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EL SR. PRESIDENT: 

Bon dia, senyores i senyors diputats. Abans de començar el
plenari d’avui, llegirem la declaració institucional amb motiu
de la celebració del Dia Mundial contra el Càncer. Té la
paraula la secretària primera.

Declaració institucional del Parlament de les illes
Balears amb motiu de la celebració del Dia Mundial contra
el Càncer.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA: 

“El càncer s’erigeix com el principal problema sociosanitari
a nivell mundial. 

És la segona causa de mort a nivell mundial i es projecta un
creixement de més del 30% de nous casos per a 2030.
Actualment, al nostre país, un de cada dos homes i una de cada
tres dones seran diagnosticats de càncer al llarga de la seva
vida. S’estima que aquesta malaltia afecta 1,5 milions de
persones a Espanya i es diagnostiquen al nostre país gairebé
280.000 nous casos cada any.

La crisi provocada per la pandèmia de la COVID-19 no ha
fet sinó agreujar la situació de fragilitat social i sanitària de les
persones amb càncer i les seves famílies com a col·lectiu
doblement vulnerable, pel càncer i per la COVID-19.

Les persones amb càncer i les seves famílies viuen diversos
i severs impactes d'aquesta crisi:

- Impacte sanitari: proves diagnòstiques i tractaments demorats,
incertesa i necessitat d'informació que ajudi a reduir la por al
contagi.

- Impacte emocional i social (personal i familiar): solitud no
desitjada, ansietat per retards en tractaments i/o proves
diagnòstiques, por al contagi i a tornar als hospitals, sofriment
davant les dificultats per acompanyar i ser acompanyats en el
procés de final de la vida i per l'agreujament de les dificultats
econòmiques i laborals.

El Parlament de les Illes Balears, amb motiu del Dia
Mundial contra el Càncer, manifesta la seva solidaritat amb
totes les persones afectades per aquesta malaltia i declara el
compromís de la cambra per contribuir a respondre a les seves
necessitats i pal·liar l'impacte de la pandèmia en les seves
vides.

En aquest sentit, el Parlament de les Illes Balears advoca
perquè es duguin a terme les accions pertinents per pal·liar la
seva situació d'especial vulnerabilitat, així com per garantir, en
condicions d'equitat, els drets de les persones amb càncer i les
seves famílies.

Així mateix, el Parlament de les Illes Balears manifesta el
seu suport a la recerca del càncer, com a instrument
imprescindible en la lluita contra aquesta malaltia i trasllada el
seu reconeixement a totes les associacions i entitats que
acompanyen les persones afectades pel càncer pel seu
compromís i labor continuada.”

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Secretària.

En funció de l’article 204.3, deman als portaveus de la
cambra si la podem aprovar per assentiment. Idò queda
aprovada aquesta declaració institucional. 

Primer punt de l’ordre del dia que correspon al debat de les
preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 1210/21, presentada per la
diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a planificació del Govern per fer possible la
implantació del tractament d’hemodiàlisi a l’Hospital de
Formentera.

Primera pregunta, RGE núm. 1210/21, relativa a
planificació del Govern per fer possible la implantació del
tractament d’hemodiàlisi a l’Hospital de Formentera, que
formula la diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup
Parlamentari Mixt. Té la paraula la Sra. Tur. 

LA SRA. TUR I RIBAS: 

Molt bon dia a tothom, diputades, diputats. Bé, com saben,
en el pressupost del present any de la comunitat autònoma hi ha
una partida de 140.000 euros per fer possible la implantació, o
tornar a implantar, millor dit, el servei d’hemodiàlisi a
l’Hospital de Formentera perquè aquells pacients que hi ha
afectats per la malaltia renal i que necessiten aquest servei
d’hemodiàlisi, el puguin fer des de la nostra illa i no hagin
d’estar desplaçant-se permanentment a Eivissa per rebre aquest
tractament. 

60.000 euros, d’aquesta partida total de 140.000, es varen
consignar per implantar el servei en el sentit de fer les
adequacions a l’hospital necessàries. I a més hi havia una altra
partida de 80.000 euros per contractar els especialistes mèdics
que han de fer possible donar aquest servei. 

Per tant, tenint en compte que ha passat més d’un mes des
que vàrem aprovar el pressupost autonòmic, i que supòs -o vull
pensar- que el Govern ja ha començat a fer les feines per
preparar la posada en marxa de l’hemodiàlisi a la nostra illa,
m’agradaria saber, Sra. Consellera, què han fet fins aleshores
i en quin punt es troba aquesta actuació. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Bon dia a tothom, gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra.
Diputada. Crec que és evident que aquest govern prioritza
l’atenció a l’apropament de serveis per a l’atenció sanitària a
totes les illes.
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Així s’ha demostrat amb la posada en marxa del TAC
recentment, o no tan recentment, perquè ja fa un any a l’illa de
Formentera, o l’hemodinàmica a l’illa d’Eivissa, és realment
una prioritat del Govern, i -com vostè deia- hi ha aquestes
partides pressupostàries, s’ha de fer també una adequació
d’obra, una construcció o reconstrucció de la planta d’osmosi,
aquest fet és prou més complicat. En aquests moments, vostè
em diu que ha passat un mes, des de l’aprovació. Jo el que li
vull dir és que el compromís hi és i sempre es mantenen aquests
compromisos fins conseguir tenir el servei en marxa a totes les
illes.

Ara bé, també és cert que estam en un moment molt difícil,
sobretot a l’àrea de salut d’Eivissa i de Formentera,
precisament en aquest mes de gener, i s’ha prioritzat la
contractació, les obres d’adequació i tots els esforços en tombar
la tercera onada però, com li dic, el compromís hi és. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. TUR I RIBAS: 

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, evidentment jo no
esperava que em digués que tenien tot enllestit per fer-ho
possible a partir del mes que ve ni res semblant, entenc que hi
ha d’haver una adequació de les instal·lacions, que s’ha de
pensar aquest espai com ha de ser, si ha d’estar allà on estava
antigament o no... És a dir, hi ha una feina de planificació
important, i a més estam amb una situació de pandèmia que
vostè recorda i que és cert que obliga a fer els majors esforços,
precisament, per revertir aquesta tercera onada, i que és la
prioritat ara mateix. 

Però també és cert, Sra. Consellera, que jo crec que tots els
pacients que estan passant per aquest calvari -perquè és un
calvari, i vostè ho sap millor que ningú, que pertany al món
sanitari-, esperen que el Govern els digui que ja està fent una
planificació. Jo crec que aquesta és la resposta que esperen els
pacients. Perquè els record: el fet que ells siguin pocs no fa que
la seva situació sigui menys crítica. I, a més de la seva malaltia,
el fet que estiguin també passant aquesta pandèmia, ho fa
encara molt més complicat i els fa molt més vulnerables.

Per tant, Sra. Consellera, jo esper que vostè, quan li tornem
a demanar per aquesta qüestió -si és que no ho fa ara amb el
temps que li queda- el que ens digui és que ja hi estan
treballant, no només que tenen el compromís. Evidentment que
el tenen, al compromís, perquè si no el tenguessin no haguessin
aprovat aquestes partides en el pressupost. 

Però, a banda de tenir el compromís, el que segurament
volem escoltar tots és que vostès estan començant a fer aquesta
planificació i que en breu ens podrà començar a oferir algun
tipus de detall. 

Gràcies, Sra. Consellera. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gràcies, Sra. Diputada. Efectivament, quan hi ha un
compromís és que les feines s’han començat a fer. Jo mateixa
vaig ser divendres a l’illa d’Eivissa, vaig parlar amb la
gerència, l’equip de gestió està ja elaborant el pla per a aquest
muntatge de la planta d’osmosi, calculant el pressupost i a
veure els costs que suposa i que significa.

Per una altra banda, s’han fet les oposicions dels metges
nefròlegs, fa dos diumenges i quan tenguem el cinquè metge a
l’àrea d’Eivissa podrem dialitzar a l’illa de Formentera. Per
tant, crec que són notícies esperançadores, però, com vostè diu,
tot du el seu temps. Ara ens hem bolcat en contractar un metge
per a la UVAC, que sap que va començar dia 1 de febrer; ha
costat moltíssim, però hi és. I, mentrestant, el nostre compromís
és també donar totes les facilitats a aquests tres pacients de
diàlisi que es desplacen i s’han de desplaçar, dia sí i dia no, i
entenc la seva situació i sé perfectament el seu patiment o les
seves dificultats quan s’han de desplaçar més enfora del seu
municipi. Però, ja li dic, el nostre compromís hi és i
continuarem fent feina com sempre hem demostrat: amb la base
del 061, amb la diàlisi a Formentera, i amb tot el que sigui
necessari per millorar l’atenció. 

Gràcies, president. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Consellera.

I.2) Pregunta RGE núm. 1227/21, presentada per la
diputada Sra. Virginia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a obres del nou centre de
formació nàutica.

Segona pregunta, RGE núm. 1227/21, relativa a obres del
nou centre de formació nàutica, que formula la diputada Sra.
Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula la Sra. Marí. 

LA SRA. MARÍ I RENNESSON: 

Gràcies, Sr. President. Bon dia, senyors diputats, diputades,
tot el personal del Parlament. Estiu de 2017, faig una pregunta,
quan té previst el Govern de les Illes Balears visitar les obres
del nou centre de formació nàutica?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Té la paraula el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.
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EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, Sr. Presidente. Le puedo contestar cómo está ahora
la situación. Como usted bien sabe es un proyecto que se
comenzó durante la pasada legislatura, un centro de referencia
en materia de formación náutica en Palma en un edificio, en un
espacio público de 4.000 m2, un edificio que llevaba 16 años en
desuso y que está trabajando para licitarlo lo antes posible
conjuntamente con la Conselleria de Educación a través del
IBISEC y después de recibir todos los informes oportunos.
También es un concurso especial que tiene licitación para toda
la Unión Europea, como usted sabe, y efectivamente lleva un
retraso de aproximadamente un año, un año y medio, en toda la
tramitación que se tenía que haber realizado. Está ahora mismo
a punto de licitarse, ya ha pasado todos los trámites internos, ya
están todos los informes preceptivos del IBISEC y tiene todas
las garantías para poder salir en un edificio histórico.

Lo que también le puedo plantear, Sra. Diputada, Sra.
Rennesson, es qué sucedía en la anterior legislatura para que
cuando comenzamos la pasada no hubiese nada planificado de
ningún centro de formación en esta comunidad autónoma.
Efectivamente, planificar cuesta y ejecutar cuesta. La diferencia
entre ustedes y nosotros es que nosotros planificamos y
ejecutamos y de ustedes no recibimos ni un solo proyecto. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Mire, Sr. Conseller, me hace gracia, siempre tiran a dos
legislaturas atrás. Lo importante para mí creo, siendo conseller
como es, sería lo actual, no lo de hace diez años. 

Verano 2017, usted, Sr. Conseller, junto a la presidenta
Armengol y el entonces vicepresidente Biel Barceló y el
alcalde José Hila anunciaron la creación de un nuevo centro de
formación especializado en el sector náutico en las antiguas
cocheras de la EMT. Tres años después, ¿qué tenemos?, lo de
siempre con ustedes, nada de nada, mucha foto, mucha promesa
y mucha mentira. 

Todo no es mentira, la verdad, porque ustedes sí siguen
pagando los 15.000 euros mensuales de alquiler, esto sí lo
siguen haciendo para nada, porque el edificio está que se cae.
Lo curioso es que el edificio se cae, pero el cartel no, el cartel
del proyecto no, desde el 2017 está puesto, caballero. Yo
cambiaría las palabras de “construïm” por “promeses sense
complir”, igual sería mejor.

También, como bien ha dicho, era un proyecto de 4,8
millones de euros que iban a pagarse con el impuesto de
turismo sostenible, y yo le que le pregunto es si es usted
consciente de la necesidad de este centro de formación. El
sector náutico confiaba en la promesa de la presidenta
Armengol, que ya dijo que estaría en marcha en 2018, pero yo
veo que no. Yo creo que quiso decir 2028, y no creo que ni así

lo vaya a conseguir, sinceramente, porque lo que no han hecho
es ni siquiera licitar las obras de reforma del edificio y es una
realidad a fecha de hoy. No me intente decir que está todo en
marcha cuando no hay nada hecho. Son promesas que ustedes
siguen sin cumplir.

La verdad es que todos los estudios que están llevando a
cabo últimamente demuestran que el sector náutico es muy
importante dentro de nuestro producto interior bruto y es algo
que hay que cuidar y renovar, de ahí la urgencia de la
formación para nuestras islas. Son muchos los aspectos que hay
que formar: carpintería, mecánica, electrónica, mantenimiento
de embarcaciones, ... Hasta el momento todos estos chavales y
gente que se quiere formar se tiene que ir fuera de las Baleares
para poderse formar, y es una realidad, exceptuando la
formación en patrón, nada más, el resto se tienen que ir.

La verdad es que, como bien usted sabe, las diferentes
asociaciones del sector hablan de frustración y desasosiego.
Esto es lo que ustedes...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada, el seu temps s’ha exhaurit.

