentat una esmena per a la
revisió permanent de protocols. Tal i com va dir la consellera
a la seva intervenció, tant l’Estat com el Govern de les Illes
Balears porten treballant anys en aquest sentit i cal una bona
col·laboració de les polítiques i actuacions entre institucions,
de protocols ja n’hi ha, simplement s’han de revisar i garantir
la coordinació entre les institucions.
En el punt número 4 presentem també una esmena per
promoure ajudes al desenvolupament en els països d’origen, no
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només d’Argèlia, ja que ens arriben persones de diferents
països.
En el punt número 5 hi votarem en contra, per l’exposició
que ha realitzat abans, el Partit Popular no detalla a què es
refereix quan diu “en evitar qualsevol acció que pugui
promoure l’anomenat efecte crida”. I pel que he explicat a
l’inici de la meva intervenció, hi votarem que no.
En el punt número 6, també presentem una esmena que
esperem que sigui acceptada.
I amb referència a les esmenes de VOX, si són acceptades
hi votarem també en contra.
Moltes gràcies.
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Cos de Policia Nacional, és cert, està desbordat davant
l’arribada massiva de pasteres a les costes de les illes,
denuncien manca d’efectius, personal per fer-hi front.
Ruta Algèria-Balears, ja no és una ruta esporàdica, és una
ruta organitzada, consolidada, hi estam també d’acord.
Actuació davant l’arribada de pasteres, quan arriben són
detinguts en dependències policials, un màxim de 72 hores; ara
es fa un protocol COVID per detectar si tenen o no COVID i,
en cas afirmatiu, se’ls confina a l’hotel. A mi també em dol,
quan veig que es fan bromes dient o es critica el fet que
nosaltres estam sense feina, però ells se’n van a un hotel. I què
hem de fer, que s’ha de fer amb ells? Se’ls ha d’amollar al
carrer contagiats, perquè contagiïn tothom? O quina és la
solució que es dóna? Perquè de vegades jo estic amb els cabells
drets quan sent segons quines coses.

(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Muchas gracias, Sra. Mayor. Abrimos el turno de fijación
de posiciones y por parte del Grupo Parlamentario El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula la Sra. Pons.
LA SRA. PONS I SALOM:
Gràcies, Sra. Vicepresidenta, senyores i senyors diputats.
Diario de Mallorca, dia 21 de desembre, és a dir, ahir: “Un
tercio de los migrantes que zarpan en patera de Argelia fallece
o desaparece en su travesía hacia Baleares. El número de
personas que viene en patera desde el país del Magreb a las
islas aumenta cada año”. Aquesta notícia a la qual s’ha fet
referència també per part d’una altre company diputat, quan la
llegeixes textualment, posa els pèls de punta: “53 migrantes
perdieron o murieron en la ruta Argelia-Baleares, solo en el
último mes, mientras intentaban comenzar una vida mejor en
Europa. Si sus familiares no han recibido noticias de ellos 36
horas después de salir a las islas, es una mala noticia”. I una
mala notícia en aquests casos és la mort de la persona que
migra.
Des de principis d’any 1.417 immigrants han estat
interceptats a la nostra comunitat, és vera que és el triple que el
2019. Un terç d’aquests immigrants, com deia, ha mort o
desaparegut, que bàsicament vol dir el mateix, abans d’arribar
a la nostra comunitat. Les xarxes que controlen les pasteres
cobren de 600 a 1.000 euros per viatge. Quan parlam de
persones migrants, no parlam de delinqüents, són víctimes,
víctimes d’una situació horrorosa a ca seva, víctimes d’una
situació desesperada, víctimes d’un trànsit cap al que pensen
que és una vida millor, que és insegur, que molts queden pel
camí, i imaginem cap de nosaltres si seríem capaços de fer el
que fan, fugir en pastera cap una altra terra cercant una vida
millor. Què hauria de passar perquè nosaltres tenguéssim
nassos de fer una cosa com aquesta?
Per tant, nosaltres sí creiem que el llenguatge és important
i tot després ja passaré a parlar punt per punt d’aquesta
proposició que avui se’ns presenta.

Si no hi ha lloc als centres, els deixen lliures; passen a
disposició judicial, que incoa l’expedient d’expulsió, això està
contemplat, que ordenarà el seu ingrés en un centre
d’internament per a estrangers, CIE, un màxim de 60 dies.
Se segueix el procés judicial per a la seva expulsió,
habitualment es traslladen a la península, excepte els menors,
per a quan es resolgui l’expedient d’expulsió siguin deportats
al seu país d’origen.
Possibles solucions: informació en origen, en això estam
d’acord, és que en origen si féssim moltes coses també ens en
salvaríem d’altres; més control de fronteres, però també la
cooperació internacional en origen, ells no venen a fer turisme,
venen desesperats cap aquí. Per tant, la cooperació s’ha de
fomentar, que també moltes vegades hi ha hagut qualque partit
aquí que ha dit que ens l’havíem de carregar també, és que ens
ho arribarem a carregar tot si els escoltam. Per suposat, la
implicació de la comunitat europea, nosaltres pensam, perquè
sempre som les regions costaneres les que acaben tenint el
problema i Europa mira cap a una altra banda, encara que ho
tengui escrit al paper, hi ha d’haver més compromís per part de
tota Europa, perquè si Europa som tots també s’ha de
demostrar aquí.
I nosaltres també creiem en la policia autonòmica, que s’ha
de reforçar, necessitam més policies, està clar, per poder fer
coses com fan, ara bé, hem de recordar que el Govern de les
Illes Balears no té competències, no té competències,
simplement pot fer assistència, que és el que fa, no tenim
competències en aquesta comunitat per fer tot allò que alguns
proclamen, a no ser que sigui proclamar demagògia.
I tenc 36 segons, no sé si m’abastaran, per dir que al punt 1
ens agrada molt més aquest punt amb l’esmena que han
presentat MÉS, PSOE i Unides Podem, el llenguatge és
important, jo també sempre ho dic i hi estic absolutament
d’acord, són persones immigrants en situació irregular. En el
punt 2 votarem que sí; al 3, que sí; al 4, que sí; al 5, ens hi
abstendríem; i al 6, també hi votaríem que sí, si ens donen i ens
permeten fer una votació separada.
I salut per a tots per a l’any que ve i molts d’anys. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Pons. Per part del Grup Parlamentari
Mixt té la paraula al Sra. Font.
LA SRA. FONT I MARBÁN:
Gràcies, Sr. President. Cada vegada que es produeix un
debat sobre la qüestió migratòria em preocupa veure la feblesa
de la memòria col·lectiva, les persones decideixen migrar per
millorar les seves condicions de vida i les nostres illes van ser
generadores de moviments migratoris en el segle passat, perquè
els nostres avantpassats cercaven una vida millor, com els
migrants d’avui en dia.

dels efectes del canvi climàtic i perquè no poden arribar a
Europa per la via normal. I com més difícil ho posi Europa,
més màfies i més morts hi haurà.
Els grups que presenten aquesta moció, si bé podem fer un
esforç per entendre el seu sentit, ens grinyoles per com estan
redactades, així pensam que les esmenes presentades pel
Govern milloren en molt la redacció de la proposta.
Acab, però abans vull desitjar a tothom bones festes i un
millor 2020, que no crec que sigui molt difícil que ho sigui.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)

Parlar d’aquesta problemàtica sense cercar l’origen del
problema és començar la casa per la teulada i els orígens, avui
en dia, són múltiples. A l’era de la globalització, de l’economia
mundial i de la lliure circulació global de béns i capitals, les
migracions globals són una conseqüència natural.

(Se sent el timbre de crida per a votació)
(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:

La gestió de les migracions actuals passa per garantir
plenament el dret a la lliure circulació, s’ha de garantir el dret
a no emigrar, reduir la desigualtat entre països rics i països
pobres, impulsar àmplies campanyes antidiscriminatòries,
orientades a la construcció de societats culturalment plurals. No
obstant açò, aquestes idees globalitzadores han xocat
inevitablement amb altres grups que s’oposen a aquestes idees,
encara que aquesta oposició té més una base política que
econòmica.
És fonamental que a l’hora de parlar d’emigració ho fem
des de l’òptica dels drets humans, perquè parlam de persones
en situacions de vulnerabilitat. I hem de deixar de culpar les
persones migrants dels seus problemes econòmics i socials i
combatre totes les classes de discriminació racial i xenofòbia.
Vull matisar aquesta insistència en parlar de drets humans,
perquè en el primer punt de la moció parla d’immigrants
il·legals, tot i que el Sr. Lafuente ja ha dit que acceptarà, crec
que ha dit l’esmena de Ciudadanos, tot i que també jo
m’afegiria més a l’esmena del Govern. Per açò coincidir a
repetir que els drets personals són drets fonamentals per a tots
els éssers humans, són els que tenen les persones com a tals; és
a dir, no només com a individus, sinó com a persones.
Entenem per persona un ésser dotat de raó, capaç de
conèixer, autònom, que té consciència d’ell mateix, capaç de
guiar i d’interactuar amb els altres. La vida i la dignitat són
dues condicions indispensables i és en aquest sentit que tots
som iguals, malgrat les diferències de color, cultura o religió
tots tenim en comú el valor de la humanitat. Els trets personals
ens anuncien que totes les persones tenen qualitat, que totes són
valuoses, importants i respectables pel fet de ser persones, amb
independència de la seva riquesa, cultura, religió o sexe.
La dignitat no se suposa, es té i és un valor irrenunciable,
propi de qualsevol ésser humà, per tant, deixem de parlar
d’immigrants il·legals i passem a dir, primer, persones, i
després ja les qualificarem per la seva situació irregular.
Si hi ha màfies que es dediquen al comerç de persones és
perquè hi ha moltes persones que fugen de la guerra, de la fam,

Moltes gràcies, Sra. Font. Correspon ara al grup
parlamentari proposant, té la paraula el Sr. Lafuente.
EL SR. LAFUENTE I MIR:
Gracias, presidente. En primer lugar, agradecer a los
distintos grupos sus aportaciones, en realidad es un tema muy
complicado y muy difícil de explicarse en cinco minutos y es
difícil concretar.
No hay ningún problema por parte de nuestro grupo de que
se haga voto por separado para facilitar que cada uno, en
función de sus preferencias, pueda tomar posición sobre cada
punto.
Yo quisiera destacar una cosa, si en el mes de diciembre,
mes complicado climáticamente y en el mar, se produce un
incremento de embarcaciones, como se ha producido desde que
presentamos la interpelación a que se debate la moción, han
pasado dos semanas, se han producido tres embarcaciones que
venían desde Argelia, creo que es motivo para que nos
preocupemos. Los datos que publicaba la prensa ayer, es
motivo para que se adopten medidas y nos anticipemos.
La moción de hoy, del Partido Popular, tiene la intención,
sabiendo y siendo conscientes de que la competencia es
básicamente de la Unión Europea y del Estado, de que seamos
reivindicativos desde el Parlamento balear de que preveamos
la posibilidad de situaciones de que esto vaya a más y, por
tanto, pidamos ayuda a quien tiene competencias, de que
llamemos la atención al Estado, de que llamemos la atención a
Unión Europea, y que se pongan los medios necesarios para
que no se consolide esta ruta, para que la inmigración sea legal,
regular y segura, y que no se consolide una ruta que lo que
produce es muerte y miseria.
Y ese es un reto de la Unión Europea, y desde Baleares
debemos llamar a la Unión Europea a través del Parlamento, a
través del Estado español, pero decirle que tiene que... ese
equilibrio entre los derechos humanos, entre la solidaridad y
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entre el respetar la dignidad de la persona, pero también de
promover las vías legales y seguras, no promover la vías
ilegales, inseguras y mafiosas, por no hacer nada. Y ese es el
motivo básico y fundamental de esta propuesta.
He explicado cuál era la posición de nuestro grupo sobre las
diferentes enmiendas, aceptaríamos en el punto 1, el concepto
de ilegal e irregular es utilizado indistintamente en las
directivas comunitarias, pero entendemos que es mucho más
adecuado “irregular”, por tanto, ningún tipo de problema en
este sentido.
Y creo que el resto de las posiciones están perfectamente
manifestadas.
Nosotros somos defensores del proyecto europeo,
entendemos que los principios europeos de libertad, de
seguridad y de justicia, también deben aplicarse básicamente en
materia inmigratoria. Hay otros grupos que ponen en cuestión
el proyecto europeo, nosotros defendemos el proyecto europeo
porque creemos precisamente en un espacio de democracia, de
libertad y de justicia, pero también pedimos que el gran reto de
la Unión Europea, uno de los grandes retos de la Unión
Europea es, precisamente, que la inmigración sea regular y
segura y que ayude a quienes tienen el problema, es uno de los
principios de solidaridad. Si Europa nos va a ayudar también
cuando tenemos problemas económicos derivados de la
COVID, también tiene que ayudar a los países que sufren la
presión migratoria.
Y hay que distinguir, no se puede mezclar inmigración,
asilo, que es un concepto diferente, y refugiados, que es otro
concepto diferente, y he visto que a veces alguno los confunde;
son tres conceptos jurídicos diferentes perfectamente
diferenciados en la normativa europea.
Y otra cuestión para nosotros fundamental, hoy el
Parlamento, y creo que, además, por todos los grupos, dice que
hay una ruta consolidada, y llama la atención al Estado español,
a la Unión Europea, de que hay una ruta consolidada; eso,
desgraciadamente, no es lo que manifestó hace dos meses el
ministro Escrivá, perdona, hace dos semanas o hace una
semana prácticamente en el Congreso, eso no es lo que el Sr.
Marlaska defiende en el Congreso, dice que no hay ruta
consolidada en Baleares. Creo que hay que decirle bien claro
que en Baleares hay una ruta consolidada que no queremos que
nos pueda coger desprevenidos una situación de crisis
humanitaria, como ha vivido Canarias; que hay que tener los
protocolos actualizados; que hay que tener los medios
actualizados; que se tienen que adoptar medidas preventivas
para que esto no pase, y en esto va nuestra moción, que se
tienen que adoptar medidas preventivas; que el Govern balear
no puede ser un mero espectador, tiene que ser un participante
activo en la prevención, y eso es lo que le decimos en nuestra
moción. Por tanto, creo que es una moción positiva en ese
sentido.
Y entiendo que, además, innovadora y que no se había
dado, de decirle al Estado: aquí sí que hay una ruta
consolidada, a pesar de que ustedes digan lo contrario.