(Se sent el timbre de tall del micròfon i alguns
aplaudiments)

Gràcies, Sra. Marí. 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. Por esto de las mentiras, que hace
usted referencia, y por esto de lo que acaba de decir. Usted
cuando dice que era necesaria la formación en náutica, ¿se lo
cree?, porque en los cuatro años que ustedes gobernaron no
hicieron ni un centro ni un curso. 

Le voy a decir lo que no hicieron, usted es de Ibiza, pero en
Menorca no sé si sabe que hay un centro de referencia nacional,
estaba en obras y terminado en el 2012. En el 2017...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... en el 2017 empezamos a hacer cursos de formación
profesional con Educación, porque en su mandato no se
tomaron la molestia ni de planificar un curso de formación
profesional reglado.

(Alguns aplaudiments i aldarull)

Ahora, la formación profesional en Menorca en materia
náutica ya es una realidad gracias a este gobierno, no a ustedes
que dicen que es muy importante, pero nunca han hecho. 
No planificaron ni un centro de formación náutica en el
conjunto de Baleares, ni uno, y ahora hay dos planificados,
efectivamente necesarios, uno en Alcudia y otro en Palma
porque nosotros vimos que era necesario, se planifica y se va
a ejecutar. 
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Le diré una cosa más a lo que ha dicho de que mentimos,
hay un acuerdo con EMT para no pagar el alquiler durante
2021 y también hubo una carencia al principio del contrato. Por
tanto, no mentimos, no está costando el alquiler al Govern.
Usted miente cuando dice que está costando. No, es un acuerdo
conjunto para una instalación de más de 4.000 metros muy
importante para Palma que está a punto de ser licitado
conjuntamente con Educación. Son proyectos complejos que la
izquierda planifica y pone en marcha. Ustedes ni siquiera lo
soñaron porque ustedes nunca sueñan, nunca forman y nunca
trabajan en el diseño de los aspectos...

(Se sent el timbre de tall del micròfon i alguns
aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

I.3) Pregunta RGE núm.1228/21, presentada pel diputat
Sr. Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a solucions per l’encariment de la factura
elèctrica.

Tercera pregunta, RGE núm.1228/21, relativa a solucions
per l’encariment de la factura elèctrica, que formula el diputat
Sr. Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, president. Bon dia a tots. Sr. Yllanes, vostè és de
Podemos, que és aquell partit que quan era a l’oposició havia
d’acabar amb la pobresa i la fam a Espanya, havia d’assegurar
un habitatge digne per a tothom i havia de baixar el preu del
corrent. 

“Podemos asegurar que a los ciudadanos de este país se les
va a bajar la factura de la luz”, Pablo Iglesias abans de ser
vicepresident. “Sólo si Unidas Podemos gobierna vamos a
sentar a los jefes de las eléctricas a decirles que la factura de
la luz va a bajar”, Irene Montero quan era a l’oposició.
“¿Dónde estaban ustedes, Sra. Durán, cuando moría gente de
frío en sus casas durante la crisis?, la vicepresidenta youtuber
de Podemos del Parlament fa un parell de mesos. 

I clar, ara governen, no és el mateix receptar que prendre i
han pegat de nas amb la realitat. Amb un govern de Podemos
i de PSOE aquí i a Madrid a la pitjor crisi econòmica de la
història i a la pitjor onada de fred, que els de la meva generació
recordam, ens han pujat dues vegades de manera rècord el preu
del corrent, el preu del llum.

Vostè, Sr. Yllanes, ja ha parlat amb els seus caps de Madrid
per trobar qualque solució a aquest problema?

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Gràcies, Sr.
Sagreras. Parlaré de les Illes Balears. Com vostè sap, el preu de
l’electricitat a Balears és més elevat perquè tenim un sistema
elèctric més petit i això obliga a l’ús de centrals tèrmiques més
petites a més de requisits addicionals de seguretat que requereix
un sistema de grandària reduïda. Tot i això no es reflecteix a la
factura perquè està compensat pel sistema elèctric i els
pressuposts de l’Estat.

Quina és la millor alternativa per reduir el preu de
generació? La transició energètica. I aquesta és l’aposta evident
del Govern de les Illes Balears, apostar per la transició
energètica.

El desplegament de les renovables ja suposa un abaratiment
clar dels preus de l’electricitat, que en aquests moments es
paguen al preu del mercat peninsular. Això suposa que per cada
megawatt generat per renovables a Balears es va produir un
estalvi mitjà de més de 92 euros per sistema. Són bones dades.

Igual que és una bona dada que ahir pràcticament
l’electricitat va sortir de franc a aquest país, que això se li ha
oblidat a vostè. La recent subhasta de renovables del Ministeri
de Transició Ecològica i Repte Democràtic demostra que
encara hi ha molta capacitat de millora. Aquest és el camí on es
troba el Govern de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sr. Yllanes, té nassos l’assumpte. A mi em sap molt de greu,
sempre li ho dic, crec que vostè ha vengut a la política a retirar-
se i a passar una temporada tranquil i es fa mamballetes. Crec
que vostè sols no ha llegit els diaris, durant el mes de gener el
preu ha pujat de manera històrica dues vegades a tota Espanya
i també a les Illes Balears. Vostès són uns agosarats, encara
gosen repartir culpes als que governaven fa vint anys quan
vostè fa fos anys que hi és, la presidenta Armengol fa cinc anys
que hi és i Pablo Iglesias fa tres anys que hi és. 

Els únics que han fet mesures perquè a la gent amb
vulnerabilitat no se li talli la llum és el Partit Popular, que quan
governava aquí a les Illes Balears va arribar a un conveni amb
Endesa. Jo li diré mesures que vostè ha d’exigir a Madrid
perquè s’apliquin.
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Deixin-se d’excuses i escometin ja una reforma reguladora
del sector que adapti el nostre model als canvis estructurals dels
darrers cinc anys; baixin l’impost sobre el valor de la producció
elèctrica del 7% actual al zero per cent, i una exclusiva d’aquí
de les Illes Balears: exigeixi que es rebaixin de tarifa els costs
derivats de producció d’energia en els sistemes elèctrics aïllats
del territoris no peninsulars, i les Illes Balears ho són, que fins
ara eren sufragats al 50% pels pressuposts generals i que passi
al cent per cent.

Si fan aquestes coses, Sr. Yllanes, amb vostès, els
comunistes de Podemos, tendrem crisi econòmica, però tal
vegada no tornarà passar el que ha passat al mes de gener amb
el preu del llum.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Venim, Sr. Sagreras, d’un sistema imposat pel Partit
Popular que molt lluny de creure en els beneficis de les
renovables va voler (...) el seu accés en el moment en què es
començaven a abaratir i provocaren que des de l’any 2012 no
es fessin més instal·lacions. 

Aquí tenim una eina molt eficaç per això que vostè ha
comentat de la pobresa energètica, que és l’Institut Balear de
l’Energia. Per cert, que vostès han presentat esmenes al
pressupost de 2020 i de 2021 precisament per eliminar-lo. Això
és el que vostès creuen...

(Remor de veus)

... això és el que vostès creuen en les energies renovables.

Per tant, serà clau per abaratir la factura la implantació de
renovables i (...) serà a curt termini com (...) d’energia, el que
provocarà una baixada de la factura ja que serà d’una generació
cent per cent renovable. Aquesta és una iniciativa pionera a
l’Estat espanyol i n’estem molt orgullosos aquí a Balears. 

Acabaré amb una molt bona notícia, Sr. Sagreras: Balears
va registrar diumenge la (...) de generació elèctrica renovable,
un 13%. Vostès la varen deixar en un 2,3%, un 13%! Bona
notícia, Sr. Sagreras!

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident...

(Remor de veus)

I.4) Pregunta RGE núm. 1229/20, presentada per la
diputada Sr. María Salomé Cabrera i Roselló del Grup
Parlamentari Popular, relativa a inici de la temporada
turística. 

Quarta pregunta... Senyors diputats...

(Remor de veus)

Senyors diputats... Quarta pregunta, RGE núm. 1229/20,
relativa a inici de la temporada turística que formula la
diputada Sra. María Salomé Cabrera i Roselló del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, presidente. Buenos días, Sr. Conseller, alcanzar el
70% de la población vacunada en junio resulta determinante
para tener temporada, y así se lo hacen saber las patronales,
entidades, expertos, plataformas y movilizaciones ciudadanas
que han nacido con la única esperanza de que entiendan que el
turismo está al limite de su resistencia y de que Baleares no
podrá soportar otra temporada fallida como la de 2020.

Estamos con el virus desbocado. Baleares recibe la mitad de
vacunas que otras comunidades autónomas por población y
mientras los altos cargos directivos se cuelan en la cola, el paro
disparado, ERTE sin pagar, cierres de negocios sin ayudas
adecuadas y hemos tenido la mayor caída de pasajeros
internacionales.

Hoy los touroperadores buscan destinos seguros
inmunológicamente y anuncian que Grecia y Turquía iniciarán
la temporada antes que Baleares, aunque lo importante no es
esto. Lo importante es saber usted qué piensa hacer, porque
hace unas semanas usted dijo que independientemente del
grado de vacunación habría temporada, pero el Sr. Sánchez a
continuación dijo que hasta final de verano ni vacunación ni
turistas. Ayer la Sra. Armengol daba por pérdida la Semana
Santa, y la ministra Maroto decía lo contrario. Toda esta
incertidumbre es lamentable.

Por eso necesitamos que nos lo explique. Hasta ahora
hemos visto reuniones que conducen a más reuniones, pero sin
ninguna concreción.

Sr. Conseller, ¿luchará usted por ese 70% de vacunación en
junio para salvar Baleares? En caso contrario, ¿tiene usted plan
B? Por eso le preguntamos: ¿qué previsión tiene sobre el inicio
de la temporada, Sr. Conseller?

Gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrera. Té la paraula el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.
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EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sra. Cabrera, escuchando
al Partido Popular y escuchándola a usted parece que el virus
vive solo en Baleares y que las fábricas de la vacuna están en
Baleares y que todo está en estas islas y que tenemos el control
absolutamente de todo para poder decidir cuándo va a haber
temporada turística.

No hay contradicciones con el Gobierno de España. La
semana pasada estuvimos con el secretario de Estado de
Turismo y efectivo el Gobierno de España tiene en perspectiva
ver cuándo puede abrir el mercado nacional. Nadie ha abierto...
no ha hablado del mercado internacional, que es el que
preocupa a estas islas, y estas islas tiene la demanda del turismo
internacional con..., ahora mismo, porque usted me imagino
que lo sabrá y si no a lo mejor si leyese algo de prensa
internacional o de prensa nacional vería que Portugal tiene
ahora mismo la pandemia desbocada y está cerrada
turísticamente para muchos meses, tiene que irse a Austria
parte de las personas que lo sufren. Esta es la situación de unos
de los principales destinos...

Sí, mándele callar a ver si también escucha el Sr. Company
que siempre interrumpe hasta a usted...

También le diré que tenemos Grecia, no es cierto...

(Remor de veus)

... lo que usted ha dicho de Grecia. Grecia tiene el mismo
nivel...

(Remor de veus)

... de vacunación que España y tiene el mismo nivel de
vacunación que Baleares. Tiene exactamente el mismo nivel de
vacunación Grecia porque está en la estrategia europea, y
Turquía, como usted sabe, tiene una vacunación que a nivel
europeo no está homologada la vacuna que se está dando en
China y eso generará problemas para ver si los turistas de la
Unión Europea pueden o no ir a Turquía.

Por tanto, nuestros principales competidores..., ahora
mismo no estamos compitiendo con nuestros principales
destinos, estamos compitiendo todos contra un virus para poder
tener temporada turística. No estamos compitiendo entre países,
y usted eso debería de saberlo, y la estrategia por la que se ha
optado desde luego tiene que ir acompasada de las dos cosas:
tiene que ir una estrategia de vacunación y ser un destino
seguro.

Las medidas que se han adoptado en nuestras islas están
permitiendo que se estén reduciendo los índices de contagio,
como usted está viendo, y la estrategia está funcionando en ese
sentido, pero deberíamos ser todos mucho más serios para
hablar de cuándo tenemos que comenzar nuestra temporada.
Ahora mismo la situación en nuestros principales mercados...,
la canceller Merkel ha dicho que no se recomienda viajar y el
Reino Unido está en la misma dinámica.

Por tanto, creo que es un problema global. Tenemos que
abordarlo con estrategias globales y en el marco de la Unión
Europea. Y se está haciendo el trabajo con el Gobierno de
España y con los principales agentes del sector para poder abrir
la temporada en cuanto sea posible.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente. La verdad es que pleno tras pleno
no nos defrauda, su falta de educación y respeto a esta cámara
ya son un clásico, Sr. Conseller. 

Usted dice..., a usted le toca defender los derechos y los
intereses de Baleares, no me remita a otros lugares, no se
exculpe. 

La verdad es que hay una cosa que creo que todos
estaremos de acuerdo: que en estos momentos ver colas de
gente vacunándose sería la mejor promoción turística para esta
temporada, como decía el Sr. Conseller... el Sr. Company, y
tener temporada turística sería la mejor manera de combatir las
colas del hambre que de cada vez son más terribles y más
largas, Sr. Conseller, pero vemos que esto usted no se lo acaba
de tomar en serio. No se acaba de creer la importancia que
tiene, porque es que vemos improvisación. 

Usted hablaba y hace dos semanas nos decía de trazar una
hoja de ruta con Madrid, con Turespaña, usted lo ha nombrado
ahora, para reactivar la temporada. ¿Ahora, Sr. Conseller?, ¿en
febrero?, pero si esto ya nos lo vendió en septiembre con foto
y todo. ¿Que es que todavía no la tiene trazada, la hoja de ruta,
ese plan B que le estábamos preguntando?

No se preocupe. Eche mano de las numerosas propuestas
que hemos presentado el Partido Popular y que seguramente
podrán serle de utilidad, pero claro el problema que tiene es
que usted no es capaz de aunar voluntades en este parlamento
alrededor de un proyecto político común...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

(Alguns aplaudiments)

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. Pasaré las propuestas a sus
compañeros de Andalucía porque están en la misma dramática
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situación a ver si le dan una respuesta diferente a la que le
damos aquí y verá que no (...) la demagogia que está haciendo.

Hemos tenido reuniones importantes, efectivamente, con
cuatro ministerios en las dos últimas semanas para trazar esa
hoja de ruta, pero es una hoja de ruta marcada por un virus que
ahora además está mutando y estamos viendo como distintos
países tienen que adoptar distintas estrategias...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

(Remor de veus)

I.5) Pregunta RGE núm. 1230/21, presentada pel
diputat Sr. José Luís Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a noves tarifes de transport públic de
Mallorca.

Cinquena pregunta, RGE núm. 1230/21, relativa a noves
tarifes de transport públic de Mallorca que formula el diputat
Sr. José Luís Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, vostè és
conscient que no va per bon camí? Ni el moment ni les formes
són les correctes. En la situació crítica social i econòmica que
travessam i la forma de voler enganar els ciutadans amb les
noves tarifes és intolerable.

Les associacions d’usuaris ja els van advertir, les xarxes
socials treuen fum, els ajuntaments es mobilitzen, els seus socis
de MÉS fan campanya als municipis en contra seva, els altres
socis d’Unidas Podemos estan entretinguts en unes altres
històries, manda huevos con la nueva casta.

Abans oferien dos tipus d’abonaments: el tipus de la targeta
T-20 que permetia fer 20 viatges en un any, amb un preu reduït
i que ara amb les noves tarifes, han apujat un 24% més. I ja no
parlem de la T40, que permetia fer 40 viatges encara més
econòmics, en un període reduït de 45 dies, que ara l’han
transformat vostès en un mes. I la seva brillant oferta arriba
amb un increment superior puntual del 40%.

Aquesta és la seva forma d’incentivar el transport públic,
Sr. Pons? 

Quan van acordar i aprovar aquestes noves tarifes ja tenien
entre nosaltres la COVID, els seus devastadors efectes sanitaris
i econòmics i vostè no és responsable amb aquesta situació tan
crítica que travessam, del dèficit dels usuaris amb el transport
públic, motivat per diferents raons, estat d’atur, ERTO,
teletreball, confinament, universitat semipresencial, etc. Amb
aquestes noves tarifes que no estimulen, ni atreuen la majoria
d’usuaris que viatges puntualment i molt menys desperten
interès de nous. 

Què pensava quan va autoritzar aquestes tarifes, en el port
de Fornells tal vegada, Sr. Pons?

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. Fins ara hem sentit algunes
valoracions entorn a simulacions, comparatives vinculades a
allò que podia costar en relació amb el que costava abans. Ara
tenim ja les primeres dades, el mes de gener ja ha passat sencer
i podem comparar el mes de gener respecte del mes de
desembre. El mes de desembre era amb el sistema antic, el mes
de gener és amb el sistema nou. 

I ens adonam que el mes de gener el preu mitjà per viatge
a la xarxa TIB, a tota la xarxa TIB de Mallorca, el mes de
gener ha estat d’1,60 euros i el mes de desembre va ser d’1,82
euros. Hi ha hagut una abaixada d’un 12%. No són
simulacions, açò són preus reals, que surten d’analitzar les
dades d’un mes respecte de l’altre amb dos sistemes diferents. 

Per tant, ara ja podem afirmar que a la xarxa TIB, a tot el
transport públic per carretera a l’illa de Mallorca, l’abaixada
que hi ha hagut ara ja ha estat d’un 12%.

Gràcies, Sr. President.  

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President. L’augment del preu del bitllet senzill
en lloc d’incentivar el transport públic penalitza persones o
famílies que no són usuàries habitualment, que obliga a
mantenir la utilització del cotxe, a gastar 8 euros per poder
disposar d’una targeta intermodal i que han de carregar de 5
euros, que potser que només l’emprin una vegada.

A part de tot açò, veim com paralitzen més als usuaris que
fan segons qui uns salts segons quins altres. Per quan les noves
connexions i freqüències promeses, Sr. Pons? Un exemple d’un
ciutadà d’Alaró, que no disposa d’estació de tren, el nucli
urbà..., que ha d’utilitzar transport públic per anar a Binissalem,
només parlam de 10 quilòmetres, allà on s’ubica el PAC i
l’institut de referència d’Alaró, ha d’abonar 9,60 euros per
poder fer el trajecte d’anada i de tornada...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, senyors diputats.
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EL SR. CAMPS I PONS:

És per a vostè incentivador aquest preu? Encara creu
encertada la seva campanya enganyosa? Gràcies, Sr. Pons.

(Alguns aplaudiments)

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. Vostè em parla del bitllet
senzill comprat al conductor quan puges al bus. No és aquest el
sistema, un conductor no s’ha de dedicar a tornar canvi quan
pugen i dedicar-se a vendre i comprar bitllets, no és aquesta la
feina seva. La feina seva és conduir. Què hem de fer nosaltres?
Hem d’apostar per la targeta, per la targeta moneder, que no
caduca mai, la pots carregar, no és com una T45, que al cap de
40 dies ja has perdut els bitllets que no t’hagis gastat, ara la
carregues.

Què hem de fer? Hem de potenciar sobretot açò. Aquest
mes de gener hi ha hagut un 11% que han pujat comprat bitllet
senzill, açò és a extingir. Aquest preu, és cert que és més car
perquè no ha de funcionar, si viatges amb la targeta moneder,
te surt molt més barat i aquesta és la comparativa real que han
de fer. Vostè fins ara ens ha fet trampes, perquè ens explicava
la comparativa del preu del bitllet senzill pujant, amb el preu
anterior i no és açò, ho ha de comparar amb la targeta moneder.

El futur va cap aquí, hem dissenyat un plantejament on allò
intel·ligent no és que el conductor torni canvi, 30 persones
pujant al bus són 10 minuts de retard, no hem d’anar cap aquí.
Per tant, no facem comparatives i ens enganyem, Sr. Camps,
facem les comparatives respecte la targeta moneder i veurà
vostè com el preu del bitllet senzill, respecte de la primera
vegada que tu puges, t’adonaràs que amb aquest preu és més
barat. I, per tant, és una aposta bona i els números del primer
mes comparats amb els del mes de desembre ens ho diuen, un
12% més barat. Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.6) Pregunta RGE núm. 1349/21, presentada per la
diputada Sra. Maria Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a compliment dels criteris
i protocols de vacunació contra la COVID. 

Sisena pregunta, RGE núm. 1349/21, presentada en
substitució de la RGE núm. 1231/21, relativa a compliment
dels criteris i protocols de vacunació contra la COVID, que
formula la diputada Sra. Maria Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, Sra. Consellera. Considera
que s’estan complint els criteris i protocols de vacunació contra
la COVID?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Bon dia, diputada, gràcies per la seva
pregunta. Sí, crec que s’estan complint els protocols i tots els
criteris de vacunació, crec que no és moment de posar en dubte
a totes les persones de prestigi que estan elaborant l’estratègia
de vacunació. Crec també que el procés és totalment públic i
transparent, tot el procés de vacunació, des de l’arribada de
vacunes fins a la possibilitat, com hi ha hagut a les Illes
Balears, d’administrar més de 26.000 vacunes. I és gràcies a
l’estratègia, a la planificació dels nostres coordinadors i als
excel·lents professionals que tenim.

Abans he tengut l’oportunitat de sentir paraules
absolutament demagògiques respecte de la vacunació.
Afortunadament és el que saben fer vostès, demagògia
únicament amb aquelles coses que poden fer mal, però crec que
he de dir amb veu clara i alta que aquest govern és el primer
interessat a vacunar el més aviat possible, a tombar la tercera
corba i a recuperar l’activitat econòmica.

Moltes gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Sra. Consellera, hem passat de la negligència al caos i al
descontrol sense criteri i amb improvisació. El primer que
s’apuntava a la llista de vacunació, el primer que es vacunava,
com a Can Misses, sense comprovar si s’estaven vacunant
administratius, personal en excedència o jubilats abans que
personal de primera línia. Si no tenen res a amagar, entreguin-
nos còpia del llistat de vacunació de tots els hospitals públics
d’aquestes illes; expliqui’ns per què han vacunat directors
d’hospitals de Mallorca, en contra del criteri del ministeri, per
què gerents, administratius, o intèrprets s’han vacunat abans
que sanitaris;  expliqui’ns per què el regidor socialista de Maó
ja està vacunat. 

Què passa amb aquestes conductes que incompleixen el
protocol, perquè vostè afirmava fa uns dies als mitjans de
comunicació que todos los cargos públicos debemos ser
ejemplares, i des del Partit Popular ho compartim, aquesta
vegada estam d’acord amb vostè. Per això vull pensar que el
regidor socialista de Menorca dimitirà pel tracte de favor que
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ha rebut, perquè prioritzar qui no correspon i relegar majors i
personal sanitari és inhumà. 

Això sí que és inhumà, Sra. Consellera, com també seria
inhumà que fos cert el rumor que tot l’edifici de l’Ibsalut de
Reina Esclaramunda, o que tot el personal de Can Misses que
no es troba a primera línia, estigui vacunat. Només faltaria!
Només faltaria que això també fos veritat, com l’episodi de la
nit de copes del Hat Bar. 

Diuen que paralitzen la vacunació per mor de l’escassetat
de vacunes per un problema de distribució, i això podem
arribar a entendre, el que no podem compartir de cap manera
és que sí que hi havia dosis, donessin preferència a directius,
càrrecs...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, silenci.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

... donessin preferència a càrrecs socialistes i a personal que no
té contacte directe amb pacients COVID. El que no podem
compartir és que quan sí que hi havia dosis, retardés la
campanya de vacunació a Balears i una setmana més Eivissa i
Formentera. El que no podem tolerar és que ara ens obliguin a
enviar a Mallorca i Menorca les poques dosis que tenim a les
Pitiüses. El que no permetrem des del Partit Popular serà una
campanya de vacunació fonamentada en la improvisació,
l’opacitat, el favoritisme i el privilegi, mentre augmenten els
contagis entre sanitaris i ciutadans.

Moltes 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. Ometré totes les falsedats que ha dit
i faré algunes afirmacions...

(Remor de veus)

... i faré algunes afirmacions que crec que són molt importants.
S’han vacunat els professionals de primera línia i part dels
professionals de segona línia sí, perquè aquesta és l’estratègia
de la primera fase de vacunació. 

Vostè m’ha fet referència al regidor de l’Ajuntament de
Maó i li vull donar aquesta explicació, ja que després tendré
oportunitat de parlar més del tema de la vacunació, aquest
regidor ha estat al front del brot que hi ha hagut a la residència
de Maó, dit pels mateixos professionals sanitaris...

(Remor de veus)

Aquesta persona ha estat a la residència cada dia en
contacte amb els usuaris, amb els treballadors i amb la gestió
de la residència. I aquest regidor, i ara diré qualque cosa
personal que no m’agrada dir ni del PP, ni d’un regidor del PP,
ni del PSOE, ni de cap càrrec públic o polític...

(Remor de veus)

..., però li ho diré, sí, li ho diré, aquest regidor no es volia
vacunar, aquest regidor no es volia vacunar, precisament pel
càrrec que ocupa, i va ser la infermera gestora de casos que li
va aconsellar aquesta vacunació i que li va insistir que s’havia
de vacunar, perquè qualsevol persona pot ser un risc per als
usuaris o per als professionals de la residència.

Hi ha moltes diferència, Sra. Diputada, ja sabem que de
vostès no podem esperar res, seria molt més fàcil si aportassin
qualque cosa, però han decidit no sumar, han decidit restar
permanentment, aquest és el seu paper.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.7) Pregunta RGE núm. 1232/21, presentada per la
diputada Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures per lluitar contra
la pobresa a les Illes Balears.

Setena pregunta, RGE núm. 1232/21, relativa a mesures per
lluitar contra la pobresa a les Illes Balears, que formula la
diputada Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, president. Ahir, aquesta notícia va ser
portada al diari El Mundo, ja sé que a vostès no els agrada, no
el solen llegir, però en aquesta notícia...