3799

Sin más, pues desearles a todos feliz Navidad y que el
próximo año tengamos todos muchísima salud.
Muchas gracias.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Un cop finalitzat el debat, procedirem a la votació. Farem
votació separada, en primer lloc, el punt número 1, amb
l’esmena 17978, de Ciudadanos, incorporada. Votam.
26 sí, 31 no, cap abstenció.
Votam el punt número 2. Votam.
57 sí, cap no, cap abstenció.
Votam el punt número 3, amb l’esmena 17977, de
Ciudadanos, incorporada. Votam.
57 sí, cap no, cap abstenció.
Ara votam el punt número 4, amb la redacció original.
Votam.
26 sí, 31 no, cap abstenció.
Votació del punt número 5, amb l’esmena 17962, de VOX,
incorporada. Votam.
23 sí, 34 no, cap abstenció.
Finalment, votam el punt número 6. Votam.
26 sí, 31 no, cap abstenció.
IV. Debat i votació sobre la validació o la derogació del
Decret Llei 14/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents
en determinats sectors d’activitat administrativa (escrit
RGE núm. 17828/20, del Govern de les Illes Balears).
Senyors diputats, senyores diputades, passam al quart punt
de l’ordre del dia que correspon al debat i votació sobre la
validació o la derogació del Decret Llei 14/2020, de 9 de
desembre, de mesures urgents en determinats sectors d’activitat
administrativa, escrit RGE núm. 17828/20, del Govern de les
Illes Balears.
Començam el debat amb la 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 la
consellera d’Afers Socials i Esports.
LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I
ESPORTS (Josefa Santiago i Rodríguez):
Bon dia a tots i a totes, gràcies, president. Defens, en nom
del Govern, la validació del Decret Llei 14/2020, de mesures
urgents en determinats sectors d’activitat administrativa. El
contingut d’aquest decret afecta sis conselleries: Hisenda i
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Relacions Exteriors; Model Econòmic, Turisme i Treball; Salut
i Consum; Administracions Públiques i Modernització;
Agricultura, Pesca i Alimentació; i Afers Socials i Esports.
L’emergència sanitària que s’ha desenvolupat en una pandèmia
ha obligat els governs de tot el món a adoptar mesures urgents
i extraordinàries, primer, per afrontar la malaltia; després, per
reduir l’impacte negatiu, social i econòmica que ha produït
aquesta malaltia; també per adaptar la normativa existent a la
realitat, una realitat absolutament canviant i que, a més, canvia
molt de pressa. Aquests canvis s’han fet progressivament i
s’han basats en l’experiència de la gestió, no tenim la mateixa
experiència el mes de març d’aquest any que el mes de
desembre, amb nous coneixements respecte del coronavirus i
de la COVID-19, no tenim la mateixa informació i el mateix
coneixement a principis de març que ara; i a l’adaptació de la
normativa autonòmica per canvis produïts en la normativa
estatal.
Per tant, en base a aquesta necessitat d’adaptar la normativa
que tenim a la nostra comunitat autònoma amb una realitat molt
canviant, fem una sèrie de propostes: modificam el Decret Llei
11/2020, del règim sancionador específic per fer front als
incompliments de les disposicions detectades per pal·liar els
efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19. El modificam
a diversos articles: el 3, el 4 i el 9; definim com a infractores les
persones que han comercialitzat, organitzat reunions, festes o
d’altres esdeveniments esporàdics o eventuals que incompleixin
la normativa, encara que no s’hagin dut a terme, era un
concepte que hem introduït nou, perquè a l’anterior no l’havíem
introduït, i ens trobam que a l’hora de poder sancionar aquesta
gent, com que no s’havia dut a terme no els podíem sancionar,
i, a més, no s’havien dut a terme perquè les administracions ho
havien detectat i ho havien paralitzat. Per tant, també la
voluntat d’incomplir la normativa, pensam que en aquest cas
d’una pandèmia que afecta tothom, també s’ha de censurar de
qualque manera.
Per tant, consideram que seria greu, si no s’ha celebrat, i
molt greu, si s’ha celebrat.
També estableix, i modificam de forma clara, que són
responsables, principal i solidaris dels menors d’edat els pares
o les mares, tutors o guardadors; això és un canvi, perquè fins
ara eren responsables principal i no sols subsidiàries i, per tant,
ho canviam en aquest sentit, que són els responsables principals
i no sols subsidiaris. Com veieu això és un canvi de
l’experiència.
Modificam la Llei 2/2020, de mesures urgents i
extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la
simplificació administrativa, modificam els articles 18 i 39, i
afegim un capítol nou, el sisè. I afecta especialment l’adquisició
de medicaments hospitalaris, la Llei 2/2020 establia un règim
contractual o estableix un règim contractual específic i més
ràpid que l’habitual per als medicaments genèrics. Amb aquesta
modificació ampliam, amb aquest decret llei, que es puguin
també fer, amb un mecanisme de contractació molt més ràpid,
els biosimilars i els de marca.
Això està enraonat perquè, una vegada que un medicament
està en el mercat té un preu taxat o fixat per les autoritats
sanitàries, que un concurs públic normal no modificaria aquest

preu. Per tant, el que fem és complicar la gestió administrativa,
no aportam ni eficàcia, ni eficiència ni equitat i, per tant, amb
aquest tipus de modificació facilitam absolutament la gestió
administrativa i facilitam que els medicaments estiguin molt
més ràpids per a l’ús hospitalari, perquè si ho fas per una
recepta normal, a través del sistema sanitari primari, a través
d’un metge de salut familiar o d’un metge de medicina familiar,
el ciutadà ho podria tenir el mateix dia; en canvi, si ho fem
hospitalari, ho complicam amb la gestió d’aquest concurs.
D’aquesta manera es fa una gestió absolutament molt més
ràpida. Aquesta modificació està basada ja en sentències del
Tribunal Europeu, perquè tenim la validació del Tribunal
Europeu.
Per altra banda, s’incorpora que per a la invitació, per a
l’acord de l’adquisició d’aquell medicament, s’introdueixen
altres criteris, com poden ser la posologia o la traçabilitat del
medicament. És absurd, per exemple, haver de compra un
medicament que necessiti una posologia 17 vegades a la
setmana, quan n’hi ha d’eficients i eficaces que només són tres
pics a la setmana, això també facilita la gestió de l’acció
sanitària.
També modificam amb aquest decret llei l’ampliació de 15
dies el termini per verificar la conformitat del subministrament
per part de l’empresa adjudicatària. Això era un problema, que
si ens passava que el material no arribava en un cap de
setmana, perdíem dies i, per tant, amb aquesta modificació
l’administració té més temps i més garanties també per poder
comptabilitzar el subministrament d’una forma més tranquil·la.
Per fi també ordena i clarifica la prioritat de la prestació en
casos de dificultat jurídica del contracte, es prioritza que es
doni la prestació sanitària per resoldre progressivament o
posteriorment les dificultats jurídiques del contracte. Com
veiem, també això és fruit d’adaptar l’experiència
administrativa i de facilitar... o de la voluntat de facilitar la
gestió administrativa.
Modificam també la Llei 3/2019, agrària de les Illes
Balears, canviam una disposició, la del destí del patrimoni de
la Cambra Agrària Interinsular i Local. És un tema, com vostès
saben, pendent de resoldre i que la normativa actual no ho ha
resolt, no facilita la resolució d’aquest problema que tenim. Per
tant, des de la Conselleria d’Agricultura hem arribat a un
consens, que és el que avui manifestam en forma d’aquest
decret llei.
Ampliam les possibilitats de repartiment i de cessió, no sols
per patrimoni, sinó també per béns immobles, per diners o per
altres béns i altres drets, es prioritza la cessió a les entitats que
l’ocupen. Els criteris de repartiment també es modifiquen per
ser més equitatius i s’introdueix, per exemple, el concepte de
mitjana de les darreres convocatòries d’ajut, i no només el
conjunt de totes les subvencions, perquè a través d’una mitjana
és més equitativa la possible cessió, totes les entitats possibles
o potencials que es puguin aprofitar d’aquesta cessió es
trobaran en una situació més equitativa.
Es permet que el consell de direcció del FOGAIBA pugui
en tenir en compte algun altre criteri addicional que compensi
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les dificultats del repartiment, que moltes vegades això ha fet
que impossibilitàs que... fa més de quaranta anys que això no
es resol; sempre, i això ho subratll, sempre que existeixi
consens entre totes les organitzacions. Això és un consens, tota
aquesta modificació del decret llei és un consens amb el
conjunt del sector agrari, amb aquesta modificació resolem un
problema i tenim una oportunitat que un sector, com molts
altres sectors que han estat afectats per la crisi sanitària, tengui
una oportunitat i pugui tenir més recursos per poder gestionar.
Modificam també el Decret Llei 1/2020, contra el turisme
d’excessos per a la millora de la qualitat a zones turístiques,
modificam els articles 2, 19, 3, 6, 8, 17 i una disposició final,
bàsicament vostès veuran que el que fem és clarificar
conceptes, fruit de l’experiència. Per exemple, s’especifica que
cada una de les zones, que vostès saben que són absolutament
territorialitzades, són tots els establiments d’aquella zona, no
només les cafeteries, bars o sales de festes. Especificam de
forma molt clara que la persona, encara que no sigui son pare
o sa mare o el tutor, sigui un germà o sigui un adult, que
acompanyi un menor de 14 anys, es doni en aquell moment per
informat de la sanció, perquè si no també teníem aquest buit
legal.
Les begudes alcohòliques també són aquelles que estan
mesclades amb altres begudes no alcohòliques, perquè amb
això també, quan s’ha sancionat, hem tengut qualque tipus de
requeriment. S’especifica de forma molt clara que les festes o
esdeveniments també són aquells que se celebren a bord d’un
vaixell on hi hagi música, amb determinats mitjans, tipus
mecànics o d’altres; que un canvi de titular no suposa
l’eliminació de la sanció, perquè davant això també havíem
tengut requeriments i, per tant, la sanció es manté al local,
independentment que hi hagi un canvi de titular.
Totes aquestes modificacions, com veuen, són fruit de
l’experiència d’aquesta gestió i que necessitem aclarir per fer
unes sancions més ràpides i també més garantistes per al
ciutadà.
També, dins aquesta modificació del Decret Llei 1/2020, el
Govern permet que els municipis afectats, que són Palma,
Calvià, Llucmajor i Sant Antoni, puguin vetllar pel compliment
d’aquestes normes i, en aquest cas, es permet que els seus
cossos inspectors podran dur l’activitat inspectora que fins ara
havia fet Turisme.
I també, per últim, en temes de turisme també es modifica
la Llei 8/2012, de turisme de les Illes Balears, perquè el
personal inspector de la Conselleria de Model Econòmic,
Turisme i Treball es podrà identificar a l’acta d’inspecció,
mitjançant el seu codi d’identificació que consta al seu carnet
professional, igual que ho fa la policia local, donant-li així, al
treballador públic, més seguretat personal.
Es modifica el Decret Llei 10/2020, de les prestacions
econòmiques, es modifica l’article 7, l’article 20 i disposicions.
Que teníem en aquest moment? El decret establia que la renda
social s’havia de fer per transferències, la renda social o la
renda d’emancipació s’havia de fer per transferències; tenim
ciutadans que no poden obrir un compte bancari i, per tant,
mitjançant aquesta modificació permetem que aquells ciutadans
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que puguin ser identificats clarament per altres sistemes, els
puguem fer aquest tipus d’ingrés d’una altra manera, garantint
així que el bàsic, l’important d’un sistema de benestar social,
com tenim a la nostra comunitat autònoma, sigui cobrir les
necessitats bàsiques.
Teníem també que l’Ingrés Mínim Vital estableix que hi ha
una sèrie de ciutadans que no poden sol·licitar l’Ingrés Mínim
Vital. La interpretació que nosaltres fèiem, la interpretació
jurídica que nosaltres fèiem quan vàrem fer aquest decret llei
de prestacions econòmiques és que les persones que ja estaven
descartades dins l’Ingrés Mínim Vital poguessin fer la
sol·licitud directament a la Renda Social Garantida. Hem
tengut qualque tipus de requeriment i, per tant, el que hem fet
amb aquesta proposta de modificació d’aquest decret llei és
donar-li cobertura legal.
Per tant, tots aquells ciutadans que ja estan descartats de
cobrar l’Ingrés Mínim Vital no farà que ho sol·licitin, podran
sol·licitar directament la Renda Social Garantida.
Un altre dels temes que eren objecte d’interpretació i que
els nostres jurídics ens han dit que era millor, per no anar a
resolucions administratives per part de la direcció general o de
la conselleria, en aquest cas jo, sinó que tenguéssim cobertura
legal, és que si, transcorregut el termini de silenci administratiu
de l’Ingrés Mínim Vital, aquest es pogués considerar que fos
denegatori i, per tant, aquestes persones podrien sol·licitar la
Renda Social Garantida; si no ens trobàvem amb un buit legal
que les persones que havien sol·licitat l’Ingrés Mínim Vital i no
tenien, dins el silenci administratiu, els tres o sis mesos que
tenen, no tenien cap resolució, no podien sol·licitar la Renda
Social. D’aquesta manera ho podran sol·licitar.
Nosaltres també teníem en aquest decret llei de prestacions
econòmiques, teníem la paraula que una persona que havia
sol·licitat l’Ingrés Mínim Vital i li havien fet una resolució
denegatòria de l’Ingrés Mínim Vital, podia sol·licitar la renda
social. L’Estat ha modificat en dues ocasions el reial decret llei
de l’Ingrés Mínim Vital i ha introduït la resolució d’inadmesa,
per tant, teníem un problema: que si no teníem aquesta paraula
“inadmesa”, les persones que havien rebut aquesta resolució de
l’Ingrés Mínim Vital no podien sol·licitar la Renda Social
Garantida, perquè nosaltres teníem resolució denegatòria.
Amb això hem modificat això i aquestes persones ho podran
sol·licitar.
Establim que, atesa la lentitud de gestió de l’Ingrés Mínim
Vital, reconeguda pel Govern d’Espanya i que hi posa mesures
per resoldre-la, demanam que la renda mínima que s’havia de
cobrar fins al mes de desembre, es pugui cobrar fins al març.
Amb això què cobrim? Perquè estiguin tranquils, perquè ha
sortit en el debat dels pressuposts, que tal vegada fins al març
no serà necessari; doncs, serà suficient, perquè, com he explicat
abans, totes aquelles persones que hagin passat els sis mesos o
els tres mesos del silenci administratiu i hagin fet la sol·licitud
de l’Ingrés Mínim Vital, i no se’ls hagi contestat, podran
demanar la renda social. Per tant, com que les persones que
cobraven o que cobren la renda mínima ho varen sol·licitar
abans del setembre, el mes de març hauran cobert aquests
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mesos, i si no se’ls ha resolt, podran demanar directament la
renda social.
Això ho fem, totes aquestes mesures les hem fetes perquè
el reial decret que estableix l’Ingrés Mínim Vital s’ha modificat
dues vegades, i els explicava que una de les raons que justifica
un decret llei és que puguem adaptar-nos a la llei estatal,
adaptar la llei autonòmica a la llei estatal.
Totes aquestes modificacions que proposam les haguéssim
pogudes fer directament a la llei de pressuposts, de fet era la
nostra intenció, però després vàrem valorar que si ho podíem
fer mitjançant un decret llei, per què no s’havia de fer un decret
llei si podíem incorporar a la nòmina del desembre centenars de
famílies? I varem considerar que era suficient argument per
poder-ho modificar, per evitar haver d’esperar a gener, a la
nòmina del gener, sinó fer-la a la nòmina del desembre; amb la
modificació i amb la publicació el mes de desembre hem pogut
fer que centenars de famílies puguin cobrar aquest mes de
desembre aquesta renda social.