(Remor de veus)

..., que a tots ens va escarrufar, sortien les cues de la fam del
dijous passat, les cues de la fam d’una entitat que es diu
Montision Solidària; això són les cues que hi havia el dijous,
però qualsevol dia podem veure les cues que hi ha a les portes
de SOS Mamàs, d’Abaso, de Mallorca Sense Fam i d’altres,
perquè justament, malauradament, això és diari; tots
coincideixen a dir que el perfil de les persones que acudeixen
ara a aquestes cues ha canviat.

Evidentment, les persones que ja anaven a aquestes cues i
eren pobres ara són més pobres, però ha canviat, hi ha una nova
pobresa d’aquells que no arriben a finals de mes, i si no van a
recollir una borsa de menjar cada quinze dies no poden menjar.
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Oxfam Intermón diu que hi ha hagut un augment inèdit de
la pobresa a les Illes Balears, amb un 19%. Som davant d’una
situació greu, molt greu. Per tant, davant això que quin comptes
pot fer el Govern, quines mesures fa comptes prendre el
Govern?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president, bon dia a tots i a totes. El Govern de les
Illes Balears està d’acord amb el diagnòstic que planteja
Oxfam, som davant d’una pandèmia, que vostè ho ha obviat a
la seva introducció, som davant d’una pandèmia. És una
paralització de l’economia produïda per aquesta pandèmia, que
vostè també ha obviat a la introducció.

Les societats amb economies dependents, com la de les Illes
Balears, i així ho subratlla l’informe Oxfam, seran de les més
perjudicades. I no només fa aquest diagnòstic, també fa
mesures, i quines mesures ha pres el Govern? Les mesures que
l’informe d’Oxfam recomana, com per exemple, pressuposts
expansius que el Partit Popular no va aprovar; com per exemple
coordinacions administratives i polítiques a través de plans de
reactivació econòmica que el Partit Popular no va aprovar; com
per exemple mesures econòmiques, prestacions econòmiques
a les famílies que valorin la situació real, que només es fa a la
nostra comunitat autònoma, no es fa on governa el Partit
Popular.

Això és un diàleg, Sra. Durán, està el Partit Popular d’acord
amb les mesures que presenta Oxfam o només està d’acord amb
el diagnòstic?

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Em sap greu, consellera, però veig que no fan comptes fer
més mesures sobre la taula que siguin reals i factibles perquè
ajudin les famílies a llevar-les d’una cua de la fam.

Miri, la fam i la misèria, que esperen moltes famílies, només
es pot combatre, Sra. Consellera, amb mesures urgents
transversals, de manera transversal, i li ho explic. Pot ser que
l’Ingrés Mínim no arriba, la RESOGA ha augmentat, vostè l’ha
modificada i s’ha de fer, però amb 100.000 aturats i 35.000
persones en ERTO, en aquest moment, per salvar el màxim de
persones fan falta accions, accions efectives.

Hi ha moltes famílies que encara esperen la resolució de les
ajudes del lloguer o directament s’han quedat fora. Com també
s’han quedat fora de rebre una beca de menjador mares de
família que es troben a l’atur, amb dues filles, s’han quedat
fora.

Els petits autònoms segueixen pagant els seus lloguers i
imposts i cada dia fan menys caixa i esperen un miracle per
salvar el seu negoci, si no (...) més persones en un ERO.

No arriben les ajudes als sectors afectats per les restriccions
i si tenen deutes o ajornaments ja ni tan sols hi poden optar. No
aprova salvar el turisme ni la temporada, per no tenir no tenim
ni vacunes.

Miri, s’han acabat els estalvis de les famílies, s’han acabat
els estalvis de les empreses, ja no queda res i vostès segueixen
igual. El que fan fins ara no arriba, no posa solucions, ja
arriben tard, fan tard, Sra. Consellera.

Canviïn, li estenem la mà, canviïn!

EL SR. PRESIDENT:

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

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula la consellera d’Afers Socials i Esports.

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

Gràcies, president. Sra. Durán, tenim pressuposts expansius
que marquen moltes d’aquestes polítiques, tenim un pla de
reactivació que, efectivament, marca totes aquestes polítiques.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Si miràssim, sí, no, vostè parla d’elements de gestió, volen
mirar els governs del Partit Popular on governen les comunitats
autònomes, on governen vostès? No, no, és que som a una
pandèmia, no només es poden centrar aquí, és que no fan les
mesures que nosaltres fem. Jo li he demanat a veure si vostè
estava d’acord amb les mesures d’Oxfam, perquè això és un
diàleg, és a dir, a veure si per una vegada no em contestarà la
rèplica escrita que prepara des del seu despatx de parlamentària
i ens situam...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... a un debat parlamentari com toca; vostès estan d’acord, per
exemple, a revertir la reforma laboral que proposa Oxfam?
Vostès estan d’acord, per exemple, a recuperar la gestió pública
de serveis públics privatitzats que proposa Oxfam? Vostè està
d’acord, per exemple, a incrementar el control de les grans
empreses rescatades que proposa Oxfam? A què no hi estan
d’acord!

Perquè per lluitar contra la riquesa s’ha de redistribuir la
riquesa, per lluitar contra la pobresa s’ha de redistribuir la
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riquesa. I sap què proposa Oxfam? Incrementar els imposts a
les rendes més baixes.

Sap quines dues condicions vostès varen posar per aprovar
els pressuposts expansius i el Pla de reactivació econòmica?
Baixar els imposts. No es pot lluitar contra la pobresa si no es
redistribueix la riquesa i la forma de redistribuir la riquesa és
a través dels imposts directes i indirectes...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... Vostès només es preocupen de la pobresa per fer preguntes
parlamentàries, per gestionar-la (...)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, senyors diputats.

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

... del món.

Moltes gràcies per la seva pregunta.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.8) Pregunta RGE núm. 1233/21, presentada per la
diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a trasllat d’alumnes entre
centres a mitjan curs.

Vuitena pregunta, RGE núm. 1233/21, relativa a trasllat
d’alumnes entre centres a mitjan curs, que formula la diputada
Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Sr. March, les escoles han fet molta
feina per fer grups bombolla aquest curs sense tenir la seva
ajuda, i aquesta setmana s’han trobat una sorpresa a Sineu,
vostè no havia previst l’arribada d’alumnes nous a Inca, on ja
estan saturats, i els ha enviat cap a Sineu, rompent els seus
grups bombolla i obligant els pares d’Inca a desplaçar-se entre
municipis.

Tothom s’ha queixat amb raó, perquè s’ha botat els
protocols sanitaris. No informa si continuarà enviant nins ni
incrementa personal.

Li sembla normal aquesta improvisació a meitat de curs?
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, president, diputats, diputades. Sra. Riera,
miri, un estat democràtic i un estat del benestar el que fa és fer
possible el dret a l’educació escolaritzant. Ja sé que vostè, quan
no era consellera d’Educació, sinó portaveu d’un govern que va
fer la trencadissa educativa, que va fer un conflicte de
l’educació, etc., no sé si sabia que hi havia trasllat d’alumnes i
que hi havia durant el curs nous nouvinguts que s’incorporaven.

Què ha passat, Sra. Riera? Miri, a Inca en aquests moments,
per raons determinades, el número de persones que hi van a
viure s’incrementa; durant aquest curs, des de l’inici d’aquest
curs s’han incorporat 143 alumnes, dels quals 49 són
nouvinguts, i nosaltres tenim l’obligació d’escolaritzar-los, i ho
farem i ho hem fet. I, per tant, de qualque manera en aquests
moments a Inca ja és impossible poder escolaritzar més.

Nosaltres, tenint en compte que a Roda Milans hi ha unes
ràtios d’entre 14 i 15 i hi ha nins i llocs suficients com per
escolaritzar aquests 12 nins que realment transportarem d’Inca
a Sineu, i ho farem, evidentment, sense rompre cap tipus de
protocol sanitari, Sra. Riera, no en romprem cap, de protocol
sanitari, allà dins s’acomplirà tot el que s’ha d’acomplir. I, per
tant, nosaltres hem parlat amb l’equip directiu, ens hem reunit
amb l’AMIPA; posarem un PT per a aquests 12 alumnes, i això
és el que farem, Sra. Riera, escolaritzar, escolaritzar perquè
fem possible l’educació.

I això no és improvisar, això és donar resposta a les
necessitats d’escolarització que hi ha. Què és que vostès no
escolaritzaven quan arribaven a mitjan curs? És aquesta la
política que vostès feien? I escolaritzam des de 3 fins a 12 anys,
aquesta és la nostra política. La seva quina era? No
escolaritzar? Retallar? Crear conflicte?

Aquesta és la diferència entre vostès i nosaltres. Moltes
gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Sr. March, d’alumnes nous n’hi ha cada
any, no és excusa per rompre els grups bombolla de Sineu, però
es veu que li han agafat el gust a improvisar i a trencar les
normes que imposen a la resta, supòs que a la Sra. Armengol ja
li va bé que qualcú més incompleixi les normes.

Però, miri, és que la improvisació ha estat la tònica durant
tota la pandèmia, Sra. Marc, i són vostès uns artistes en donar
la culpa als altres, als pares perquè els nins no es relacionin; als
mestres perquè obren les finestres tot el dia perquè no els posa
purificadors d’aire a les classes; als nins perquè estudiïn de
forma semipresencial, perquè no els posa recursos; als joves
per si surten més que quasi ningú.
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I vostès què fan, Sr. March, a què dediquen el seu esforç?
Perquè aquesta setmana hem vist que l’han dedicat als ous i a
les gallines, fins al punt que hem estat la rialla nacional.

(Remor de veus)

Què volen, tenir tothom autoconfinat i que les gallines
campin com vulguin o que els joves no surtin i les gallines sí?
Un poc de serietat, Sr. March, que ja ens sembla bé que
mengem tots sa, però la pena és que ara la gent està preocupa
per una altra cosa, per poder menjar.

I això també és portada nacional, les cues de la fam a
Mallorca, un de cada tres nins escolaritzats es troba en risc de
pobresa severa. Més de 3.000 famílies han deixat enguany
sense beca menjador vostès, perquè han entrat les
convocatòries tard i malament, beques que només cobreixen la
meitat del preu del menú, i a sobre li han sobrat 2,7 milions
d’euros, que el Partit Popular li ha dit que els destini a aquestes
beques menjador, amb ous o sense ous.

I el més greu, Sr. March, és que el preu del menú escolar
aquí, a Balears, és el més car de tota Espanya, hi ha famílies
que paguen 10 euros per nin cada dia, sense mirar com és el
menú, sinó que sigui almenys un menú que arribi bo als seus
fills.

Deixin de fer el ridícul, Sr. March, perquè la indignació de
la gent no té més que uns responsables, vostès que imposen
normes, les incompleixen descaradament, o intenten amagar;
persegueixen les persones que ho volen denunciar i ara creen
cortines de fum per tapar tanta incapacitat. És normal que molts
dels seus ja els vulguin deixar de costat.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, president. Sra. Riera, vostè és un totum
revolutum que tot ho mescla, evidentment, tot ho mescla, vostè
no té ni idea de quina és la realitat educativa de les Illes
Balears. Jo he demanat una compareixença per explicar
l’evolució del primer trimestre i m’agradaria que fes un debat
seriós, no aquest debat demagògic que vostè sempre planteja
amb una qüestió d’una PNL que cadascú aguante su vela,
evidentment, en aquest aspecte.

Nosaltres en el tema de l’escolarització fem una cosa que
vostès no varen fer mai, quants solars varen posar a disposició
de l’Ajuntament d’Inca que va governar molts anys per
construir centres educatius? Ni un, Sra. Riera, ni un. Nosaltres
en aquests moments tenim un solar i per al curs 22-23 està en
marxa.

I aquesta és la nostra política, escolaritzar d’una forma
adequada amb qualitat i equitat i això ho farem malgrat vostès,
amb la seva demagògia de sempre, no tenguin en compte que
l’educació és un dret, no un privilegi per part d’alguns.

Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.9) Pregunta RGE núm. 1234/21, presentada pel
diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a suport al projecte de llei de reforma de
la Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal.

Novena pregunta, RGE núm. 1234/21, relativa a suport al
projecte de llei de reforma de la Llei de mesures de prevenció
i lluita contra el frau fiscal, que formula el diputat Sr. Antonio
Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el
Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, a les Illes Balears els ciutadans realitzen anualment
milers de pactes successoris o el que es coneixen com a
herències en vida. Aquestes herències en vida es fan perquè són
una figura pròpia, molt nostra, recollida a la Compilació de
Dret Civil de les Illes Balears i perquè, a dia d’avui, tenen una
tributació favorable equivalent a les herències per causa de
mort, la qual cosa té tot el sentit, com confirmà una sentència
del Suprem de l’any 2016, atès que els pactes successoris
impliquen simplement anticipar una herència abans de la mort
del causant.

Idò, bé, el Govern del Sr. Sánchez va aprovar un projecte
de llei de mesures per prevenir i combatre el frau fiscal, el qual
es tramita actualment al Congrés, que, entre moltes altres coses,
suposa un canvi radical en la tributació de les herències en vida
quan els fills decideixen vendre (...) abans de la mort dels
pares.

Per exemple, si un fill rep de son pare, via herència en vida,
un bé valorat en 250.000 euros, que son pare va comprar per
50.000 euros, i el fill decideix vendre’l per 250.000 euros
abans de la mort del pare, avui, avui, Sra. Consellera, pagaria
zero euros d’IRPF, mentre que si s’aprova la reforma del Sr.
Sánchez, el fill haurà de pagar d’IRPF 44.880 euros. Ho ha
sentit bé, Sra. Consellera?

(Alguns aplaudiments)

Sra. Consellera, suporta el Govern de les Illes Balears
aquesta reforma que pretén aplicar el Govern del Sr. Sánchez
a les herències en vida?

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President, bon dia. Sr. Costa, jo, per aclarir
conceptes en moltes coses que s’han dit aquests dies: els pactes
successoris que, com vostè ha dit, són institucions de dret civil
de les nostres illes, es continuaran fent, amb o sense llei
antifrau, i tributen per l’import de successions i donacions amb
una tributació favorable.

El projecte de llei el que canvia és com es valora a títol
d’IRPF el bé que es transmet si es ven abans de la mort de la
persona causant.

Tots sabem que, a partir de la sentència del 2016, els pactes
successoris varen incrementar notablement el seu atractiu, (...)
que celebrava que els béns rebuts no tributaven per plusvàlua;
així, a més de la seva vocació de preservació del patrimoni
familiar s’afegia la possibilitat d’instrumentar aquesta qüestió
per planificar la venda o la transmissió de béns familiars a
tercers amb condicions fiscalment molt favorables, sense
tributar per plusvàlua.

I és aquesta instrumentació del pacte successori el que la
llei vol evitar. Podem qüestionar com s’ha redactat i si s’ha de
fer d’una manera diferent, però el posicionament que tenim és
molt clar: a favor del pacte successori com a dret identitari i del
seu esperit i a favor d’un sistema tributari transparent, just i
amb criteris de progressivitat.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COSTA I COSTA:

Sra. Consellera, ja li he dit, de zero a 44.000 euros a
l’exemple que li he posat.

Sra. Consellera, el PP s’oposa frontalment a la reforma del
Sr. Sánchez, perquè desvirtua totalment una figura molt nostra,
perquè implica un increment brutal d’imposts, perquè la
immensíssima majoria dels ciutadans de les Illes Balears que
fan herències en vida no són un defraudadors, perquè implica
rompre la igualtat de la tributació de les herències en vida i les
herències per causa de mort,...

(Alguns aplaudiments)

... perquè la reforma planteja una doble tributació, entre d’altres
coses.

Sra. Consellera, el Govern de les Illes Balears hi és per
defensar els interessos dels ciutadans de les Illes Balears o hi
és o prefereix agenollar-se, una altra vegada més, als peus del
Sr. Sánchez?

Sra. Consellera, ens agradaria aclarir-ho. Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Costa, el PP sempre troba
l’excusa per deslegitimar el sistema tributari.

(Alguns aplaudiments)

Si s’ha de posar identitari, doncs es posa identitari, si ha
d’aprovar amnisties fiscals aprova amnisties fiscals, si ha de dir
que això va en contra... que els imposts van en contra de la
prosperitat diu que els imposts van en contra de la prosperitat.
El sistema tributari, Sr. Costa, es legitima amb la seva
transparència, amb la seva justícia i amb la seva progressivitat,
de la qual el Partit Popular hi està en contra.

Avui han parlat els seus companys de pobresa i me’n faig
creus del seu discurs, perquè la suficiència del finançament dels
serveis públics fonamentals són la base de la lluita contra la
pobresa i són la base de la igualtat d’oportunitats.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.10) Pregunta RGE núm. 1237/21, presentada pel
diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a motius pels quals el
Govern manté l’impost d’estades turístiques a la temporada
2021.

Desena pregunta, RGE núm. 1237/21, relativa... -senyors
diputats-, desena pregunta, RGE núm. 1237/21, relativa a
motius pels quals el Govern manté l’Impost d’estades
turístiques a la temporada 2021, que formula el diputat Sr.
Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Sr. Conseller, las previsiones para la
temporada turística 2021 tienen un gran componente de
incertidumbre. Y la competencia será feroz. Tendremos que
esforzarnos mucho para no tener que competir en precio. 
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Sr. Conseller, ¿qué motivos tiene el Govern, ante una
temporada turística 2021 tan incierta, para no suspender
temporalmente el Impuesto de estancias turísticas?

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula el conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball. 

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

Gracias, Sr. Presidente. El Govern, conjuntamente con las
distintas federaciones y la conselleria de Hacienda lo que han
hecho ha sido dar todas las facilidades y así lo ha visto en la
norma presentada la semana pasada, tanto para este 2021 como
para el 2020, por tanto, lo que ha hecho es adecuar el mismo
trabajo que se hizo en el 2020 para el 2021 para dar todas las
facilidades y que nadie pague un euro por turistas que no hayan
venido y, por tanto, flexibilizar todos los módulos de pago,
precisamente, para garantizar que nadie tenga que pagar por un
turista que no ha venido.

En todo caso, durante este año ya hemos dicho que el
Impuesto de turismo sostenible no es ahora mismo, no tenemos
ahora mismo, problema de demanda -como usted conoce-, lo
que hay que tenemos precisamente es un problema de ajustar
los módulos para que nadie pague cantidades por turistas que
no han recibido el año pasado y no lo hagan por este año. Ese
es el trabajo que se está haciendo con las federaciones, desde
la conselleria de Hacienda y desde la conselleria de Turismo. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Sr. Conseller, el dinero tiene que venir de Europa con
proyectos atractivos y ambiciosos. 

Sr. Conseller, su gobierno tiene empatía cero con los
sectores productivos. ¿Sabe cuántos autónomos y empresarios
se han visto obligados a malvender sus propiedades para salvar
sus empresas? ¿Sabe cuántas cadenas hoteleras se han visto
obligadas a vender parte de sus establecimientos para pagar
deudas? Y ante esto, ¿ustedes no son capaces de suspender
temporalmente un impuesto? Es cierto, y lo ha comentado, su
propuesta es aplazar el pago de los módulos en los conceptos
de estimación objetiva. Vamos a ver, en la disposición final
primera de la Ley 2/2016, del Impuesto sobre estancias
turísticas, se indica que en la tramitación de los presupuestos de
la comunidad se podrá modificar el régimen de exenciones del
pago de la ecotasa. 

El Grupo Parlamentario Ciudadanos presentamos
enmiendas a la ley de presupuestos en este sentido, para que
durante el periodo de la pandemia nuestros visitantes estuvieran
exentos de pagar la ecotasa. Y ustedes, por motivos políticos,
por no salir ni un milímetro de los nefastos acuerdos de
Bellver, no aprobaron nuestras enmiendas, que habrían
permitido, de manera garantista, suspender la ecotasa en la

temporada 2021. Con esa suspensión habría podido ayudar a
autónomos, a trabajadores y a pequeños empresarios del sector
y no han querido, no les ha dado la gana. 

Sr. Conseller, empatice con el sector y suspenda
temporalmente el Impuesto de estancias turísticas y apuesten
claramente por la colaboración público-privada para salvar esta
situación dramática. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula el conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball. 

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

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Pérez-Ribas, la colaboración
público-privada es eso, es colaboración público-privada en las
líneas que se están trabajando conjuntamente con los sectores,
que es lo que le estoy explicando que estamos haciendo, no es
colaboración público-privada el retirar un impuesto de turismo
como usted plantea. Nosotros estamos trabajando en otras
líneas, y el sector lo sabe.

En todo caso, le diré que parte del Impuesto de turismo
sostenible que tenía el Govern ha servido, precisamente, para
dar ayudas a autónomos. Es decir, el propio Impuesto de
turismo sostenible, con la reformulación que se ha hecho y con
los ingresos que se han hecho, nos ha permitido hacer un pacto
de reactivación económica y generar recursos para distintos
mecanismos de ayuda y, por tanto, redistribuir y ser solidarios
con los fondos que teníamos. Y, además, señalar que esos
fondos, lo que no iba a pasar este año, es que se utilizasen, que
las empresas tuviesen que pagar por turistas que no han venido
como así ha sucedido. Ustedes -y el Partido Popular- lo
pidieron, por ejemplo, el año pasado, en estas fechas el año
pasado pidieron la suspensión para la temporada del 20 y
hemos visto que la temporada del 20, la demanda que hubo, no
fue una demanda que tuviese relación con el ITS o no con el
ITS, los turistas vinieron en el año 2020 con independencia del
Impuesto del turismo y este mismo discurso se hizo
exactamente hace un año...

(Remor de veus)

... este mismo discurso se hizo exactamente hace un año.
Podemos hacer toda la demagogia que queramos pero el mismo
discurso se hizo hace un año, no es un problema del Impuesto
de turismo sostenible ahora mismo, cualquier economista
valora que, si hay turismo, y se reactiva el turismo, no
estaremos en esa circunstancia.

Yo le digo que, nuestros principales competidores, el
principal mercado competidor del arco mediterráneo, están en
un problema muy superior. Túnez ahora mismo no es capaz ni
de posicionarse en el mercado por la situación sanitaria que
tiene y porque no da garantías para que se pueda abrir.
Nosotros seremos uno de los destinos que, cuando se pueda
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abrir, primero se abran. Y veremos todos los elementos que hay
que jugar cuando eso pase. 

(Alguns aplaudiements)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.11) Pregunta RGE núm. 1238/21, presentada pel
diputat Sr. Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a ordres de confinament i prova C de
català a Menorca.

Onzena pregunta, RGE núm. 1238/21, relativa a ordres de
confinament i prova C de català a Menorca, que formula el
diputat Sr. Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Méndez. 

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES: 

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, buen día. Queríamos
preguntarle por la falta de soluciones o alternativas ofrecidas a
las personas confinadas o en cuarentena que, por este motivo,
no han podido asistir a las pruebas para obtener las titulaciones
de catalán. 

Ya sabe que yo tengo un inmenso respeto a la autoridad
docente, así que me impresionaré con su respuesta con toda
seguridad. 

(Algunes rialles)

No se han ofrecido aplazamientos, no hubiera resultado tan
difícil plantear un aplazamiento, un segundo examen, una
segunda convocatoria a los quince días, cuando entendíamos en
la seguridad que todos los confinados y en cuarentena ya no
estarían en esa situación. No se ha ofrecido la devolución de
tasas si no que simplemente se les ha apuntado la posibilidad,
por otro lado evidente, que pueden presentarse haciendo toda
la paperassa en la siguiente convocatoria. 

Desde luego, da la impresión de que a la Oficina de
Derechos Lingüísticos deberíamos llamarla “la oficina de
deberes lingüísticos” y, si me permite, robándole una expresión
que usted usa con mucho acierto siempre, en todos los sentidos
de la palabra, “deberes”. 

Estas pruebas de catalán deberían ser, al contrario de lo que
son, alentadas y promocionadas porque suponen que habrá -y
cuantos más se supone que mejor- profesionales capacitados en
expresarse en ambas lenguas. Sin embargo, no resultan ni
simpáticas ni atractivas -sé que me dirá ningún examen lo
resulta-, pero este resulta de los que generan menor ilusión,
digamos, por decirlo de alguna manera. 

Esta carencia de respuestas que está dando la
Administración, afecta de lleno a proyectos vitales de
profesionales, de personas que se han esforzado, que han
preparado las pruebas, y que contaban con estas situaciones
para sus aspiraciones, sus oposiciones son para cumplir los
plazos, ¿vale?, no sé por qué los dejamos tirados. 

Aquí hay una cuestión: no pueden servir las normas, no
pueden servir a la vez a Dios y al diablo. No podemos tener la
gran aspiración de que algo contribuya a nuestra esencia, a
nuestra forma de ser, a la recuperación de nuestra cultura, al
hem viscut per conservar-vos els mots, per retornar-vos el nom
de cada cosa, perquè seguíssiu el recte camí d'accés al ple
domini de la terra y además querer con esa norma controlar la
Administración, porque las cosas caen, de arriba a abajo, y las
normas no pueden tener un propósito espiritual ni un propósito,
digamos, mezquino. 

Gracias por su respuesta por adelantado. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President, diputats, diputades. Sr.
Méndez, moltes gràcies per la seva pregunta, pel seu to, com a
mínim, un to divertit, un to que realment estableix una
possibilitat de diàleg entre vostè i jo en aquests moments. I
pens que el Parlament ha de ser un element de diàleg, no de
confrontació, com alguns ho estan plantejant. 