Demanam que el Parlament ho validi, perquè facilita la
gestió en serveis essencials, perquè sanciona de forma molt més
clara i molt equitativa i perquè protegeix millor els que
intentam protegir els més vulnerables.
En qualsevol cas, gràcies per la seva atenció, bones festes
a tothom i que l’any 2021 vengui acompanyat d’aquest desig
que tenim tots i que és col·lectiu.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Consellera. Ara correspon començar
les intervencions dels diferents grups parlamentaris i per
ordenar el debat els deman si volen intervenir en el torn a favor,
en contra o fixar posició.
Grup Parlamentari Popular?

Un decret llei ve justificat per l’urgència i l’excepcionalitat,
la situació actual és tota excepcional, la COVID-19 és una
excepcionalitat absoluta a la història de la humanitat. La realitat
és molt canviant i, a més, ho fa de forma molt ràpida; les lleis
i les normes han de poder canviar al mateix ritme, la figura que
tenen els governs és el decret llei, i ho fem i l’utilitzam. Per què
ho fem en aquest cas? Per sancionar millor i amb més garanties,
de forma justa i més equitativa, perquè hem d’informar la
població, com fem mitjançant aquestes persones que ara, a
partir de demà ja seran al carrer i informaran. Però també hem
de sancionar aquells que incompleixen, perquè si no seria molt
injust amb les persones que acompleixen.
Perquè protegim millor les persones que sancionen, els
treballadors que sancionen; perquè aclarim millor els conceptes
i donam més garanties, i perquè protegim millor les famílies
molt més vulnerables mitjançant la modificació del decret llei.

EL SR. COSTA I COSTA:
Intervendrem en el torn de fixació de posicions. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Ciudadanos?
EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:
Intervendrem en fixació de posicions. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
VOX?
LA SRA. RIBAS I MARINO:

Tenim un sistema de salut també que està saturat de feina,
no només els sanitaris, també els administratius, amb aquesta
modificació que fem els facilitam absolutament la gestió
administrativa i possibilitam que els medicaments siguin més
a l’abast. Per tant, crec que tenim l’obligació de facilitar la
gestió administrativa si podem agilitar la compra de
medicaments, s’ha de fer. I, a més a més, vull insistir-hi, per
donar garanties, que està avalat per sentències europees.
El sector agrari també es troba en crisi, com altres sectors
econòmics, aquesta modificació permetrà agilitar la cessió de
patrimoni, que pot ser un alleujament per a determinades
entitats agràries.

En contra.
EL SR. PRESIDENT:
El Pi?
EL SR. MELIÀ I QUES:
Fixació de posicions.
EL SR. PRESIDENT:
Unidas Podemos?

La modificació de la Llei de prestacions econòmiques,
insisteix, l’haguéssim poguda fer a la llei de pressuposts, però
això ha possibilitat que, seriosament, ara no ho record, però
més de 150 famílies s’hagin pogut incorporar a la nòmina del
desembre. Vostès pensen que tenint la informació que hi ha
famílies que no tendran cap ingrés no justifica un decret llei
que ho puguem? Per això hi som, per ajudar les famílies, per
ajudar els ciutadans.

LA SRA. SANS I REGIS:
A favor.
EL SR. PRESIDENT:
MÉS per Mallorca?
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EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:
A favor.
EL SR. PRESIDENT:
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Vull recordar que quasi ja tocam la vacuna amb les mans i
que som molt a prop d’una nova etapa d’aquesta pandèmia la
qual, sense dubte, ens tornarà un poc a la normalitat, entre
cometes. Per això avui, des d’aquí, tornam apel·lar a la
responsabilitat de tothom, però també volem agrair l’esforç que
fan totes aquelles persones que ho fan bé.

Grup Mixt?
EL SR. CASTELLS I BARÓ:
A favor.
EL SR. PRESIDENT:
Grup Parlamentari Socialista?
EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:
A favor.

Aquesta crisi sabem que fa que moltes famílies ho passin
malament i essent conscients d’aquest fet també s’ha incorporat
la modificació del Decret Llei 10/2020, de prestacions socials
de caràcter econòmic. Bé, tots sabem que hi ha una sèrie de
dificultats que ens han arribat, com, per exemple, que no
tothom té un compte bancari o no tothom s’ho pot obrir, on
poder rebre les prestacions i, per tant, de forma molt encertada
s’habiliti que es pugui fer a través d’altres sistemes i, per una
altra part, realitzar les modificacions necessàries per tal que les
persones que es troben a l’espera de rebre l’Ingrés Mínim Vital,
puguin continuar rebent la RESOGA. I, per una altra part,
aquelles persones que podien rebre la RESOGA, però no
l’Ingrés Mínim Vital també puguin rebre una prestació social.

EL SR. PRESIDENT:
Idò, començam les intervencions dels grups parlamentaris
en torn a favor, pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la
paraula la Sra. Sans.
LA SRA. SANS I REGIS:
Gràcies, president. Bé, som davant d’un decret llei que
modifica diversos aspectes de normes que, després d’un temps
en vigor, s’ha observat que necessiten ser modificades per
millorar-les o fer-les més eficaces, alhora que també s’adapten
a la situació actual que, com tots sabem, està altament
condicionada per la COVID-19.
Així doncs, el nostre grup comparteix el contingut que es
modifica en aquest decret llei, principalment perquè, com ja he
dit, modifica aspectes que han fet palesa la necessitat de
canviar la redacció per tal d’adaptar-la.
Ens trobam en una nova onada de contagis, els números que
surten cada dia encenen les alarmes i mentre hi hagi un
augment de casos serà impossible poder viure amb normalitat
i sobretot que el desenvolupament de la vida social de
l’activitat econòmica i laboral torni a uns nivells normals.
De fet, la primera modificació fa referència al règim
sancionador per fer front als incompliments de les disposicions
dictades per pal·liar els efectes de la crisi. Ens trobam davant
un enfortiment de les sancions, l’organització de reunions,
festes o altres actes similars. Abans només estava considerat
com a una infracció greu, ara passarà a ser una infracció molt
greu.
Nosaltres entenem que vivim en uns moments molt delicats
i som conscients que tenim a sobre unes festes que tothom vol
passar en família, rodejat dels seus amics, i també durant el mes
de gener es duen a terme grans festes populars, com Sant
Antoni o Sant Sebastià. Però està clar que el que ha de primar
ara, per sobre de qualsevol cosa, és la responsabilitat de tota la
ciutadania.

Està clar que és una bona mesura mentre s’acaba
d’implantar aquest nou dret d’àmbit estatal que, com sabeu,
està en tramitació la seva simplificació i agilitació, que esperam
que es resolgui en breu.
D’altra banda, en matèria de turisme veiem la modificació
en dos vessants: per una part, el decret llei d’excessos conté
una sèrie de modificacions que vénen a cobrir aquells buits que
s’han detectat, alhora que també s’amplien les ofertes
prohibides de begudes alcohòliques, ja que algunes begudes se
subministren amb altres productes, així com també l’oferta de
begudes alcohòliques gratuïtes.
Des del nostre grup valoram positivament aquests canvis
com també és important posar en valor que s’inclogui dins la
categoria de festes o esdeveniments multitudinaris aquelles que
es fan a vaixells amb música.
I tot i que no hem tingut temporada turística, com ens
hagués agradat, confiam que per a l’any 2021 sí que en puguem
tenir. El turisme que des d’Unidas Podemos volem que hi hagi
amb la recuperació és un turisme de qualitat i sostenible. És
més, segurament hi haurà defensors en aquesta cambra del tot
inclòs i del turisme de gatera, però és que en la situació actual,
sense una eradicació del virus, no seria gens responsable fer-ne
una defensa.
I d’altra banda, la modificació en matèria de turisme
correspon a la modificació de la Llei de turisme on bàsicament
es diu que a les actes hagi de constar la identificació del
número de l’inspector, la qual cosa ens sembla totalment lògica
i no hi tenim res a dir.
I finalment, també som davant la modificació de la Llei
3/2019, agrària, perquè en definitiva el que es fa és donar
compliment a una iniciativa presentada pel grups que
conformam el Govern i que és una qüestió de justícia que fa
molts d’anys que s’hauria d’haver resolt, i és que ha hagut
d’arribar Unidas Podemos per resoldre la devolució de totes les
cambres agràries a les organitzacions professionals agràries que
són les seves hereves.
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Per resoldre aquesta cessió s’han trobat una sèrie de
dificultats que són les que es volen resoldre amb aquesta
modificació, perquè no només parlam de patrimoni, sinó també
d’una quantitat de doblers i accions considerables. És una cosa
que el sector espera durant dècades, fins i tot no es creuen que
això vagi a ser una realitat, però quan s’aprovi aquest decret llei
aviat serà una realitat, tal com ja ens va indicar la consellera
Mae de la Concha en més d’una ocasió en aquesta cambra.
A més, la crisi econòmica que pateix el sector, agreujada
per les conseqüències provocades per la COVID-19 i el fet de
no paralitzar els procediments de cessió que ja estan en marxa,
fan que aquesta modificació s’hagi de fer ja, per tal que les
organitzacions puguin disposar del patrimoni el més aviat
possible. Per tant, com ja he avançat el nostre vot serà
favorable.
Gràcies.

La modificació de la Llei agrària per resoldre un tema que
tots coneixem i del qual hem parlat diverses vegades i que tots
els que estem informats de la problemàtica sabem que s’ha fet
d’acord amb les organitzacions professionals.
Tot el tema de les dificultats que donava el tema de
l’acreditació dels inspectors de turisme.
I, finalment, tots els aspectes de l’agilitació dels pagaments
de la renda social i de l’Ingrés Mínim Vital, que crec que ha
quedat perfectíssimament justificat per part de la consellera.
Per tant, nosaltres creiem que el més lògic, més enllà
d’altres consideracions, és, un cop que tenim el decret llei
aquest aprovat pel Govern, és donar-li suport i també oposarnos a la tramitació com a projecte de llei, perquè creiem que
seria fer voltes sobre un tema que, per a nosaltres, ha quedat
satisfactòriament resolt.

(Alguns aplaudiments)

Per tant, hi votarem a favor. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sra. Sans. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat.
EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:
Gràcies, president, intervindré des d’aquí ja que seré prou
breu atenent que l’exposició que ha fet la consellera ha estat
clara i concisa, per tant, ens podem estalviar segons què.
Crec que ha dit una paraula clau que era una adaptació als
canvis, canvis que evidentment enguany, ara que acabarem
aquest any, ens ha tocat viure i que, per tant, això evidentment
ha suposat una modificació de tota una sèrie de legislació que
hi havia amb referència a diferents qüestions que afecten la
gestió diària, que és ni més ni pus el que pretén aquest decret
llei.
Per tant, evidentment el nostre vot serà favorable. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Casanova.
EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:
Gràcies, president. Jo també seré breu en aquesta
intervenció. Crec que el Grup Parlamentari Socialista creu...
donarà suport, com no pot ser d’altra manera a aquest decret,
perquè consideram que som aquí i el Govern és aquí per
resoldre problemes i per agilitar la resolució d’aquests
problemes, i concretament aquest decret llei, així com tal
vegada uns altres tenen un contingut més polític, aquest decret
és molt clar, un intent d’agilitar la tramitació administrativa, de
facilitar els processos administratius sense detreure
transparència, fiabilitat als processos administratius. És a dir,
la tramitació es fa de manera més àgil en alguns aspectes i fem
una administració més eficaç i més eficient en molts d’aquests
aspectes.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Ensenyat. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula el Sr. Castells.
EL SR. CASTELLS I BARÓ:
Moltes gràcies, Sr. President. Bé, crec que la presentació de
la consellera ha justificat perfectament la conveniència i
l’oportunitat de fer tota aquesta sèrie de canvis que són, de fet,
retocs de diferents normatives.
L’adaptació del règim sancionador que preveu el Decret
Llei 11/2020, amb uns buits legals als quals evidentment cal
posar-hi remei.
A tota la racionalització de la compra de medicaments, que
va més enllà dels estrictament genèrics, també ha estat
perfectament justificat.

Crec que l’oportunitat política d’aquest decret ja l’han
plantejada aquí, era per avançar i les modificacions que s’hi
plantegen són més que suficients per poder-li donar el suport.
La primera modificació és la del Decret 11, és una modificació
que l’únic que fa és millorar la gestió i millorar la possibilitat
de poder en certa manera sancionar actituds irresponsables. Ens
trobem en una situació de nivell 4, una situació sanitària molt
complexa i totes les actuacions de caràcter més irresponsable
han de ser castigades.
Jo crec que és un moment en el qual aquesta tipificació de
la publicitat de les reunions, festes, esdeveniments, quan ara no
en podem acomplir, no és més que... és molt més que oportuna.
El tema de la tramitació de genèrics, biosimilars o productes
de marca crec que també està més que justificada. La necessitat
de poder tramitar tots aquests processos de compra de
medicaments de manera més ràpida, més àgil i -com s’ha dit-
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es justifica perquè hi ha una agència del medicament que
gestiona una part d’aquesta tramitació i, per tant, és absurd no
poder-ho accelerar.
Respecte de l’article 3, que parla de la restitució del
patrimoni de les cambres agràries a través del FOGAIBA, crec
que ja s’ha dit més que clarament aquí que és un procés el qual
es va iniciar fa temps, la Llei agrària ja va posar les bases i ara
amb aquest decret l’únic que es fa és solucionar aquests
problemes que han pogut sorgir davant tota aquesta tramitació
i que, com ja s’ha avançat aquí, es troba en fase de resoldre’s,
és una oportunitat per a totes les organitzacions agràries i
aquest és el moment.
Respecte de l’article 4, que parla de la Renda Social
Garantida, crec que és la justificació màxima que tothom pugui
tenir i pugui cobrar la renda social i justifica perfectament la
necessitat de tramitar-ho com a decret llei perquè, com ja s’ha
dit aquí per part de la consellera, s’ha pogut entrar en nòmina
molta gent que no podia cobrar, i jo crec que això és una de les
principals necessitats de tothom.
Després, respecte de les modificacions del Decret de
turisme d’excessos i de la tramitació de la Llei turística, crec
que, a més a més, de totes les necessitats que tenim que s’han
generat per la COVID, també tenim l’obligació d’aprofitar
aquesta situació per donar sortida a un canvi de model i
constatar i resoldre els problemes que té davant d’una
necessitat d’un canvi de model. Crec que amb aquestes
introduccions al Decret de turisme d’excessos ja es varen
introduir les bases del model turístic, d’un model turístic més
sostenible i que aporta més.
L’altre dia jo recordava que aquí hi va haver un debat sobre
la imatge de les Illes Balears, el posicionament de les Illes
Balears, jo crec que això és molt important, nosaltres tenim una
imatge turística arreu del món i precisament aquest turisme
d’excessos és un turisme que perjudica la imatge turística que
tenim. Per tant, combatre aquest tipus de turisme de gatera,
d’excessos i més, ens fa ser una destinació de major qualitat i
tenir un posicionament de mercat millor i més consolidat
davant d’altres llocs, on sí es permeten aquest tipus
d’actuacions.
Després també dir que les modificacions que es fan del
tema dels inspectors i d’altres crec que amb aquest decret es
permetrà una major col·laboració per part dels municipis de
Calvià, de Llucmajor, Sant Antoni i altres per vetllar pel
compliment de les normes imposades. Crec que si fomentem
des d’aquí la possibilitat de la col·laboració entre institucions
fa més fàcil la tramitació que s’hagi de fer i, al final, el que
aconseguim és una millor gestió pública i poder eliminar
qualque tipus de duplicitat. Perquè al final el que intentam és
marcar passes cap a un turisme més sostenible, més respectuós,
que respecti els entorns de millor manera i que hi hagi una
major relació entre els diferents (...).
En definitiva, i amb això acab, crec que és un decret que es
fa per resoldre problemes, per facilitar l’administració
administrativa i per agilitar els processos. Per tant, crec que és
un decret al qual no podem més que donar-hi suport. Moltes
gràcies.
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(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Casanova. Intervencions dels grups
parlamentaris en torn en contra, té la paraula, pel Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, la Sra. Ribas.
LA SRA. RIBAS I MARINO:
Gracias, presidente. Una vez más nos encontramos
debatiendo otro decreto ley del gobierno de la Sra. Armengol,
que sigue empecinada en utilizar esta pandemia para colar
legislación a base de decretazos.
Cuando uno empieza a leer la exposición de motivos ya se
encuentra con la primera mentira, dice textualmente: “Los
efectos de la primera ola de la pandemia se controlaron
considerablemente en las Islas Baleares gracias a las medidas
de contención adoptadas”. La evidencia nos dice que no es así,
que la primera ola fue más leve porque vivimos en islas y la
primera ola llegó en temporada baja, con pocos visitantes. Por
tanto, la incidencia del virus en Baleares era mínima.
Lo que sí es cierto es que la segunda ola y la tercera sí están
descontroladas, gracias a la falta de reflejos y a la tardanza del
Gobierno nacional y autonómico en aplicar medidas eficaces de
puro sentido común, como el cierre de puertos y aeropuertos al
principio del confinamiento, que se aplicó tarde, o el
empecinamiento en no exigir pruebas PCR a todos los que nos
visitaron en verano para evitar que el virus se propagase sin
control por todas las Baleares y campase a sus anchas ahora,
cuando ya irremediablemente hemos dejado de ser un destino
seguro y donde la ruina económica de autónomos, PYME y
familias está afectando a miles de ciudadanos de estas islas.
Y enmedio de todo este desastre, la gestión de la Sra.
Armengol y sus compañeros de gobierno se dedica a tomar
medidas que hunden aún más el tejido empresarial en vez de
protegerlo o ayudarlo. Los decretos ley, en vez de dar respuesta
a los pequeños empresarios y a las familias de Baleares, lo que
hacen es dar respuesta a la propia administración.
Modifican el Decreto ley de régimen sancionador por
incumplir medidas de COVID, pero este gobierno es el primero
que incumple las medidas, con su máxima expresión en la
presidenta Armengol, que se va de copas fuera de horario. Muy
preocupados por sancionar a los demás, tal vez será porque
cree el ladrón que todos son de su condición.
Modifican la Ley 2/2020, derivada del Decreto Ley 8/2020,
que es una aberración jurídica para seguir en la senda del
totalitarismo y de la falta de respeto más absoluta a la legalidad
vigente en materia de contratación pública y el reparto
competencial establecido en la Constitución Española sobre
dicha materia, tanto por la Constitución como por la propia Ley
de contratos del sector público. Han creado un sistema de
contratación sui generis para el Sistema de Salud de Baleares,
que permite burlar la Ley de contratos, la libre concurrencia, la
igualdad en el acceso a la contratación pública por parte de los
licitadores, la libre competencia, va incluso en contra de la
propia normativa de la Unión Europea en materia de
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contratación pública. Y no contentos con eso se permiten ahora
seguir avanzando más en ese despropósito.
También se saltan la necesaria urgencia para justificar un
decreto ley en el artículo 3 que modifica la Ley 3/2019, agraria
de las Islas Baleares, y regula la cesión de los inmuebles a las
cámaras agrarias, perdón, de las cámaras agrarias a los
ayuntamientos, a las cooperativas agrarias, sociedades agrarias
de transformación y otras entidades asociativas agrarias que los
estén ocupando. Pero es que este tema lleva rondando desde el
año 2006 y ahora, de repente, en plena pandemia sanitaria,
tienen que aprovechar para regular por decreto ley este asunto.
Si tenemos el consenso del sector, si tienen ustedes el consenso
del sector, ¿por qué no presentan una iniciativa legislativa para
que se puedan manifestar, se puedan pronunciar y tengamos sus
alegaciones?
Y ¿qué decir del artículo 4, donde ahora ya no será
necesario tener una cuenta corriente para recibir prestaciones
sociales de carácter económico? ¿Me puede alguien del
Gobierno o de los grupos que apoyan al Gobierno explicar ¿por
qué razón una persona no tiene posibilidad de tener una cuenta
corriente a su nombre? Yo se lo diré, los únicos que no pueden
tener una cuenta corriente a su nombre son los inmigrantes
ilegales que entran en nuestro país sin identificación alguna.
Éste es el mensaje que la socialista Armengol le da al mundo,
de la mano de la separatista Santiago. Pasen y quédense
cómodos que aquí hay paga para todos.
(Remor de veus)
No sé si son conscientes de su irresponsabilidad poniendo
en peligro la seguridad de los ciudadanos de Baleares, al
fomentar una inmigración ilegal que viene, ya no sin acreditar
no estar contagiados de COVID, sino sin identificación alguna,
con el riesgo para la seguridad nacional que ello conlleva.
Alguno de algún grupo ha dicho que todos los que vienen aquí
se quedan de forma ilegal, les da igual si vienen sin identificar
o si vienen con un visado de turista. Pues no, no es lo mismo,
hay gente que entra con un visado de turista y luego se queda
de forma irregular, pero al menos estos están identificados. Los
que vienen y violentan nuestras fronteras de forma ilegal, estos
no están identificados. Es el plan perfecto para cualquier
delincuente buscado por la justicia en su país de origen: me
cuelo en Baleares, me invento una nueva identidad y a vivir del
cuento hasta que me dé la gana volver a delinquir.
Lo cierto es que hasta ahora si querían recibir ayudas al
menos nos les quedaba más remedio que acabar identificándose
en una entidad bancaria con un documento de identificación
legal, es decir, con el pasaporte expedido en su país, que antes
o después les llegaría por correo, pero es que ahora ya ni eso.
Y esta irresponsabilidad hará que se llenen nuestras calles de
personas sin identificar, que no sabemos quienes son ni que
intenciones tienen, lo que hace muy difícil que las fuerzas y
cuerpos de seguridad puedan velar por los ciudadanos. Estamos
en alerta 4 antiterrorista, no lo olviden.
Tenemos también el artículo 5, una nueva cacicada en su
lucha contra el llamado “turismo de excesos”, incapaces de
poner orden en las calles, siguen cargando contra los
empresarios de determinadas zonas de las Islas Baleares.

Ustedes son muy de lo público, pero es que al final todo lo
arreglan a costa del sector privado, a costa de estrujar al
contribuyente, al ciudadano, al pequeño empresario, que al
final cargan sobre sus espaldas la responsabilidad de poner
orden...
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
El decreto ley contra el turismo de excesos, el primer
decreto ley de este año, aprobado cuando aún no sufríamos las
consecuencias de la pandemia, resulta que ya se les ha quedado
pequeño y ahora ya está en vigor para siempre, vamos, que si
tienes la mala suerte de haber montado tu empresa en una de las
calles que el Sr. Negueruela ha marcado en rojo desde su
despacho, te puedes olvidar de competir en igualdad de
condiciones con el resto de empresas de las islas, quedas
sometido a un régimen absolutamente discriminatorio, con
restricciones a la libertad de empresa como nunca antes vistas
en esta comunidad autónoma, y hasta que le dé la gana al Sr.
Negueruela o a la Sra. Armengol que podamos volver a
desempeñar la actividad empresarial en igualdad de
condiciones que el resto.
Esta es su falta de previsión, su falta de capacidad para
controlar al turismo de excesos, para controlar que haya orden
en las calles y (...) ustedes al sector empresarial.
Al menos han tenido la decencia de corregir la regulación
de la actividad inspectora, que habían decidido ustedes que se
podía realizar de incógnito, al menos ahora los inspectores se
tienen que identificar en el acta; ¡qué gran avance en derechos
para los simples administrados al servicio del ordeno y mando
de la Sra. Armengol y sus compinches!
No hay ni un solo motivo en este decreto ley para votar a
favor del mismo, es más de lo mismo. ¿Para cuándo un decreto
que incentive la actividad económica, que permita a las familias
trabajar y no mendigar una paga, primero al vicepresidente
comunista de España y luego, si no sale bien, subsidiariamente
a la consejera de Asuntos Sociales de Baleares? Eso no es
prosperidad ni es bienestar, eso es miseria, y mientras sigan
ustedes al frente no hará más que extenderse.
Somos la única comunidad autónoma en la que no se ha
puesto en marcha un plan efectivo para luchar contra los
efectos económicos de la COVID. Los presupuestos aprobados
la semana pasada en este parlamento son los presupuestos de la
ruina, se siguen mirando ustedes el ombligo, no se dan cuenta
de lo que está pasando a su alrededor. Los ciudadanos no
necesitan que legislen ustedes para facilitar a la Consejería de
Salud su falta de previsión y poder así burlar la Ley de
contratos, necesitan que sean ustedes diligentes, que aporten
soluciones, que gestionen buscando la eficiencia de los recursos
públicos al céntimo y que establezcan un plan de choque de
verdad, con la suficiente entidad y lo suficientemente dotado
económicamente para rescatar a las empresas y, por tanto, a los
trabajadores y a las familias, que se están yendo a la ruina por
las restricciones que ustedes mismos imponen en la actividad
económica.
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EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Ribas. Ara començam les rèpliques
dels grups que han intervengut a favor, té la paraula la Sra.
Sans.
LA SRA. SANS I REGIS:
No contestaré a VOX, perquè tanmateix és parlar amb un
paret, simplement, com que és la meva darrera intervenció,
desitjar molta salut i molts d’anys a tothom.
EL SR. PRESIDENT:
Molt bé, moltes gràcies, Sra. Sans. Pel Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca?
Pel Grup Parlamentari Mixt?
EL SR. CASTELLS I BARÓ:
No intervindré. Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
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Partit Popular només interpreta que hi hagi extraordinària i
urgent necessitat en els plantejaments que ha fet la Sra.
Santiago en relació amb el Decret Llei 20/2020, de prestacions
socials de caràcter econòmic, i, si escau, un poquet, amb el
Decret Llei 11/2020, amb referència a les sancions, tota la resta
que recull aquest decret llei ni és urgent ni en alguns casos fins
i tot podríem tenir dubtes fonamentats, al nostre entendre, que
sigui necessari.
En conseqüència, la impressió que tenim des del Partit
Popular, no ara, sinó des de fa temps, perquè han aprovat 14
decrets lleis enguany, és que vostès menyspreen constantment
aquest Parlament, vostès venen, aproven un decret llei en el
Consell de Govern i el duen aquí i, per suposat, faltaria més, la
bancada de l’esquerra no dirà absolutament res, més que tot
està molt bé, sí, sí, sí, perfecte, tot meravellós, això, però
aquesta és la realitat, la percepció que tenim des del Partit
Popular, un menyspreu constant del Govern de les Illes Balears,
per tant de l’executiu al legislatiu, que és aquest Parlament.
Això és el que fan vostès.
I això sí, ens parlen sempre d’unitat i tot això, tot això
sempre, però la realitat és que mana l’executiu i la bancada de
l’esquerra acompleix el que diu l’executiu, això és el que
succeeix i és la percepció que tenim.

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Socialista?
EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:
Jo també intervindré des d’aquí, simplement no contestaré
al discurs xenòfob, aquesta llauna que amollat el Grup
Parlamentari VOX. Simplement volia desitjar-los molts d’anys
i bons i bones festes a tothom.
Moltes gràcies.