Però miri, és evident que aquesta qüestió que vostè planteja
és una qüestió real però li vull dir un parell de qüestions. A les
bases de la relació novena de la convocatòria hi diu clarament
que si un examinand no es presenta queda exclòs de tota
qüestió. Segona cosa, li vull dir que en aquests moments a la
Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca no hi ha cap
escrit en referència a aquesta qüestió, no hi ha cap escrit que
plantegi o el que vostè ha dit -que segurament va sortir a
qualque mitjà de comunicació- i que realment no ha estat rebut
a la Conselleria d’Educació a nivell oficial. Tercera cosa, és
evident que si aquesta persona o persones, que senten realment
que els seus drets realment no han estat respectats, nosaltres els
donarem la resposta adequada.

Però aquesta qüestió de no poder-se presentar no és una
qüestió d’ara, és una qüestió de sempre, evidentment. Així i tot,
nosaltres pensam que ha de tenir en compte vostè que fer
proves en aquests moments és molt complicat, està parlant de
més de 8.000 alumnes, que es presentaven a diferents nivells,
a moltes seus, amb uns protocols sanitaris molt complexos i,
realment, fer repetició resulta molt complicat. 

Així i tot, nosaltres farem dues coses en aquest moment: per
una part, en aquest moment a les persones que hagin aprovat la
part escrita se’ls plantejaran possibilitats distintes de presentar-
se a l’examen oral, si realment per qüestió ics, de quarantena o
altres qüestions, no es puguin presentar en la data concreta, els
donarem una alternativa a l’examen oral o a l’examen final.
Així i tot, també si no es poden presentar a la prova oral se li
respecta, se li guarda per a la propera vegada que un es pugui
presentar a aquest examen, la prova escrita se li guardarà.

A més, li vull assegurar dues coses: per una part, en aquest
moment l’Escola Oficial d’Idiomes de les Illes Balears ha fet
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una convocatòria de proves de llengües, a les quals hi ha el
català els diferents nivells; que la Direcció General de Política
Lingüística està preparant una altra convocatòria per a enguany
i estam fent tot el possible per donar resposta a una situació
problemàtica. 

Li vull recordar que l’any passat, a causa de la pandèmia i
el confinament, no es varen proposar aquestes proves i
nosaltres tenim interès polític, educatiu i lingüístic perquè
evidentment els ciutadans de les Illes Balears tenguin el nivell
que vulguin d’acord amb els seus desitjos o les seves
necessitats.

Per tant, nosaltres intentam donar resposta a les seves
necessitats i farem una mica el que jo li he dit. Si realment hi ha
al·legacions les respondrem de forma adequada. 

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

(Alguns aplaudiments)

I.12) Pregunta RGE núm. 1240/21, presentada pel
diputat Sr. Sergio Rodríguez i Farré, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a grups de
vacunació. 

Dotzena pregunta, RGE núm. 1240/21, relativa a grups de
vacunació, que formula el diputat Sr. Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la paraula el
Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Consellera, ¿cuáles son los
grupos de vacunación y qué colectivos hay englobados en cada
grupo? Creo que si los ciudadanos de Baleares lo tuvieran claro
nos evitaríamos ciertas polémicas que vemos tanto en esta
cámara como en el exterior. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Diputat. Estoy
totalmente de acuerdo con usted. El pla de vacunació és
l’acordat pel ministeri i està subjecte a criteris poblacionals, a
població diana, fent èmfasi en les poblacions més vulnerables
sense cap tipus de discriminació.

Es va establir una primera fase i l’objectiu és que a finals de
març tots els grups que formen aquesta primera fase estiguin
vacunats. Quins són aquests quatre grups? El primer de tots, els
usuaris de les residències i els professionals de les residències.
El segon grup, els professionals sanitaris de primera línia. El

tercer grup, la resta de professionals sanitaris i professionals
sociosanitaris. I el quart grup, les persones considerades grans
dependents que són a casa seva. 

La planificació de vacunes es va fer -ja li dic-, amb la
vacuna de Pfizer BioNTech en 12 setmanes per poder assolir
aquest grup. 

La segona fase seran les persones majors de vuitanta anys
o les persones dependents també a prevenir. Les persones
dependents són al quart grup que són les no
institucionalitzades. I a la segona fase els majors de vuitanta
anys. 

Fins aquí és on s’ha definit l’estratègia, és pública. Jo estic
encantada d’explicar-la-hi, però és a moltes planes webs, l’hem
explicada també, hem fet moltes rodes de premsa i són els
criteris -ja li dic-, que regeixen a tota Espanya. Gràcies,
president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Consellera. Yo el otro día tuve la ocasión de
oír a la presidenta Armengol decir que ella consideraba que se
tenía que vacunar con prioridad a la gente mayor de toda
España sin..., discurso que comparto y, bienvenida a VOX, Sra.
Presidenta. Pero, a ver, nosotros tenemos aquí más o menos lo
que se ha ido publicando, los grupos prioritarios, personal
sanitario, estamos de acuerdo; personas de más de 80 años o
institucionalizadas en residencia y en personal que les atiende,
completamente de acuerdo. Luego ya el resto de personas
mayores a partir de 65 años y demás, las personas que tienen
enfermedades que están sometidas a quimioterapia,
enfermedades de inmunodepresión, etc., hasta aquí estamos
completamente de acuerdo. 

El problema nos surge en el siguiente grupo, que son las
personas institucionalizadas y en riesgo de exclusión social, es
decir, las personas que están en las prisiones, centros de
refugiados e inmigrantes. Yo me he permitido el hacer un
pequeño resumen de las noticias aparecidas en prensa la
semana pasada: “detenido por tocamientos un adolescente en
la estación intermodal”, marroquí; “detenido un hombre que
intentó secuestrar a una niña de 11 años en una calle de
S’Arenal”, marroquí; “dos arrestados por agredir y robar un
patinete a un hombre de 70 años”, argelinos; “detenido por
violar a una chica de 14 años en Palma y tocarle los pechos a
su hermana”, marroquí.

¿Usted me quiere decir, Sra. Consellera, que estas personas
van a ser vacunadas antes que los cuerpos y fuerzas de
seguridad del Estado, que los profesores, que los maestros, que
los camareros, que las empleadas..., las camareras de pisos, las
llamada Kellys, antes que las...? o sea, ¿de verdad, de verdad
en sus planes, en los planes del ministerio, en los planes de la
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Consejería de Sanidad está el que se vacune a estas personas
antes que al personal esencial?

Ya sé que nos va a decir: xenófobos, demagógicos, racistas.
No somos demagógicos, estamos hablando de la verdad, de la
verdad que ustedes intentan ocultar cada día y es que su
buenismo...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez, el seu temps ha finalitzat. Té la
paraula la consellera de Salut i Consum.

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

Gràcies, president. Prefiero ser buenismo y ser persona que
no decir algunas barbaridades como las que acabamos de
escuchar, Sr. Diputado.

(Alguns aplaudiments)

Usted, su grupo, puede o no estar de acuerdo, como en
tantas otras cosas, lo que le puedo asegurar es que la estrategia
la están elaborando expertos, profesionales expertos de todas
las comunidades autónomas, de sociedades científicas, de la
Comisión de Bioética, muy importante, para poder establecer
una estrategia que garantice la equidad, la igualdad y la
solidaridad también entre comunidades autónomas. 

Yo no sé si estos grupos -ni creo que a usted le preocupe
mucho- van a ser vacunados antes o después. No se ha
establecido todavía. Hemos llegado. Es cierto que las personas
institucionalizadas tienen un mayor riesgo de contagio y un
mayor riesgo de propagación de la pandemia y de la epidemia
en todos los sentidos, las institucionalizadas. Por lo tanto, las
personas que están en prisión entiendo que también son
institucionalizadas.

Mire, es que les encanta llamar la atención diciendo
barbaridades y prefiero no entrar, prefiero no entrar, prefiero
quedarme con que este gobierno trabaja para vacunar lo antes
posible, lo más rápidamente posible y podamos volver a
recuperar la actividad económica...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

(Alguns aplaudiments)

I.13) Pregunta RGE núm. 1242/21, presentada per la
diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a calendari de vacunació contra la COVID-19. 

Tretzena pregunta, RGE núm. 1242/21, relativa a calendari
de vacunació contra la COVID-19, 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 diputades. Sra.
Consellera, respiri amb mi perquè ens fa falta, quin torn, el que
són les casualitats de la vida parlamentària que sempre m’ha de
tocar després d’haver sentit aquests disbarats. 

Dit això, primera afirmació que li vull fer abans de fer-li la
pregunta, l’únic enemic que hi ha aquí és el virus que es diu
COVID-19, aquesta pandèmia mundial que nosaltres no
obviam en cap moment ni en cap situació, que provoca la
pregunta que feim: dia 30 de juny el 70% de la població, que
és el que tots desitjam, de la nostra comunitat autònoma estarà
vacunada per tornar a una certa normalitat?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Diputada, pel seu to i
per la diferència d’oposició que fan, per suposat, des del seu
grup. 

Esper i desig que així sigui i que puguem tenir aquest 70%
de població vacunada.

Hem patit retards en l’arribada de les vacunes. Ahir,
afortunadament, varen arribar les 6.850 dosi de Pfizer. Avui
n’arriben 900 de Moderna. Això ens permet, l’arribada de
noves vacunes, a l’aprovació de la d’AstraZeneca divendres,
doncs, suposa una arribada de vacunes superior a les previstes
inicialment. Jo li puc dir que fa un any i mig o fa un any, perdó,
ningú no es podia imaginar que en aquests moments ja
tenguéssim 26.000..., més de 26.000 persones vacunades i amb
uns percentatges també, per exemple, les residències al voltant
del 90% d’usuaris i el 65% de professionals de les residències.
Això crec que és una gran fita i la fita és anar vacunant per
col·lectius i estar preparats per vacunar més massivament.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, jo sé que fan tot
quant poden, però aquesta no és la pregunta que jo li faig. Crec
que en aquests moments el que necessita la societat és una certa
certesa, una certesa que vostès no li poden donar. No don la
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culpa al Govern de les Illes perquè efectivament -com ha dit el
Sr. Negueruela- no som productors de vacunes. No don tan sols
la culpa al Govern de Sánchez que tampoc no és productor en
aquest moment.

Ara bé, avui llegíem a La Vanguardia que la Unió Europea
només té garantides per al mes d’agost un 22% de les vacunes,
és a dir, que només hi haurà un 20%, una mica més, de la
població que estarà vacunada a Europa. No sé si això és cert o
no. 

El que voldria fer avui és una reflexió sobre aquestes
certeses que necessitam i sobre aquesta prioritat estratègica de
zona que tant ha dit la presidenta Armengol, com vostè també
ho ha dit en aquesta comunitat, sense ser insolidaris, quan ens
toqui, però com a zona estratègica turística i com a una
comunitat que ha perdut tant.

Tenim nova ministra, no sé si li ho ha demanat a ella i què
li ha contestat, i sobretot, com deia, les xifres no surten, les
productores farmacèutiques són les que tenen la capacitat de fer
aquestes vacunes i elles són les que han de complir.

Per tant, quan començarem a vacunar massivament?, i
sobretot ens preocupa, li podria dir que ens preocupa la fatiga
emocional, que sí; li podria dir que ens preocupa el jovent i la
infantesa que viuen un temps mort sense relacionar-se
físicament amb els seus amics; els joves sense feina i de
moment sense perspectiva, que també ens preocupen, però tot
això no ho faré perquè el que ens preocupa sobretot és la salut.

La vacuna és l’únic que tenim per poder tenir-la i demanam
un càlcul i així sabrem de què anam, i si és que no, és que no,
però crec que d’alguna manera ens ha d’explicar, perquè
comencem a fer pedagogia per si aquest moment no arriba quan
l’esperam i per si no tenim tampoc temporada turística, si no
tenim feina, perquè ara mateix l’important és la salut, però crec
que ens han de començar a preparar perquè les perspectives
francament creim que no són bones.

Tant de bo em pugui donar notícies diferents. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Vostè mateixa ho ha dit, l’única
potestat... l’única comissió que té potestat de comprar vacunes
és la Comissió Europea en aquest moment, des del país no en
podem comprar, des de la comunitat autònoma tampoc.

Crec que ens hem d’alegrar quan aproven una nova vacuna
perquè entra dins un nou... dins aquest cronograma, no? Ara,
quantes vacunes arribaran d’AstraZeneca? No ho sabem. S’està
treballant ja per saber quins grups es vacunaran, probablement
s’hagi de vacunar població més jove, per exemple, per tant
podria suposar tenir més població vacunada.

És cert que la Unió Europea està entestada que es
compleixin les condicions que posen les grans empreses
farmacèutiques i s’hi està treballant molt seriosament. Jo estic
convençuda que tant el president Pedro Sánchez com la
presidenta Merkel o el president Macron estan tant o més
interessats que nosaltres a vacunar. Nosaltres el que hem de fer
és estar preparats per si aquest moment arriba i aquesta és la
nostra preparació en aquests moments com a comunitat
autònoma: tenir punts de distribució de vacunes, tants que sigui
possible una vacunació molt elevada, amb poc temps, en tres
mesos ens plantejam aquest objectiu, podríem vacunar el 70%
de la població. Ara bé, necessitam que les vacunes arribin i
mentrestant nosaltres ens seguirem preparant perquè sigui
possible. Tant de bo sigui possible, però farem tot el que estigui
en les nostres mans.