A tots els decrets llei hem demanat que es tramitassin com
a projectes de llei i vostès no han deixat, a no ser un, que se’ls
va escapar de les mans, el Decret Llei 8/2020, que se’ls va
escapar de les mans, tota la resta, pam!, han retallat la
possibilitat de debatre absolutament res en aquest parlament;
vostès aproven i aquí es convaliden els decrets llei i s’ha acabat
la història, això és el que fan vostès. I això sí, repeteix, ens
parlen de molta unitat, eh!, això sí, sempre parlar de la paraula
unitat, així és com entenen vostès la paraula unitat, passar el
rodillo i au!, ja està! Aquesta és la seva unitat.

EL SR. PRESIDENT:
(Remor de veus)
Moltes gràcies, Sr. Casanova. Ara correspon la
contrarèplica del Grup Parlamentari VOX.
LA SRA. RIBAS I MARINO:
Gracias, presidente. Yo, por supuesto, también aprovecho
mi último turno de intervención para desear a todos los
ciudadanos de Baleares y a todos los aquí presentes, también,
pues que tengamos unas felices fiestas y que el próximo año sea
más próspero que el que hemos pasado, que seguro que tiene
que ser así. Gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Ribas. Ara començam el torn de fixació de
posicions dels grups que no han intervengut ni a favor ni en
contra. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.
Costa.
EL SR. COSTA I COSTA:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé, la
figura del decret llei es reserva a supòsits d’extraordinària i
urgent necessitat, bé, idò els he de confessar que almenys el

Però és cert, i ho compartim, Sra. Santiago, que la
modificació, el decret llei barra 2020 era necessari, tant pel que
fa a l’abonament, no només en compte bancari, com sobretot,
sobretot, pel que fa a evitar eventuals situacions de necessitat
de persones que no perceben l’Ingrés Mínim Vital, que tothom
sap que ha estat un fracàs estrepitós, la seva tramitació és un
fracàs estrepitós, i, per tant, efectivament, Sra. Santiago, s’han
de prendre mesures per evitar que les persones que no perceben
l’Ingrés Mínim Vital almenys puguin continuar rebent la Renda
Social Garantida. Per tant, això és per l’únic que, al nostre
entendre, es justifica que hi hagi aquest decret llei damunt la
taula, i justament per això és pel que ens abstenim des del Partit
Popular, si no fos per això el Partit Popular votaria en contra
d’aquest decret llei.
Perquè tota la resta que vostès posen en aquest decret llei
no és urgent, al nostre entendre, almenys no és urgent. Vostès
han agafat el telèfon i han cridat a les conselleries i els han
preguntat: tenen vostès alguna cosa dins el calaix per aprovar?
I, bé, alguns han dit: ah!, jo tenc el decret llei d’excessos, que
he de fer unes modificacions, idò, vinga, endavant; vostè què
té? No, jo tenc allò de la Llei agrària; ah!, perfecte, idò vinga,
ho aprovam i endavant. Això és el que han fet vostès...
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(Remor de veus i alguns aplaudiments9
... o almenys aquesta és la sensació que tenim des del Partit
Popular. Igual anam equivocats, no li dic que no, però aquesta
és la sensació que hem tengut des del Partit Popular amb aquest
decret llei.
I si no és així, ens poden explicar vostès quanta necessitat
hi havia de modificar la Llei 2/2020? Vostès aproven un decret
llei, el 8/2020, el tramitam com a projecte de llei i s’aprova la
Llei 2/2020, en el mes d’octubre, i en el mes de desembre ja
tornen modificar la Llei 2/2020, és que és, és... fa riure el tema,
és una cosa increïble el que fan vostès!, i, a més, per a coses
molt importants, eh!, coses molt importants, per exemple: s’ha
de modificar l’article 18 de la Llei 2/2020 per incloure els
medicaments de marca o els biosimilars, perquè, faltaria més,
en el Govern que es tramitava la llei no es va poder veure això,
això no es va poder veure i, per tant, ara és imprescindible fer
aquesta modificació. Per cert, un article 18 de la Llei 2/2020
amb el qual el Partit Popular hi va estar frontalment en contra.
Vostès, la Llei de contractes: eh!, no fa falta, -ens diu la Sra.
Santiago-, no, perquè aquests tipus de medicaments ja tenen el
mateix preu. Sí, però els proveïdors no són els mateixos, o sí?
Dic jo, vaja! Els proveïdors vostè els seleccionarà a dit, vostè
ho subministri, a dit, i s’ha acabat! Li ho vàrem dir a la
tramitació del projecte de llei, del decret llei.

la vigència del decret llei d’excessos era de cinc anys, i vostès
diuen, transcorregut ni tan sols un any, diuen: és molt urgent
modificar aquesta disposició final perquè cinc anys passen aviat
i no hi hauria temps d’aprovar res en els quatre anys restants,
i això és molt urgent arreglar-ho, l’assumpte. I, efectivament,
ho arreglen, ho posen, fan el que els sembla, està bé!, perquè
tota la bancada de l’esquerra hi estarà d’acord i endavant, no?
Fan, a més, modificacions fixi’ns de la Llei 11/1998, perquè
és molt urgent, molt urgent, urgentíssim,...
(Alguns aplaudiments)
..., la taxa relativa al lliurament de blocs de fulls de reclamació
i denúncia en matèria de consum, això és una cosa, modificar
aquesta taxa és de vida o mort, és de vida o mort, és
urgentíssim. O la taxa d’autoritzacions anuals i diàries als
centres de busseig, que això, evidentment, a la Llei de
pressuposts era impossible, era impossible de modificar-ho,
això a la Llei de pressuposts, faltaria més!, no s’hi va pensar i,
per tant, res, dins el decret llei, ni tan sols una esmena a la
llei..., res, un decret llei i endavant.
Senyores i senyors diputats, per ser breu i per resumir la
nostra percepció...
(Remor de veus)

Qualque dia vostès, perdoni que ho digui així, però qualque
dia vostès tendran un espant, un espant amb tot aquest articulat
de compres a dit a ib-salut vostès qualque dia tendran un espant
en aquest sentit, perquè això és: eh?, la Llei de contractes? Eh!,
a nosaltres la Llei de contractes no ens va bé, venim aquí,
aprovam un decret llei, el tramitam com a projecte de llei,
l’aprovam i endavant; i llavors, si l’Estat diu qualque cosa
respecte d’inconstitucionalitats, que qualque cosa ha dit, bé,
llavors ja veurem si ho arreglam, si ho pactam o el que sigui.
El reconeixement extrajudicial de crèdits, també fan una
modificació tècnica, bàsicament tècnica, però és que nosaltres
estàvem en contra del fons de l’article 39 de la Llei 2/2020,
estàvem en contra; un procediment extraordinari de
reconeixement extrajudicial de crèdits, eh!, endavant, em faig
un vestit a mida, ja no fa falta fer cap contracte, es pot agafar
el telèfon, es tramet un correu electrònic a l’ib-salut i endavant!
Evidentment, ens hi vàrem oposar frontalment quan es
tramitava la Llei 2/2020, no podem estar-hi a favor, encara que
sigui una modificació tècnica.
Creen unes normes específiques en matèria de patrocinis
institucionals: eh!, la Llei de contractes no fa falta, la Llei de
contractes no és res, això, faltaria mes!, fem vestits a mida aquí
per comprar, per als contractes a qui ens sembla, en fi, és una
cosa, al nostre entendre, esperpèntica.
La modificació de la Llei agrària, urgentíssim, han arribat
vostès a un consens, ens sembla excel·lent, es va aprovar la
Llei agrària el 2019, això és un tema que cueja des de l’any
2006, però ara, el mes de desembre, ha estat urgentíssim
regular aquest assumpte per arreglar-ho.
El tema de les modificacions del decret d’excessos, fixi’ns,
en el decret d’excessos modifiquen una disposició final perquè

..., ens abstindrem, ens abstindrem per la raó que he citat, Sra.
Consellera, ens abstindrem per les modificacions que es fan en
relació amb el Decret 10/2020, perquè si fos per tota la resta hi
votaríem en contra, perquè tenim la sensació, i jo crec que
fonamentada, que vostès se’n riuen, se’n riuen dels ciutadans de
les Illes Balears i d’aquest Parlament.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Costa. Correspon ara la intervenció del
Grup Parlamentari Ciudadanos, té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.
EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:
Gràcies, president. Bé, com ja hem anunciat, nosaltres ens
abstindrem en la validació d’aquest decret llei, principalment
per ajudar les víctimes de la crisi ocasionada per la pandèmia,
aquesta crisi, que du al desastres econòmic i sanitari les nostres
illes, tenim milers, milers de víctimes directes i també milers de
víctimes indirectes, i hem de pal·liar tots els efectes dintre de
les possibilitats del nostre govern.
És un decret llei que aprofita també per incorporar altres
mesures per arreglar ineficiències de legislació anterior i
principalment de decrets llei que s’han debatut durant aquesta
legislatura, i, per tant, hi ha mesures urgents i mesures que no
ho són tant, però que, com ha passat en altres decrets llei que
hem validat en aquest parlament, s’incorporen doncs mesures
que no tenen ni urgència i en molts casos res a veure amb la
COVID.
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No podem estar en contra de determinats punts, per
exemple el de sancionar els anuncis de promoció de festes, que
reforça el Decret 11/2020, el trobem correcte; amb que el
personal inspector de la Conselleria de Turisme es pugui
identificar mitjançant un codi, bé, és correcte, però el que passa
és que, a veure, no ens enganyem, a les Illes Balears tothom es
coneix, o sigui que sabem els inspectors que hi ha i tots els
establiments els coneixen.
Sí que és vera que això xoca amb el que s’havia dit en el
Decret Llei 1/2020, contra el turisme d’excessos, on es deia que
els inspectors podien tenir la possibilitat de dur una entitat
encoberta, que podien utilitzar un altre nom per fer les seves
inspeccions. Això també és incoherent amb la mesura, que
també incorpora aquest decret llei, que dóna la possibilitat als
ajuntaments afectats, Palma, Calvià, Llucmajor i Sant Antoni
de Portmany, que ells mateixos també puguin, amb els seus
inspectors, exercir les funcions que emanen del Decret 1/2020
i fer sancions als establiments que no acompleixin les
normatives. Aquesta és una reivindicació que ja en el moment
de l’aprovació d’aquest decret llei i immediatament després de
la seva validació, ja als ajuntaments on Ciutadans forma part
del govern era una reivindicació, perquè, evidentment, aquests
ajuntaments, principalment el de Llucmajor i el de Sant Antoni
de Portmany, on tenim allà regidors que formen part del
govern, ja ens deien que era injust que es paralitzava l’activitat
de determinats carrers d’aquests ajuntaments, d’aquests
municipis, i que, a més a més, les sancions que es rebrien per
l’incompliment d’aquest decret llei, no revertia en els municipis
sinó que anaven a la conselleria.
En aquest moment això arregla aquesta situació paradoxal
i per tant la beneïm i consideram que és òptima.
Evidentment, el punt més important d’aquest decret llei,
encara que el decret llei no tengui el títol adient en aquest
article, el decret llei es diu de mesures urgents en determinats
sectors de l’activitat administrativa, quan el que hauria de dir,
i és el que realment importa d’aquest decret llei, és que ajuda
la gent que es troba en un procés, com ha dit la mateixa
consellera, i que ho ha defensat molt clarament i efusivament,
en una situació damunt Nadal que els impedia cobrar la
RESOGA, a l’espera de resolució negativa per part de l’Ingrés
Mínim Vital. Aquest sí que és un punt que evidentment era
urgent, aquest punt sí que justifica un decret llei i és el que fa
que, encara que amb altres punts podem opinar que no tenien
res a veure amb la urgència ni amb la COVID, farà que ens
abstinguem. Punts com, per exemple, el d’unificar taxes anuals
per a busseig, com ja ha dit el portaveu del Partit Popular,
Antoni Costa, que no té res a veure ni amb la COVID ni amb
l’ajuda a la gent afectada per la COVID.
Únicament fer dos comentaris abans d’acabar la
intervenció, un primer que aquest decret llei, pel que sembla,
sí que s’ha pactat amb els sectors afectats, que no havia passat
això amb altres decrets llei que s’han aprovat aquí, record el
Decret 1 i el Decret 8, que no s’havien consensuat amb el
sector de la indústria turística, i que pot ser que això signifiqui
un canvi de fer les coses per part del Govern, que ja comencem
a veure que es comença a reunir amb els sectors abans de
prendre decisions, com la reunió que va tenir amb el sector de
la restauració abans d’anunciar que es limitaria o es
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comprovaria la identitat de les persones que van als restaurants,
que després, finalment, ha quedat aturat, perquè a la reunió el
mateix sector de la restauració va dir, bé, i això com ho hem de
fer?
I el segon comentari que m’agradaria fer és a l’exposició de
motius. Una exposició de motius que, evidentment, fa
referència als punts que toquen però que no descriu la
dramàtica situació que vivim actualment a les Illes Balears.
Amb unes dades econòmiques desastroses i amb unes dades
sanitàries molt, molt complicades. Donaré un parell de dades,
per exemple del sector de la restauració: el 24% dels negocis
estan tancats el novembre, que normalment tendrien obert, això
amb el nivell 4; baixada de la facturació del 71% en el sector
de les Illes, quan a Canàries ha baixat un 56% i a Catalunya un
51%; destrucció -això en el sector de la restauració- del 28%
dels llocs de feina, 62.000 treballadors fa un any, 45.000
treballadors ara; i moltíssims ERTO, uns ERTO que es
gestionen d’una manera en què els treballadors no cobren les
prestacions, que s’han duplicat procediments a les empreses, de
fet moltes empreses fan préstecs als treballadors perquè puguin
arribar a final de mes.
També tenim la carta dels Reis, que ha presentat la
Federació Hotelera, es diu que la indústria turística perdrà
enguany 13.000 milions d’euros respecte del 2019, un sector
turístic que correspon al 42% del PIB i que afecta 200.000
famílies d’aquestes illes, moltes de les quals que s’hauran
d’apuntar a la RESOGA perquè no podran arribar a final de
mes.
Un sector que vol recuperar -en el 2021- el 50% del volum
del negoci del 2019, però tenint en compte que els nostres
competidors també volen créixer. També hi ha cartes als Reis
del sector del transport discrecional, dels taxis, del transport de
mercaderies, carta als Reis dels sectors de l’oci nocturn, l’oci
infantil i els firaires.
Amb totes aquestes cartes als Reis que fan els sectors
productius de les nostres illes, i tenint en compte que, en teoria,
els decrets llei haurien de ser per a mesures urgents per pal·liar
la situació en què ens trobem, nosaltres, com a carta dels Reis,
també demanaríem que es fessin els següents decrets llei el més
aviat possible, decrets llei taronges impulsats per Ciutadans:
ens agradaria que hi hagués un decret llei de reducció de taxes
i imposts i d’estímuls fiscals; un decret llei d’eficiència a
l’Administració, però un decret llei real, d’eficiència a
l’Administració; un decret llei per salvar el comerç i la
restauració; un decret llei per salvar els autònoms; un decret llei
per salvar el transport públic discrecional, els taxis i el
transport de mercaderies; un decret llei de destí segur; un decret
llei de salvar l’educació concertada; un decret llei per salvar
l’oci nocturn, oci infantil, firaires, activitats esportives; etc. En
definitiva, decrets llei que ajudin a pal·liar la situació dramàtica
que passen tots aquests sectors, que passa tanta gent a les
nostres illes.
I, com que és la meva darrera intervenció de l’any, res més,
felicitar-vos, donar-vos els molts d’anys a tots i esperar que
l’any que ve sigui prou millor, no “molt”, prou millor i molt
millor que el que hem tengut enguany. Moltíssimes gràcies a
tots.
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(Alguns aplaudiments)

s’hagués dut, en tot cas, a la llei de pressuposts i no a través
d’aquest decret llei.

(Se sent el timbre de crida per a votació)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes té la paraula el Sr. Melià.
EL SR. MELIÀ I QUES:
Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
La nostra intervenció serà molt més similar i molt més en la
línia del Sr. Costa que en la del Sr. Pérez-Ribas, perquè
efectivament el Govern...
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
..., el Govern abusa d’una manera total i impresentable de la
figura dels decrets llei. I que surti un grup de l’oposició a dir
que s’ha de fer decrets llei de tot és menystenir el paper del
Parlament i no entendre la separació de poders, perquè és al
Parlament a qui correspon fer les normes amb rang de llei amb
caràcter general.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
I no es justifica, en la meitat de les matèries que tracta
aquest decret llei, la realització d’aquest decret llei perquè, com
deia el Sr. Costa, no hi ha urgència ni situació extraordinària.
Només si és, i a això ja li han dit tots els portaveus, i jo crec
que per això vostè ha sortit, Sra. Santiago, vostè ha sortit aquí
en nom del Govern perquè on més justificat es troba el decret
llei és a la seva àrea, i per això vostè ha donat la cara, que
entenc que doni la cara, perquè li correspon i només faltaria.
Però evidentment està justificat amb la modificació del Decret
llei 10/2020, pot estar justificat amb el tema de la compra de
medicaments i amb l’agilitació, hi pot estar, i fins i tot hi pot
estar amb el tema sancionador.
Aquest decret llei, però, no és més que la seva
autocorrecció dels diferents decrets llei que han dictat, és el
decret llei en què ens autocorregim.
I evidentment on no està justificat de cap manera el decret
llei és en matèria de cambres agràries, hem esperat 15 anys, no
deu ser tan urgent i tan extraordinària la situació. Evidentment
no està justificat amb el tema del turisme d’excessos, perquè
malauradament no estam en plena temporada turística,
malauradament, i és previsible que la temporada turística, si
comença d’una manera raonable, serà pel mes de juny, és a dir,
hi ha sis mesos per respectar el Parlament i el poder legislatiu
i tramitar una llei que modifiqui el decret llei.
(Alguns aplaudiments)
No està justificat en matèria de la Llei de turisme i el tema
de la inspecció perquè, evidentment, també tenim sis mesos per
tramitar la seva modificació legal corresponent, que és el que
toca. I el que, evidentment, no està justificat de cap manera és
amb la llei de taxes quan el que hauria correspost és que això

Per tant, a la meitat de les matèries del decret llei no està
justificat el seu caràcter urgent ni el seu caràcter extraordinari,
i, per això, nosaltres ens hem d’abstenir perquè ens sembla que
hi ha una utilització fraudulenta de la figura del decret llei per
part del Govern de les Illes Balears.
I amb l’excusa -i això ho va fer el Sr. Rajoy-, amb l’excusa
de la crisi, el Sr. Rajoy es dedicava cada divendres a treure
reials decrets llei, i aquí, amb l’excusa de la COVID, ens
dedicam a fer decrets llei de tot i per a tot, i això no és correcte.
Senyors de Ciutadans: no és correcte! És el poder legislatiu
qui ha de fer les normes, per això hi som i aquesta és la nostra
feina. No, no, no..., vostès, jo l’he escoltat atentament i m’ha
semblat sorprenent, la seva intervenció. Com a mínim,
sorprenent.
Però, dit això, i entrant ja en el tema de fons, i encara que
som conscients -també ho deia el Sr. Costa- i efectivament serà
així, perquè vostès de cap manera volen deixar que els grups
parlamentaris participin a les normes que vostès aproven per
decret llei, i per ventura molts dels errors que ara corregeixen
s’haguessin pogut modificar a través de la seva tramitació com
a projecte de llei...
(Remor de veus)
... i, per tant, haguéssim tengut un temps de reflexió i un temps
de participació i un temps de diàleg, -eh, Sr. Costa?- perquè els
reis del diàleg..., de diàleg zero, eh!, de diàleg zero! I de donar
participació als grups parlamentaris a través de la presentació
d’esmenes, zero!
Però, dit això, nosaltres el que consideram és que aquest
decret llei s’ha de tramitar com a projecte de llei, per què?
Perquè hi ha determinades qüestions que necessiten una
millora, sobretot, una millora tècnica. Posaré alguns exemples:
el tema de les infraccions del Decret Llei 11/2020, aquí
s’afegeix al tipus infractor la publicitat, diu, és clar, és una
infracció molt greu fer publicitat d’una reunió o d’una festa en
la qual es produeixin aglomeracions. Quan un fa la publicitat
no ho sap, si es produirà o no l’aglomeració, jo entenc que
vostès volen sancionar un determinat comportament, però la
resolució tècnica de la seva pretensió és incorrecta, és
incorrecta...
(Remor de veus)
I és incorrecta la infracció greu que creen! Perquè si fer una
publicitat d’una reunió on es produeix una aglomeració,
almanco sabem que s’ha produït l’aglomeració, posar la sanció
d’una publicitat...
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
... -no, no vaig bé?, vaig molt malament!- posar...
(Remor de veus i algunes rialles)
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... posar una sanció... -no? Surtin i expliqui’ns, el Govern pot
obrir una qüestió incidental, si es vol explicar correctament.
Fer una publicitat...
(Remor de veus i alguns aplaudiments)
... fer una publicitat d’una reunió que no es produeix, és una
temptativa de reunió, ho enllaçarem que s’haurà produït una
aglomeració, això és impossible, és que això és legalment
impossible. Ara sembla que això no té importància, i té molta
importància, per què? Perquè si els tribunals es dediquen a
anul·lar sistemàticament les sancions que imposen, al final la
seva pretensió és contraproduent i, per tant, és molt important
que els tipus infractors estiguin molt ben definits i siguin molt
correctes, i jo crec que aquests dos tipus infractors necessiten
un canvi, un canvi, un canvi important, perquè la publicitat serà
sancionable si se superen els límits legalment establerts, no si
es produeix una aglomeració que no sabem si es produirà,
perquè de fet és una temptativa i no es produeix la reunió..., és
que és impossible que aquesta sanció arribi a bon port i sigui
confirmada pels tribunals de justícia, és impossible!
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modificació legal i donar participació així com toca als grups
parlamentaris i al poder legislatiu. I El Pi considera que aquest
decret llei s’ha de tramitar com a projecte de llei perquè moltes
de les seves afirmacions i de les seves regulacions requereixen
una millora, sobretot de caràcter tècnic, per evitar aquesta
inseguretat jurídica manifesta.
Sé que no em faran cas, però jo també els desitj molts
d’anys! Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Comencem la votació. El president demana si la cambra
valida o no el decret llei debatut. Votam.
30 sí, 3 no, 23 abstencions.
Un cop validat el decret llei el president demana si qualque
grup parlamentari desitja que es tramiti com a projecte de llei.
EL SR. COSTA I COSTA:

Per tant aquí necessitam un replantejament del seu decret
llei. Ja sé que vostès no ho voldran tramitar com a projecte de
llei i que sigui absolutament innecessari.

Sí, Sr. President, demanam que s’hi tramiti.
EL SR. PRESIDENT:

Però això passa també amb la modificació de les normes del
decret llei d’excessos en matèria turística. Per què? Perquè, és
clar, vostès diuen què s’ha d’entendre per festes o
esdeveniments multitudinaris, i diuen que s’entén per
multitudinari, multitudinari, la realització de festes o balls a
bord d’un vaixell, amb música mecànica o amb banda, però no
sabem si són 2, 22, o 222, no ho sabem. És a dir que si som 2
també podem haver comès aquesta infracció, i 2, home, un gran
multitud no és, dues persones. Per tant, aquí també necessitam
una definició molt més exacta del tipus infractor, perquè si és
una festa multitudinària segurament hauria d’anar lligada la
seva definició infractora a un nombre determinat mínim de
persones, i no al fet de si fan música mecànica o si fan música
en directe. Perquè, és clar, aquests tipus tan amples i tan oberts
al final no acompleixen les normes sancionadores bàsiques i els
principis que regulen la matèria.
I el mateix li vull dir, en aquest afegit que fan a l’article
17.2 d’aquest decret llei d’excessos, quan diuen que el local no
necessàriament haurà de romandre tancat si es destina a
activitat substancialment diferent. I què és una activitat
substancialment diferent? Què és?
Mmmmm!, un bar o un supermercat és una activitat
substancialment diferent o no ho és? O un bar d’un souvenir, és
o no és una activitat substancialment diferent? No ho sabem, no
ho sabem, no ho sabem, i per tant aquí es produirà una
inseguretat jurídica manifesta. I davant aquesta inseguretat
jurídica crec que el que s’ha de fer és definir molt millor la
normativa.
Per tant -acab- El Pi no pot donar suport a la convalidació
d’aquest decret llei perquè ens sembla un abús, perquè ens
sembla que hi ha moltes matèries que no haurien de ser objecte
de decret llei i que haurien d’anar per una llei i per una

El Grup Parlamentari Popular. També ho han manifestat El
Pi i Ciudadanos.
EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:
El Grup Parlamentari Ciutadans.
EL SR. PRESIDENT:
En cas afirmatiu, aquesta sol·licitud és sotmesa a
consideració de la cambra. Per tant ara passam a votar si s’ha
de tramitar com a projecte de llei. Votam.
26 sí, 30 no i cap abstenció.
V. Votació de proposicions no de llei atesos els empats
produïts en comissió:
1. Proposició no de llei RGE núm. 15800/20, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a seguretat sanitària en
l’accés als establiments d’allotjament turístic de les Illes
Balears.
2. Apartats primer, tercer i sisè de la Proposició no de
llei RGE núm. 15974/20, del Grup Parlamentari VOXActua Baleares, relativa a propostes urgents sobre el sector
turístic.
3. Proposició no de llei RGE núm. 13971/20, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a replantejament del projecte de decret de zones
vulnerables per la contaminació de nitrats de fonts
agràries.

3812

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 63 / 22 de desembre de 2020

4. Punt 3 de la Proposició no de llei RGE núm. 10843/20,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a malaltia
pulmonar obstructiva crònica (EPOC) i la COVID-19.
5. Apartats 3 i 4 de la Proposició no de llei RGE núm.
14226/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves
PCR i material COVID per als centres educatius de les Illes
Balears.
Ara, senyors i senyores diputats... som tots aquí. Passam al
cinquè punt de l’ordre del dia, que correspon a la votació de
proposicions no de llei, atesos els empats produïts en comissió.
EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:
President, volia intervenir per fer un anunci: que el nostre
grup parlamentari demana la retirada a la Mesa i retira el punt
número 4 corresponent a la Proposició no de llei RGE núm.
10843, perquè s’ha assolit un debat entre grups parlamentaris
i així ho entenem nosaltres, que el retiram.
EL SR. PRESIDENT:
Molt bé, moltes gràcies, Sr. Gómez.
Per tant procedirem a la resta de votacions que queden
pendents.
En primer lloc, Proposició no de llei RGE núm. 15800, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a seguretat sanitària en
l’accés als establiments d’allotjament turístic de les Illes
Balears. Votam.

EL SR. PRESIDENT:
Senyors diputats, senyores diputades, reprenem el plenari.
VI. Adopció d’acord sobre la celebració de sessions
extraordinàries des de la finalització de l’actual període de
sessions i fins a dia 31 de gener, per tal que la Comissió de
Reglament i la ponència puguin dur a terme l’estudi per a
l’elaboració d’un document de propostes de revisió i
millora del Reglament del Parlament de les Illes Balears i
d’actualització i adaptació a la situació generada per la
pandèmia del coronavirus COVID-19 (escrit RGE núm.
17444/20, presentat per 12 diputats de la cambra, adscrits
als Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas
Podemos, MÉS per Mallorca, Ciudadanos, VOX-Actua
Baleares, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt.
A continuació passam al sisè punt de l’ordre del dia que
correspon a l’adopció d’acord sobre la celebració de sessions
extraordinàries des de la finalització de l’actual període de
sessions fins dia 31 de gener per tal que la Comissió del
Reglament i la ponència puguin dur a terme l’estudi per a
l’elaboració d’un document de propostes de revisió i millora
del Reglament del Parlament de les Illes Balears i...
(Remor de veus)
... -senyors diputats, per favor-..., i d’actualització i adaptació
a la situació generada per la pandèmia del coronavirus COVID19, escrit RGE núm. 17444/20, presentat per 12 diputats de la
Cambra adscrits als Grups Parlamentaris Socialista, Popular,
Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, Ciudadanos, VOX-Actua
Baleares, El Pi Proposta per les Illes Balears i Grup Mixt.

26 sí, 30 no, cap abstenció.
Segona votació. Apartats primer, tercer i sisè de la
Proposició no de llei RGE núm. 15974, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a propostes urgents sobre el
sector turístic. Votam.