Moltes gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 

I.14) Pregunta RGE núm. 1243/21, presentada pel
diputat Sr. Josep Melià i Ques del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a defensa del factor
d’insularitat previst al règim especial de les Illes Balears. 

Catorzena pregunta, RGE núm. 1243/21, relativa a defensa
del factor d’insularitat previst al règim especial de les Illes
Balears, que formula el diputat Sr. Josep Melià i Ques del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears. Té la paraula
el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom, presidenta.
Les Illes Balears han patit un maltractament històric, en la
majoria de casos hem tengut l’Estat en contra i no l’Estat a
favor, a la cua en inversions, a la cua en inversions públics, ara
mateix a la cua en recepció de vacunes.

L’any 2019, el febrer del 2019 s’aixecava una esperança,
s’aprovava un nou règim especial per a les Illes Balears i
aquesta esperança s’havia de concretar en un acord que es diu
factor d’insularitat, aquest reial decret llei que aprovava aquest
règim especial, i havia de provocar que arribàs a les Illes
Balears un nivell d’inversió pública determinat.

Als primers pressupostos de l’Estat després de l’aprovació
d’aquest règim especial, el factor d’insularitat s’incompleix, no
existeix, desapareix, als primers!, i justament ara quan les Illes
Balears han de menester més que mai recursos per ajudar les
empreses perquè som la comunitat autònoma, com vostè sap
perfectament, més tocada per la crisi econòmica de la COVID-
19.

Davant d’aquesta situació des d’El Pi amb altres grups hem
impulsat la presentació d’un recurs d’inconstitucionalitat contra
aquests pressupostos que no respecten el règim especial de les
Illes Balears, no respecten aquesta esperança, i li demanam:
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vostè no creu que s’ha de sumar a aquest recurs
d’inconstitucionalitat? 

Vostè no creu que val la pena esgotar tots els mecanismes
que tenguem a l’abast per defensar les Illes Balears i per
defensar aquest règim especial? 

Moltíssimes gràcies.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Melià, per la seva
pregunta. Hem debatut moltíssimes vegades en aquest
parlament i des del Govern de les Illes Balears..., des de la
passada legislatura treballam intensament per defensar els
interessos d’aquesta comunitat autònoma. 

Hem parlat moltes vegades i hem denunciat moltes vegades
l’infrafinançament històric, això ho compartesc amb vostè, en
què està sotmesa la nostra comunitat autònoma i sempre hem
lluitat en tres fronts que per a nosaltres són fonamentals. 

El primer de tot, el sistema de finançament autonòmic que
s’ha de refer a nivell espanyol i ha de fer justícia a la nostra
comunitat autònoma any rere any al pressupost general de
l’Estat i efectivament un règim especial que garanteixi i que
faci front als desavantatges que suposa viure a unes illes, tant
des del punt de vista de la inversió com des del punt de vista de
la fiscalitat i en aquesta línia treballam i continuarem treballant.

La nostra forma de treballar, Sr. Melià, difereix de la seva,
defensar els interessos d’aquesta comunitat autònoma no és fer
titulars als diaris ni titulars als mitjans de comunicació...

(Alguns aplaudiments)

... sinó fer feina seriosa per aconseguir aquest recursos.

No sé si s’haurà adonat que el règim especial de les Illes
Balears efectivament va ser una gran aprovació feta a finals de
la passada legislatura, no sé si s’ha adonat que el primer any
que s’havia d’aplicar coincideix amb una pandèmia a nivell
mundial,...

(Remor de veus)

... una pandèmia que condiciona no només el pressupost de
l’Estat, sinó el pressupost de l’any 2021 per al Govern de les
Illes Balears.

També vull dir-li que efectivament nosaltres hem estat els
primers que hem denunciat que no hi havia el factor
d’insularitat i ho he parlat aquí directament jo en aquesta
cambra parlamentària, però també hem dit que en aquest
pressupost de l’any 2021 de l’Estat les Illes Balears és la

primera vegada que reben més que les altres comunitats
autònomes en tema tant d’inversió com de recursos que
directament van a pal·liar la situació que tenim en aquests
moments tan social com econòmica com sanitària. 

Aquesta és la realitat, li agradi a vostè, Sr. Melià, o li
agradi.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

A mi el que m’agrada és que es compleixi el règim especial
de les Illes Balears, això m’agradaria i el que encara
m’agradaria més és que a la presidenta també li agradàs, que
s’ho pren..., veig que no li agrada gaire.

Per què? Perquè..., vostè no fa titulars, vostè deu fer una
altra cosa, no sé si va com aquell personatge que vostè no fa
política al contrari de determinada gent.

Aquí es tracta d’esgotar tots els recursos perquè es tracta
d’una qüestió de dignitat. Es tracta d’una qüestió de justícia. Es
tracta d’una qüestió de fermesa. Se’n riuen..., s’han rigut
contínuament de nosaltres i si no aixecam la veu i no esgotam
tots els recursos que tenim a l’abast per fer-nos respectar...,
sempre podem ser molt solidaris i molt simpàtics, però al final
som els darrers i tenim les cues de fam al carrer i convendria
defensar les Illes Balears per damunt de tot...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià... 

(Remor de veus)

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

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

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Melià, en defensa dels
interessos d’aquestes illes no ens guanyarà a cap d’aquest
govern... cap, cap...

(Alguns aplaudiments)

... i molt manco amb la feina i molt manco amb la feina.

En el que no coincidim és en l’estratègia. Vostè troba que
per posar en valor les Illes Balears hem de tombar un
pressupost general de l’Estat. Per tant, troba que no han
d’arribar els 300 milions d’euros per fons europeus que
necessita aquesta comunitat autònoma i que per primera vegada
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anam per damunt el nivell de la població per càpita d’altres
comunitats autònomes. 

Per defensar les Illes Balears vostè troba que no han
d’arribar els recursos per a la Llei de dependència que tant
necessaris són en aquesta comunitat autònoma. Per defensar les
Illes Balears vostè troba que no han d’arribar els recursos de
millora de formació professional i del sistema educatiu de la
nostra comunitat autònoma. Per defensar les Illes Balears vostè
troba que no han d’arribar els fons no reemborsable per ajudar
en la pandèmia sanitària, ens han arribat 438 milions d’euros en
el pressupost passat. Per tant, Sr. Melià...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.15) Pregunta RGE núm. 1226/21, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a remodelació del port de Fornells, en contra
de l’opinió del municipi.

Quinzena pregunta, RGE núm. 1226/21, relativa a
remodelació del port de Fornells, en contra de l’opinió del
municipi, 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. L’obsessió que està mostrant el seu conseller
de Mobilitat per fer un restaurant en el port de Fornells és
realment digna de millor causa.

Primer, ha dut a terme una edificació, està duent a terme o
ha impulsat, una edificació en el pla de Fornells, tots els grups
parlamentaris, una part molt important d’aquest Parlament,
també l’Ajuntament d’Es Mercadal s’hi va manifestar en
contra. Tot i així, això s’ha tirat endavant. També en contra que
es faci el restaurant, que s’aprofitin les cases del carrer
Governador, recuperades per fer-ne un ús privatiu, en aquest
cas un restaurant, que com ja he dit altres vegades no fa cap
falta a Fornells, hi ha ports on sí que fa falta un servei de
restaurant, però al port de Fornells no fa cap falta, perquè
n’està ple. Per tant, perdem l’oportunitat de dedicar aquest
espai, espai extraordinari, a un ús social, amb un ús d’interès
social.

Cada vegada més partits es manifesten en contra de tot
aquest projecte de remodelació, fins i tot darrerament un partit
que forma part del seu govern. Cada vegada s’estan quedant
més sols. No troba, Sra. Presidenta, que ja està bé de donar
suport a una modificació del port de Fornells, en contra del
parer majoritari del Parlament de les Illes Balears i de
l’Ajuntament de Fornells? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells. Vostè torna dur
al debat parlamentari una proposta àmpliament debatuda des de
fa anys a més a l’illa de Menorca, que vostè ha tengut ocasió de
demanar en diferents oportunitats al conseller de Mobilitat,
també a mi mateixa i tornaré repetir una vegada més els
arguments de per què el Govern de les Illes Balears, primer de
tot inverteix en els ports de les Illes Balears, cosa que no
succeïa quan governava la dreta, que estava en la línia de
privatització de l’empresa Ports Illes Balears. 

Nosaltres hem posat tots els recursos públics per millorar
unes infraestructures necessàries, des del punt de vista de la
seguretat, des del punt de vista mediambiental, des del punt de
vista de guanyar espai públic, i això és el que s’està fent amb
les obres de remodelació en termes generals dels ports de la
nostra comunitat autònoma, intentant sempre cercar els
consensos i els acords tant des del punt de vista social, com des
del punt de vista institucional. 

Aquest projecte, com vostè sap, el projecte bàsic, ve de
l’any 2015, va ser aprovat per l’Ajuntament d’Es Mercadal, per
la Junta de Fornells. És un projecte important per a aquest
municipi, per a l’illa de Menorca. Són 11,6 milions d’euros, de
moment se n’han invertit 1,16 en una primera part de millora
important, i la part que queda efectivament garanteix més
seguretat en el port, que jo supòs que és absolutament
necessària i compartida. També guanyam espai públic, també
reordena a totes les instal·lacions. Per a nosaltres és un bon
projecte, que a més ha estat un projecte àmpliament debatut no
només a l’illa de Menorca, sinó als municipi d’Es Mercadal i
a Fornells.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Bé, celebro que per a vostès sigui un
bon projecte, no en tinc cap dubte que per a vostès és un bon
projecte. Però vostè, Sra. Presidenta, no em respon al bessó de
la qüestió. Una majoria parlamentària s’hi ha manifestat en
contra, una majoria democràtica de l’Ajuntament d’Es
Mercadal s’hi ha manifestat en contra. Vostè creu que Ports de
les Illes Balears, que és un organisme que depèn del seu
govern, que, per tant, en última instància depèn de vostè, ha de
fer actuacions en un municipi en contra de l’opinió d’aquest
municipi? 
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Al final, aquesta és la qüestió, aquest és el moll de l’os. I a
mi m’estranya que vostè que, esper que defensi les seves
competències i la dels seus ajuntaments en contra de les
decisions que per exemple pugui prendre Autoritat Portuària de
Balears, que depèn de l’Estat, crec que en coherència amb això,
no hauria de permetre que un organisme que depèn de vostè,
tirés endavant una actuació en contra del parer del municipi.

La inversió és necessària, escolti, en això no caiguem en el
xantatge, de o aquesta inversió o res, no. La inversió s’ha de
fer, però s’ha de fer en una línia que sigui coherent amb el que
vol el poble. 

En definitiva, Sra. Presidenta, el que li deman és que aturi
unes obres que van en contra de la voluntat de la ciutadania.

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. A veure, li he explicat l’estratègia de
Ports Illes Balears, després vostè no em pot contradir una cosa
que per a mi és bàsica, és veritat o no que per unanimitat
l’Ajuntament d’Es Mercadal, la Junta Local de Fornells varen
votar a favor del projecte bàsic d’11,6 milions d’euros en el
Port de Fornells, és veritat, sí o no? Sí, tots els grups polítics.
És veritat o no que aquest projecte bàsic no ha canviat respecte
de l’altre projecte? Sí. És veritat que alguns han intentat aturar
la Junta Local de Fornells perquè ara no els agrada allò que es
tramita, que és exactament el mateix que en el 2015? Sí.

Els temes de democràcia se’ls ha de plantejar vostè. Moltes
gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.16) Pregunta RGE núm. 1239/21, presentada pel 
diputat Sr. Jorge Campos Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a superar la crisi amb les
ajudes anunciades. 

Setzena pregunta, RGE núm. 1239/21, relativa a superar la
crisi amb les ajudes anunciades que formula el diputat Sr. Jorge
Campos Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares.
Té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Armengol, si usted fuera una
trabajadora o pequeña empresaria de la hostelería, una
comerciante o una autónoma del sector servicios, con familia
a su cargo, a quien el Gobierno balear le han obligado a parar
la actividad, ¿cree que podría salir adelante con las ayudas que
anuncia? Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Campos, per la seva
pregunta. A veure, des del principi d’aquesta pandèmia
sanitària, ho hem dit moltíssimes vegades, la forma de
gestionar-la des del Govern de les Illes Balears, és primer de tot
salvar vides, la salut per davant de tot i per tant, protegir la
població. 

Sabem que per protegir a la població davant d’un virus que
contagia d’una forma tan ràpida i tan letal en aquesta comunitat
autònoma, igual que a tot el món, hem de prendre mesures que
afecten la impossibilitat d’aglomeracions, que afecten les
activitats que necessiten sens dubte en alguns moments anar
sense mascareta, com és el cas de la restauració i tantes altres
qüestions. Per això des del principi hem acompanyat les
famílies, els treballadors i les empreses, des de totes les
institucions públiques, tant des del Govern d’Espanya, com des
del Govern de les Illes Balears, com dels quatre consells
insulars, com de tots els ajuntaments de la nostra comunitat
autònoma i s’han mobilitzat més de 7.700 milions d’euros a la
nostra comunitat autònoma per acompanyar en aquests
moments de crisi absolutament dolorosa.