Correspon ara una intervenció dels grups parlamentaris que
han presentat la sol·licitud per si volen manifestar el seu criteri.
Començam pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula... la
Sra. Garrido.
LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

26 sí, 30 no, cap abstenció.
Hi estam d’acord.
Tercera votació. Proposició no de llei RGE núm. 13971, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a replantejament del projecte de decret de zones vulnerables
per la contaminació de nitrats de fonts agràries. Votam.
25 sí, 30 no, cap abstenció.
Ara passam a votar el punt número 5, apartats 3 i 4, de la
Proposició no de llei RGE núm. 14226, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a proves PCR i material COVID per als
centres educatius de les Illes Balears. Votam.
25 sí, 30 no i cap abstenció.
En aquests moments fem una suspensió de cinc minuts del
plenari per orejar la Sala.
Moltes gràcies.
(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:
Molt bé, moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Popular?
LA SRA. RIERA I MARTOS:
Hi estam d’acord i no en farem ús, gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Riera. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos
té la paraula el Sr. López.
EL SR. LÓPEZ I SORIA:
Estamos de acuerdo y no haremos uso de la palabra.
Gracias.
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EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. López. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat.
EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:
Sí, president, gràcies. Hi estam d’acord, no farem ús de la
paraula.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos?
EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:
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procediment directe i en lectura única la proposta de reforma
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, document
RGE núm. 17480/20, complementat amb el RGE núm.
17481/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas
Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, VOX-Actua
Baleares, El Pi Proposta per les Illes i Mixt.
Abans de debatre la proposta de reforma del Reglament
procedeix el pronunciament del Ple de la Cambra sobre la
proposta de la Mesa de tramitació directa i de lectura única
d’aquest procediment.
Puc considerar acordat aquest procediment de tramitació
per assentiment? Si tots els grups parlamentaris hi estan
d’acord, queda acordat en aquest sentit el procediment de
tramitació... de procediment directe i en lectura única.

Estem d’acord i no farem ús de la paraula. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Benalal. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares?
EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:
Estamos de acuerdo, Sr. Presidente, y no haremos uso de la
palabra.
EL SR. PRESIDENT:

VIII. Debat i votació, si n’és el cas, de la proposta de
reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears.
Per tant, ara a continuació passam al debat de la proposta de
reforma del Reglament de les Illes Balears que correspon al
vuitè punt de l’ordre del dia, el debat i votació de la proposta
de reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears.
Per acord de la Junta de Portaveus del passat dia 18 de
desembre, el debat consistirà en una intervenció màxima de deu
minuts de cada grup parlamentari per fixar-ne la posició.
Començam la intervenció dels grups parlamentaris, per part del
Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Garrido.

Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes.
LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:
LA SRA. PONS I SALOM:
Sí, president, hi estam d’acord i no en farem ús.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt?

Moltes gràcies, Sr. President, senyors i senyores diputats.
La crisi sanitària ha tengut importants conseqüències en el
funcionament de totes les administracions públiques i
especialment en aquesta cambra. La Mesa i la Junta de
Portaveus durant mesos s’han vist obligats a prendre acords per
disponibilitat reglamentària per tal de garantir l’activitat
d’aquest parlament.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:
Hi estam d’acord, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Castells. Havent-se manifestat tots els grups
parlamentaris en sentit afirmatiu, per assentiment donam per
aprovada aquesta iniciativa que permet realitzar sessions
extraordinàries a la Comissió del Reglament i ponència.
VII. Adopció d’acord sobre la proposta de la Mesa
d’aplicar el procediment directe i en lectura única a la
proposta de reforma del Reglament del Parlament de les
Illes Balears (escrit 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).
Passam al setè punt de l’ordre del dia que correspon a
l’adopció d’acord sobre la proposta de la Mesa d’aplicar el

Cap dels reglaments dels parlaments autonòmics ni tampoc
el de les cambres estatals no estaven preparats per
desenvolupar les seves tasques en les condicions de manca de
mobilitat que les mesures per fer front a la pandèmia exigeixen,
i el nostre reglament no era una excepció, però el que sí
entenem i hem entès, crec, tots els grups és que la condició
d’insularitat d’aquesta comunitat autònoma sí suposa un gran
handicap i un esforç afegit per als nostres diputats.
Malgrat tot, el Parlament de les Illes Balears ha seguit
desenvolupant les seves funcions constitucionals i estatutàries
i per això tots els grups hem entès imprescindible abordar de
forma urgent la modificació d’aquest reglament.
Pot sembla que la modificació d’aquest reglament és un
tema intern de funcionament i que poc té a veure amb els
problemes que pateixen o que es pateixen a la nostra societat en
aquest moment, però no és així.
Entenem que el Parlament de les Illes Balears compleix el
mandat constitucional i estatutari de representació dels
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ciutadans de les Illes Balears i sols garantint un bon
funcionament es pot garantir el bon funcionament del sistema
representatiu i dels drets de tots els ciutadans a participar dels
assumptes públics a través dels seus representants. Al final no
garantim els nostres drets, sinó els drets dels nostres ciutadans.
Per tant, malgrat està afectat per circumstàncies
excepcionals i extraordinàries que impedeixen la presència
física dels diputats en aquest parlament, aquests podran
desenvolupar la seva tasca de manera ordinària, amb plena
participació a tots els debats i en qualsevol tipus d’assumpte,
mitjançant sistemes telemàtics que garantiran aquesta
participació i la votació en tots aquests assumptes, tant al Ple
com a comissió, ponència, Mesa, Junta de Portaveus, etc., i al
mateix temps també es garanteix la participació dels membres
del Govern o de les persones que hagin de comparèixer i es
garanteix així la tasca de control al govern que exerceix aquest
parlament.
Des d’avui el Parlament està preparat per garantir la seva
plena activitat siguin quines siguin les circumstàncies en què
ens trobem.
Per acabar, vull donar les gràcies a tots els representants de
tots els grups parlamentaris que han fet feina a la ponència per
tal de poder arribar a aquest acord que crec que ha estat un
acord satisfactori per a tots i també ràpid perquè les
circumstàncies ens obligaven a fer feina amb aquesta urgència.
I també vull agrair la feina que el lletrat ha fet amb nosaltres
perquè moltes vegades ens ha aconseguit conduir cap al punt on
havíem d’arribar.
Moltes gràcies a tots, aquest any acaba, comença el 2021 i
des d’aquí únicament desitjar-los que ens dugui a tots consens
i unitat.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Garrido. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. Riera.
LA SRA. RIERA I MARTOS:
Gràcies, Sr. President. Nosaltres, des del Grup Parlamentari
Popular, hem participat, com la resta de grups, en aquesta
modificació del Reglament, com deia la Sra. Garrido, una
modificació d’una normativa interna però prou important per
adquirir aquest consens i d’una forma ràpida, perquè les
circumstàncies excepcionals poguessin tenir aquesta regulació
i aquesta aplicació amb la major facilitat possible davant la
dificultat dins aquest reglament, on es fa el control i on
s’exerceix la potestat legislativa i, en definitiva, es representa
a tots els ciutadans de les Illes.

poder donar continuïtat a la funció del Parlament durant uns
mesos molt difícils.
Vull fer un agraïment, com ha dit també la Sra. Garrido, al
coordinador, que crec que ha fet molt bona feina, el Sr.
Casanova; un agraïment especial a la renúncia dels diferents
grups que tenien diferents modificacions que volien incorporar
de forma ràpida en aquest reglament i que hem deixat per a una
segona fase, crec que és un punt de renúncia que també s’ha de
tenir en compte i s’ha de posar en valor avui en aquesta
cambra. I un agraïment molt especial al lletrat major, el Sr.
Isern, que en definitiva és el que ha donat forma, i moltes
vegades una mica de fons, a les actuacions que hem regulat en
aquest títol.
A part d’un agraïment voldria fer un prec al president del
Parlament i a la Mesa com a òrgan de govern, i és que pugui ser
viable i possible aquesta aplicació telemàtica que preveu la
modificació del Reglament. No podem fer una aplicació de
procediments telemàtics si no tenim uns recursos i unes
instal·lacions adequades per fer aquesta telematització i
aquestes actuacions que es preveuen en aquest títol, per la qual
cosa quan hi hagi possibilitat, igual que altres anys hi ha hagut
romanent en el Parlament i s’ha tornat al Govern, estaria bé que
una part d’aquest romanent es destinàs a modernitzar la cambra
i fer aquesta telematització possible, perquè la insularitat no
sigui un handicap i puguem fer la nostra feina el millor possible
i amb la qualitat que es mereix la gent de Balears, a la qual,
com deia, representam.
I després un desig, i un desig és que aquest títol, que
nosaltres pensam, i per consens hem aconseguit, que és el més
complet possible per fer front a aquestes circumstàncies
excepcionals, no s’hagi d’aplicar molt de temps. El desig és que
sigui un títol realment residual, que quedi com un acord i un
títol residual dins el mateix reglament. Pensam que no obstant
sigui un desig la veritat és que no serà possible. Pensam que
durant una pandèmia, en què hem passat d’una situació bona,
de bonança a Balears, de ser la millor comunitat d’Espanya, a
ser de les pitjors comunitats, i pensam que és perquè hem
tengut una mala gestió d’un govern -senyors del Govern- que
no ha estat a l’alçada de les circumstàncies...
(Remor de veus)
... que demanava la gent i que continua demanant la gent en el
carrer.
Però tot i això, senyors del Govern i senyors diputats que
donen suport al Govern, el nostre desig és que tenguin sort,
perquè la sort d’aquest govern serà la sort de tots nosaltres i de
tota la gent que hi ha al carrer, tota la gent de Balears.
Gràcies, Sr. President.
(Alguns aplaudiments)
EL SR PRESIDENT:

Pensam que era necessari, a més, dotar d’aquesta cobertura
legals aquestes resolucions i acords de Mesa, de Junta de
Portaveus, amb l’aplicació i amb la direcció del president, per

Gràcies, Sra. Riera. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos
té la paraula la Sra. Santiago.
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LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:
Muchas gracias, presidente. Cuando se aprobó en la pasada
legislatura el Reglamento del Parlamento no estaba previsto el
funcionamiento del mismo en casos de pandemia. Los tiempos
cambian y el Reglamento está claro que debe adaptarse a los
acontecimientos, y tenemos que hacer de él una norma flexible,
que recoja y atienda las distintas situaciones y las distintas
problemáticas que puedan existir en el funcionamiento de esta
cámara.
La Comisión de Reglamento ha terminado esta parte de la
modificación para situaciones de urgencia; esta parte era la
prioritaria y la presentamos hoy por consenso de todos los
grupos que hemos estado trabajando en ello durante los últimos
meses. Nos queda la siguiente parte de la modificación, que va
a ser la de adaptar el Reglamento del Parlamento al
pluripartidismo.
Aprobamos este articulado que se va a poner en marcha
cuando se produzcan circunstancias de ámbito general de
carácter grave y extraordinario que impidan la participación
presencial. No voy a citar todos los puntos, pero se prevé en su
contenido el cómo, el cuándo, el por qué y el quién va a poder
aplicar las medidas excepcionales que se contienen en este
título, y que entre ellas se dan la participación y el voto
telemático.
Nosotras tenemos muy claro que así como la política
cambia con los nuevos tiempos y las nuevas generaciones
también el Parlamento debe adaptarse a los nuevos tiempos.
Las nuevas tecnologías están en todos los hogares y también
deben estarlo en esta casa, y por eso recojo el testigo de la Sra.
Núria Riera, y desde la Mesa del Parlamento vamos a trabajar
concienzudamente para las nuevas tecnologías y para que sea
posible adaptar el Parlamento al siglo XXI, facilitando el
trabajo, la conciliación; el Parlamento tiene su sede en Palma
pero hay que tener en cuenta las personas que vienen de otras
islas, y eso significa que tenemos que ser comprensivas y
flexibles a la hora de legislar. Hemos de abandonar algunas
formas anticuadas y poco prácticas para aprovechar los
recursos que las nuevas tecnologías nos ofrecen para facilitar
el día a día a las personas que somos de Formentera, de Ibiza
o de Menorca.
Y además creemos que el Reglamento del Parlamento está
pensado y diseñando contemplando otros escenario político, en
el que había dos grandes grupos y algunos grupos pequeños. La
era del bipartidismo ha terminado para siempre y este
reglamento tiene que ajustarse a estas nuevas formas de
política; las formas pensando en el bipartidismo creo -y
estaremos mucha gente de acuerdo- que son ineficientes en
algunos debates y en algunos trámites. El debate debe estar
siempre presente, pero hemos de ser hábiles y dar ejemplo de
eficiencia y eficacia. Somos actualmente ocho grupos
parlamentarios y el Reglamento tiene que adaptarse a esta
situación en el funcionamiento de comisiones, plenos y debates.
Espero que lean ustedes este título y que su puesta en
marcha, como dice la Sra. Riera, sea una excepción en nuestro
día a día, porque eso siempre será una buena señal.
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Por último quiero agradecer al personal del Parlamento por
este año tan duro, por haber estado siempre a la altura de las
circunstancias, adaptando todos los planes de contingencia para
que esta casa tuviera las medidas de seguridad y se cumpliesen
todas las medidas de higiene y de seguridad. Muy
especialmente quiero agradecer a Xesca, la señora que limpia
los micrófonos y que ha estado también facilitando nuestra
salud y cuidándonos durante todo este año.
Señores y señoras diputadas, que el próximo año nos traiga
justicia social, igualdad y felicidad. Cuídense mucho, cuiden a
sus seres queridos. Muy felices fiestas.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos
té la paraula el Sr. Benalal.
EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:
Gracias, Sr. Presidente. Saludos a todos. Simplemente
quiero agradecer a todos los partidos que están aquí
representados esta reforma del Reglamento, era necesaria.
Fueron decisiones, hasta el día de hoy, decisiones unánimes de
la Junta de Portavoces que se requirieron para poder hacer
funcionar esta cámara durante un período muy especial. Estas
decisiones se llevaron a cabo bien, algunas veces no tan
fácilmente pero se hizo lo que se podía, todo el mundo puso lo
mejor de ellos.
Esta primera reforma del Reglamento, puesto que hay dos,
se hizo de forma urgente. Nos da un reglamento para
situaciones excepcionales que sin lugar a dudas es uno de los
más avanzados que hay hoy en el Estado. Permitirá su
aplicación en situaciones excepcionales, que esperemos que no
se vuelvan a reproducir. Y abre la puerta a una segunda parte
de la reforma que decidimos, para la cual se habilitó el mes de
enero, y que va a arreglar ciertos puntos del reglamento actual.
Por ejemplo hay muchos puntos que son ineficaces y hay otros
varios que no están conformes, realmente, a la jurisprudencia
a día de hoy. Eso requiere cambios, requiere una actualización.
Es algo totalmente normal, es algo que discutiremos en un
segundo plano, puesto que al no ser tan urgentes como la
primera reforma pues tenemos más tiempo.
Y, bueno, para acabar quiero simplemente agradecer al
personal del Parlamento por haberse adaptado tan fácilmente a
la situación tan difícil que se ha creado y tan difícil en la que
les hemos colocado.
Y desearles a todos, desearos a todos unas muy felices
fiestas, un gran año 2021, que no me cabe duda que será mejor,
tiene que serlo, que el 2020.
Gracias a todos.
(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Benalal. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula la Sra. Campomar.
LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:
Gràcies, president. Bé, la passada legislatura, fa quasi dos
anys, vàrem aprovar ja una reforma del Reglament d’aquest
Parlament, després de vuit anys de la darrera reforma, una feina
en ponència que va durar tres anys, o quasi, amb reunions
periòdiques i amb la qual també es va fer un esforç de cessió i
empatia entre tots els grups parlamentaris, amb l’objectiu
d’arribar a un consens i fruit d’aquest consens, precisament
tenim aquest reglament que ara estam utilitzant i que es va
aprovar per unanimitat. Un reglament que va millorar l’agilitat
parlamentària, la consolidació de bones pràctiques de
transparència i que es va obrir la porta a la participació
ciutadana que encara realment li falta un impuls a la seva
participació.
Però més d’un any després de la seva aprovació, es va
decretar l’estat d’alarma i l’activitat parlamentària s’ha vist
afectada. Una greu situació sanitària, tots ho sabem, on hi ha
molt de patiment individual i col·lectiu, però cap Reglament, ni
el nostre ni el d’altres llocs, com han dit companys
anteriorment, podien preveure aquesta situació, que ha fet
necessari actuar amb urgència i majoritàriament sense els
referents, sense cap referent. El nostre Parlament crec que va
ser un dels primers en posar en marxa mesures per continuar en
marxa l’activitat política i d’una forma pionera i gràcies
sobretot a l’esforç col·lectiu per deixar de banda partidismes i
fer feina i fer pinya per trobar les solucions més possibles.

precedit, esperam que sigui un títol que quedi prest en un oblit
i a un racó, que no l’haguem d’emprar massa vegada.
En conclusió, des de MÉS per Mallorca amb aquesta
modificació creiem que dotam el Parlament d’un instrument
necessari, ampli, per a les circumstàncies que vivim, però que
esperam que no es tornin repetir i que com a arxipèlag podem
trobar en un futur.
Dit això, també creiem que queden qüestions a millorar en
el Reglament i ens hem emplacem a fer-hi feina a partir d’ara,
per millorar la transparència i el seu funcionament. Per tant, al
gener ens posarem un altre pic a fer feina.
Gràcies a tots, sobretot també als treballadors de la casa, jo
crec que amb aquestes circumstàncies els diputats i diputades
hem fet un esforç, però sí que és cert els treballadors de la casa
han vist, han hagut de treure tota la imaginació, han hagut de
fer tot el possible perquè aquest parlament continuàs
funcionant.
I dit això, molts d’anys! Bon Nadal i esperem que el 2021
sigui molt millor. Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez.
(Se sent el timbre de crida per a votació)
EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Creiem que, com a membres d’una institució necessària per
prendre mesures en aquestes situacions, hem estat al costat de
l’Executiu, que és aquell que està en primera línia de
responsabilitat política en aquesta pandèmia. Ara, amb un
temps mínim necessari per reflexionar, jo crec que mínim
perquè no hem estat molt de temps, hem decidit també
col·lectivament dotar-nos d’una eina jurídica i regulada, en
impulsar de forma innovadora i pionera la reforma del
Reglament, per fer front a la difícil situació de pandèmia que
vivim. Però també amb visió i previsió de futures situacions
excepcionals que puguin impedir als diputats i diputades
exercir les seves funcions al Parlament i que el Parlament pugui
desenvolupar precisament la seva activitat amb plenes garanties
democràtiques.
Hem demostrat que, malgrat la pluralitat política, amb
diàleg es pot arribar a un ampli consens. Per això som aquí, per
aprovar, amb unanimitat, aquest nou títol cinquè bis del
Reglament del Parlament, de funcionament del Parlament en
circumstàncies excepcionals. I com he dit, vull recalcar, jo crec
que s’amplia la visió de futur, amb la possibilitat de declarar
l’existència de circumstàncies d’àmbit general greu, de força
major, sanitària i també de greus problemes de connectivitat
aèria, entre d’altres, que crec que com a arxipèlag és un tema
important que hem de tenir en compte. Situacions que sempre
tenen efectes negatius i doloroses per a la gent i que desitjam
que no es produeixin i com jo crec que han dit altres que m’han

Gracias, Sr. Presidente. Casi tenía una especie de mono de
subir aquí después de la semana pasada...
(Remor de veus)
Seré muy breve y no es una figura retórica, creo que lo
mejor de esta reforma del Reglamento, y ya lo han expresado
todos los que me han precedido, es, primero, que esperemos
tenerlo que usar muy poco; pero, lo segundo, la capacidad que
hemos tenido todos de llegar a un acuerdo cuando nos hemos
sentado alrededor de una mesa y hemos hablado, esa es la única
fórmula real que existe para llegar a acuerdos, llegar a
consensos y sacar adelante los problemas.
Yo de verdad que deseo, tanto para la siguiente fase de
reforma del Reglamento, como para el siguiente periodo de
legislatura, que seamos todos capaces de sentarnos, de hablar,
de dialogar, que es la única manera real de llegar a consensos.

Y ya sólo me queda repetirme, como la última vez,
desearles a todos lo mejor, a todo el personal por supuesto, a
los diputados, a sus familias, al conjunto de esta gran
comunidad autónoma y de esta gran nación.
Molts d’anys, bones festes i feliz Navidad! Gracias, Sr.
Presidente.

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 63 / 22 de desembre de 2020

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Rodríguez. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula la Sra. Pons.
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justificat però la ciutadania no ho entenia. Jo crec que la Mesa
ja devia tenir en ment, evidentment, iniciar aquesta modificació
per això va fer evident que aquesta reforma s’havia de posar en
marxa i ha assolit l’objectiu de fer-la en un temps, gairebé diria,
rècord, no?

LA SRA. PONS I SALOM:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Ja s’ha
dit pràcticament tot el que s’havia de dir d’aquesta reforma
exprés, podríem dir, del Reglament, pel que fa a situacions
excepcionals, com és el cas que vivim ara. Simplement destacar
una cosa, quan volem sumar, sumam, ha estat una experiència
enriquidora veure com, quan es negocien les coses, des de la
voluntat d’arribar a acords, s’hi pot arribar i esper que aquest
exemple pugui servir per a moltes coses a partir d’ara.
Agrair moltíssim a tots els diputats que han participat en
aquesta Comissió del Reglament el seu tarannà. Agrair
l’experiència viscuda, que era la primera vegada que
participava a una Comissió del Reglament. Agrair moltíssim al
lletrat Lluís Isern, que ha estat canalitzador, conductor i
traductor de les nostres aspiracions polítiques en relació a
aquests canvis i modificacions que havíem de fer del
Reglament. Recordar que continuarà a partir del mes de gener,
perquè, ja que hi som, que és molt mallorquí, o molt balear, i
ja que hi som podrem canviar moltes coses d’aquest Reglament
que no ens agraden. I esperam que la segona part també tengui
el consens de tots i que puguem arribar per tant, a una
unanimitat el més aviat possible.
Tornar agrair al personal de la cambra, efectivament, a tots
i cada un i cada una. Estam molt tranquils aquí per la netedat i
per poder evitar contagis de la COVID-19.
I simplement dir una cosa, esperar que efectivament el 2021
sigui millor, hem de desitjar que sigui millor, però hem de ser
prudents i esperar el pitjor, perquè sembla que les dades
segueixen pujant.

I això em porta a la segona idea important que jo volia
posar de relleu, que és aquesta capacitat de consens. Al contrari
del que podria semblar, perquè de vegades sembla que davant
d’una modificació d’aquestes tot siguin, com es diu
col·loquialment, faves comptades i que tots haguem d’estar
d’acord amb les solucions, i els que hem estat a la ponència
sabem que hi havia moltes i diverses solucions i diversos
abasts que podíem donar als dispositius que s’han previst aquí
per facilitar el funcionament del Parlament en situacions
extraordinàries o en situacions d’emergència, i això ha obligat
evidentment a fer un esforç de consens i a renunciar a diversos
punts de vista, no?
Jo penso, per exemple, que ja hi ha fet referència la Sra.
Campomar, perquè ho sàpiguen la resta de diputats: la
diferència que hi a de dir “nul·la connectivitat aèria” o
“problemes extraordinaris de connectivitat aèria”, no? Això, és
a dir, que aquest sistema es posa en marxa quan hi ha nul·la
connectivitat aèria, a dir, es posa en marxa quan hi ha, doncs,
problemes significatius de connectivitat aèria, evidentment, hi
ha un abisme, per a alguns, alguns en són més sensibles que
altres, però hi ha un abisme.
Doncs tot aquest tipus de discussió és el que hem hagut de
fer. Només assenyalar com a aspecte rellevant, crec, i en el que
jo voldria que de la meva intervenció en quedés constància -i
per això ho dic aquí-, és que crec que aquesta modificació ha
estat excessivament condicionada per unes sentències del
Tribunal Constitucional que es refereixen a uns fets que no
tenen res a veure amb el que estàvem debatent aquí.
Concretament, com saben vostès, amb tota una experiència
d’una investidura que es va pretendre fer telemàticament a un
altre parlament.

Així que, bonda, salut i molts d’anys!
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Pons. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
el Sr. Castells.
EL SR. CASTELLS I BARÓ:
Moltes gràcies, Sr. President. Bé, només fer una memòria
molt ràpida dels fets que van portar a imposar aquesta
modificació tan ràpida. Ara ja no ho recordam, però hi va haver
una setmana que vàrem haver de paralitzar l’activitat al
Parlament, perquè una diputada havia donat positiu, la qual
cosa evidentment afectava membres de la Mesa i, per tant,
realment dificultava la continuïtat dels treballs del Parlament.
I tots els que érem membres de l’òrgan ho enteníem, però
la ciutadania no ho va entendre, la ciutadania no va entendre
que perquè passés una cosa que havia passat a tot arreu, el
Parlament s’hagués de paralitzar. Nosaltres sabíem que estava

I jo crec que, com que aquestes sentències, continuaran
incidint en les modificacions que començarem a fer ara en el
Reglament, sí que volia deixar clara la posició del meu grup,
crec que ha estat una llàstima que alguns grups i especialment
alguns diputats, s’hagin vist excessivament condicionats per
aquestes sentències; unes sentències que, bàsicament, venen a
dir, com a gran resum, venen a dir que el parlamentarisme és
essencialment presencial però que, en situacions
extraordinàries, s’ha de poder fer de forma no presencial.
Precisament, crec i és un dels punts en els que, per exemple,
nosaltres no estàvem d’acord, hem exclòs d’aquest
funcionament extraordinari algunes de les funcions
parlamentàries, massa condicionats per aquesta sentència del
Tribunal Constitucional, quan, per exemple, el Tribunal
Constitucional diu que en circumstàncies extraordinàries s’ha
de poder fer parlamentarisme d’una altra manera. Per tant,
aquest parlamentarisme telemàtic que, esperem, esperem, que
aquesta mateixa doctrina del Tribunal Constitucional siguem
capaços d’aplicar-la en altres situacions extraordinàries, encara
que no hi hagi, doncs, una situació d’estat d’alarma o una
situació d’estat d’emergència.
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Només, per acabar amb aquest tema, fer un suggeriment de
caràcter pràctic a la Mesa, que és que supòs que hi haurà la
voluntat de fer una impressió d’aquesta nova versió del
Reglament, perquè al final aquesta feina és modificar el
Reglament, quan, tot just n’acabem de fer una arran de la
modificació que va entrar en vigor quan va començar la
legislatura. Simplement, expressar la meva opinió que amb una
separata n’hi hauria prou, no cal tornar a fer tot el volum amb
els textos de la Constitució i de l’Estatut i el Reglament, sinó
que amb una separata, que a més a més esperem que l’haguem
d’actualitzar poc, en tinguem prou.
I ja, per acabar, i ja que tinc l’honor de ser l’últim diputat,
evidentment amb permís del Sr. President perquè en aquest
parlament l’última paraula -com no podia ser d’altra manerasempre la té el president, simplement, doncs, ja que tinc aquest
honor, desitjar-los a tots molt bones festes, que ho puguin
passar amb les persones estimades i sobretot amb molta salut,
molts d’anys a tothom.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Castells. Ara procedim a la votació
d’aquesta reforma del Reglament del Parlament de les Illes
Balears. Votam.
56 vots a favor, cap en contra i cap abstenció.
Per tant, obtinguda la majoria absoluta, queda aprovada la
reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears. I es
faculta el servei jurídic de la Cambra per fer les correccions i
modificacions tècniques necessàries per tal que el text en
qüestió tengui la redacció coherent.
I, ara, senyors diputats i diputades, seguint les indicacions
del Sr. Castells, -és broma-, una vegada, permeti’m un parell de
minuts, una vegada culminat aquest plenari, que tanca el
període de sessions, senyores i senyors diputats vull desitjar-los
unes bones festes a tots, de la mateixa forma permeti’m
recordar-los que aquests pròxims dies, que haurien de ser
d’alegria, per a moltes persones seran dies de preocupacions,
perquè la realitat a dia d’avui és que viurem un Nadal que tots
recordarem com “el Nadal de la COVID”. Esperem que el
pròxim any, quan mirem cap enrere, sigui per trobar-nos un
malson superat.
Des d’aquí, des del Parlament hem fet feina des del primer
instant perquè així sigui. Ara més que mai hem de continuar
essent els representants que han escollit Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera, per solucionar els seus problemes. Per
tant, la feina segueix i aquí serem per continuar amb la lluita
contra la pandèmia i, sobretot, per establir tots junts els nous
fonaments del que volem que siguin les Illes Balears, una
vegada la superem, perquè la superarem, no en tenguin cap
dubte!
Mentrestant, com els deia, els desitjo unes bones festes a
tots i un pròxim 2021 de noves esperances.
I sense cap assumpte més a tractar, aixecam la sessió.

(Aplaudiments)
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