I, efectivament, les ajudes encara són innecessàries, clar que
sí, Sr. Campos, i per això hem aprovat un pla de xoc en aquests
moments de 103,5 milions d’euros i continuarem treballant amb
ajudes d’acompanyament als nostres treballadors, famílies i
empresaris de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Armengol, entiendo que quería decir “ayudas
insuficientes” y no “innecesarias”, porque desde luego son muy
necesarias. Evidentemente las ayudas que ustedes están
ofreciendo son totalmente insuficientes, hay una diferencia
importante con otros países y le pongo algún ejemplo. 

En Francia bares y restaurantes reciben ayudas de hasta
10.000 euros al mes para las empresas con pérdidas del 70% de
sus ingresos. En Alemania las ayudas llegan hasta el 75% de la
facturación perdida. En Reino Unido aportan 3.000 libras para
pagar gastos corrientes como el agua, la luz y dos tercios del
salario de los trabajadores. En Dinamarca se subsidia el 75% de
las pérdidas de los autónomos. Y en Bruselas aportan 3.000
euros a los establecimientos hosteleros que tengan que cerrar
durante un mes por las restricciones. Y aquí, Sra. Armengol, lo
que vemos es que hay ayudas, por ejemplo, de 1.500 euros que
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no sirven ni para pagar el alquiler de un local y que además no
llegan a todos los que han obligado a cerrar, esos que siguen
pagando impuestos y Seguridad Social.

Mire, Sra. Armengol, Baleares lidera la caída de facturación
en restauración. Los hosteleros tienen pérdidas del 70% de la
facturación. Ninguna comunidad autónoma presenta peores
resultados económicos que el archipiélago balear y usted podría
haber llegado a ayudas similares a los países europeos que le he
citado, tal como le pedíamos desde VOX, pero para eso tenía
que reducir drásticamente la administración superflua, pública
que mantenemos. Ustedes han rechazado eso.

Miren, la gente y las familias, los trabajadores no pueden
más y se movilizan y protestan todas las semanas, porque
finalizamos 2020 con más de 100.000 parados según la EPA y
con el tejido productivo en fase de destrucción. Es más,
tenemos un 37% más de parados que hace un año y es el
crecimiento más alto de España.

Mire, Sra. Armengol, la gestión de la crisis le ha pasado por
encima y su gobierno es un esperpento como reflejan por
ejemplo sus socios de Podemos, que con la que está cayendo
presenten iniciativas para consumir huevos de gallinas libres.
¿En serio, con la que está cayendo? Desde luego en las colas
del paro no se habla de otra cosa. Miren, en las colas del
hambre la preocupación es poder comer y ese es el resultado de
su gestión.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. A veure, Sr. Campos, sorprèn que
una persona com vostè, que està en contra de l’estat autonòmic,
compari les Illes Balears amb Alemanya o França, amb la seva
capacitat, amb el seu poder i amb la seva decisió.

(Alguns aplaudiments)

Sorprèn absolutament. M’agradaria que m’ho comparàs
amb els altres territoris espanyols, i aquí en donam amb
cullereta a molts, sobretot a aquells on vostès són necessaris per
poder prendre decisions, Sr. Campos.

(Alguns aplaudiments)

Jo he dit que les ajudes que dóna aquesta comunitat
autònoma són dels principis, que entenem perfectament el
dolor, la crispació i la frustració de la gent d’aquesta comunitat
autònoma, com de tot el món. La gent pateix moltíssim, sí,
pateix socialment, pateix sanitàriament i pateix econòmicament
i ajudam al màxim que podem des de les institucions d’aquesta
comunitat autònoma. El sistema d’ERTO és fonamental, les
ajudes d’ISBA i d’ICO són absolutament fonamentals, les
ajudes directes que es donen són absolutament fonamentals. 

Vostè diu que no són suficients per a un bar o una cafeteria
aquests 1.500 euros. Bé, sap vostè perfectament, Sr. Campos,
que són 1.500 euros cada mes mentre durin les restriccions, que
a l’illa de Mallorca ja vàrem començar el mes de desembre, que
ara seran 6.000 euros. Són suficients o insuficients? A mi
m’agradaria que poguessin ser més, clar que sí, per això junts
hem demanat, els que feim feina per solucionar els problemes,
junts hem demanat que l’Estat posi ajudes directes per poder
ajudar encara més les empreses i els autònoms que tenen
aquestes necessitats. Ara bé, s’han mobilitzat 700 milions
d’euros a aquesta comunitat autònoma. Vostès on tenen
influència, sap què demanen?, que es reinverteixi en recursos
per esborrar la memòria democràtica i per esborrar qualsevol
símbol d’igualtat. Això no es fer feina per arreglar els
problemes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.17) Pregunta RGE núm. 1247/21, presentada per la
diputada Sra. Patrícia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a mitjans suficients per
garantir l’eficàcia a la campanya de vacunació massiva per
immunitzar la població de les Illes Balears davant la
COVID-19. 

Dissetena pregunta, RGE núm. 1247/21, relativa a mitjans
suficients per garantir l’eficàcia a la campanya de vacunació
massiva per immunitzar la població de les Illes Balears davant
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, el pasado martes en esta
cámara usted afirmó muy contundentemente que nuestra
comunidad autónoma está preparada para vacunar a 80.000
personas cada semana, cuando hubiera vacunas claro. 

Presidenta, ¿cuenta nuestra comunidad con los medios
suficientes para asegurar esta campaña masiva que usted
anunció inmunizar a toda la población de Baleares en solo tres
meses? 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):

Sí, gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Guasp, per tornar a
plantejar un dels temes que són cabdals en aquest moment a la
nostra comunitat autònoma i arreu del món que és tota la
possibilitat de la vacunació en termes massius a la població de
les nostres illes.
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Vaig explicar a la compareixença que tenguérem fa just una
setmana l’estratègia que té plantejada el Govern. Òbviament
nosaltres -ho he dit- donam suport que la compra de la vacuna
sigui a nivell europeu, que sigui una compra centralitzada, que,
a més, sigui amb criteris de poblacions diana, com s’ha
plantejat a nivell de l’Estat espanyol, i que en aquests moments
tenguem la possibilitat de vacunar d’una forma progressiva tota
la població.

Què demanam?, evidentment que les indústries
farmacèutiques agilitin la producció, que aquest és el problema
que tenim a nivell europeu, i després que d’una forma el més
ràpida possible puguem rebre les vacunes de forma massiva.
Quan tenguem les vacunes de forma massiva -vaig explicar-, el
Govern de les Illes Balears treballa se’ns dubte amb l’estratègia
de com podem vacunar molt ràpid aquestes persones quan
tenguem la vacunació massiva a la nostra comunitat autònoma. 

I sí, estam preparats per vacunar en aquests tres mesos, que
vaig anunciar la setmana passada. Precisament per això ho vaig
anunciar.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, presidenta, espero que no sea demasiado osada o
agosarada y que esto sea una realidad y que no haya que tirar
de hemeroteca.

Mire, me gustaría creerla, pero se me hace muy difícil ante
las reiteradas denuncias de falta de personal por parte de los
profesionales sanitarios, de los colegios oficiales de médicos,
de profesionales de enfermería que le dicen cada día que están
exhaustos y que falta personal. El Ibsalut les exige horas extras
y les prohíbe incluso vacaciones a lo que se suman las bajas. En
Ibiza la situación es alarmante, la falta de personal viene ya año
tras año siendo cada vez más lamentable. 

Porque dígame una cosa, si no hay suficiente personal
sanitario para nuestros hospitales, nuestras UCI, nuestra
atención primaria, ¿cómo va a haber suficiente para realizar
esta asistencia y también una vacunación masiva contando solo
con el personal del sistema sanitario público? Porque esto es lo
que ustedes pretenden con una proposición no de ley en la que
los partidos que conforman el Govern se autoinstan a que la
vacunación contra la COVID se lleve a cabo exclusivamente
por el Ibsalut. ¡Que irresponsabilidad, presidenta!, y lo lamento
en un momento como éste hacer seguidismo ideológico a
Podemos y cerrar las puertas a reforzar la sanidad pública con
el resto del personal sanitario fuera del servicio público. Le
cierran la puerta a ONG y también a la Cruz Roja y cierran la
puerta a colectivos que se han ofrecido voluntariamente, sin
cobrar: fisioterapeutas, veterinarios, farmacéuticos...

Mire, todos los medios y recursos deben destinarse a salvar
vidas, en eso estamos de acuerdo y ahí nos tendrá, pero usted
ha elegido ideología por encima del interés general. Y mientras
tanto las dosis no llegan, mientras la presión hospitalaria siga
aumentando y mientras aumenta la fatiga de la ciudadanía de
nuestras islas, conocemos más VIP que se han saltado la cola
de vacunación y nuevos casos de cargos políticos, como el
regidor socialista de Maó, ¿va a ser cesado?, porque para mí
esto es corrupción, aprovecharse de su cargo y posición. Pero,
¡ay, no!, que la consellera de Salud nos ha explicado hace unos
momentos en esta cámara que está justificado que un regidor se
salte la cola de primera vacunación...

EL SR. PRESIDENT:

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

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

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

Gràcies, Sr. President. A veure, Sra. Guasp, primer de tot,
el problema més gros que tenim amb les vacunes és la falta de
producció en aquest moment, que és on treballa tothom per
fixar el problema on és i és a nivell de les grans
farmacèutiques. 

Segona qüestió. Tanta sort que vivim a Europa, ja ho vaig
explicar l’altre dia, que a Europa s’està vacunant.
Desgraciadament a molts de països del món no es posa cap
vacuna. Això també és un problema. Ja que aquesta malaltia
ens ha hagut de fer veure la globalització del món, convendria
que també pensàssim una miqueta en el que passa als altres
països del món. 

Tercera qüestió. Què he explicat?, quan tenguem vacuna de
forma massiva el Govern de les Illes Balears està preparant la
infraestructura per vacunar de forma massiva, tal com hem fet
amb els tests d’antígens, que alguns deien que no seríem
capaços de fer de forma massiva, com hem fet als aeroports, als
controls de ports i aeroports, com feim cada dia. Per tant,
gestionam de forma eficaç amb els recursos que podem tenir. 

Plantejam set punts de distribució de vacunació: quatre a
Mallorca, un a cada un de les illes a més de la vacunació als
centres de salut. Plantejam aquesta forma de vacunació. Per
tant, plantejam la infraestructura amb els recursos necessaris.

Sra. Guasp, nosaltres no tenim cap problema que si
necessitam més gent, agafar-ne, sense cap dubte. Nosaltres som
de les comunitats autònomes que més recursos té de l’exèrcit
per fer rastrejadors, i els vàrem demanar perquè els
necessitàvem i perquè ens ajuden. Tenim acords amb les
clíniques privades i amb la sanitat privada d’aquesta comunitat
autònoma per tirar endavant en la lluita contra el nostre enemic
comú, que és la COVID-19, i la nostra estratègia és vacunar a
tothom seguint els protocols de vacunació que no s’han saltat
a aquesta comunitat autònoma.

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies..., gràcies, presidenta. 

I.18) Pregunta RGE núm. 1235/21, presentada pel
diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ajudes econòmiques per
als sectors afectats per les mesures de restricció de
l’activitat a conseqüència de la pandèmia. 

Divuitena pregunta, RGE núm. 1235/21, relativa a ajudes
econòmiques per als sectors afectats per les mesures de
restricció de l’activitat a conseqüència de la pandèmia, que
formula el diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, a Balears
tenim 47.000 aturats més que fa un any, centenars d’autònoms
i PIME tancades que ja no poden aguantar més. Davant d’un
panorama tan desolador jo li deman, quines ajudes
econòmiques té previstes per evitar la destrucció de més
ocupació i de més llocs de feina?

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. Estic contenta
que hagi descobert aquesta situació que viu la nostra comunitat
autònoma, que és la que vàrem plantejar des del principi
d’aquesta pandèmia sanitària. 

Efectivament, nosaltres treballam intensament des del pacte
de reactivació econòmica, i vull agrair una vegada més a tots
aquells que fan feina per intentar solucionar els problemes
d’aquesta comunitat autònoma; treballam intensament a totes
les institucions, als quatre consells insulars, amb tots els
ajuntaments conjuntament amb el Govern de les Illes Balears.
Per això hem presentat fa no-res un pla de xoc de 103,5 milions
d’euros per ajudar de forma immediata aquells que més ho
necessiten. Ahir mateix el firmava amb el president del Consell
Insular d’Eivissa i seguirem treballant, evidentment tots el que
volem fer feina per arreglar els problemes d’aquesta comunitat
autònoma, amb noves mesures per ajudar a la població
d’aquestes illes, a famílies, a treballadors i a empresaris com
feim des del principi.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta supèrbia, Sra.
Armengol! 

Les ajudes que vostè ha posat damunt la taula fins ara són
del tot insuficients i improvisades. I, a conseqüència de tot
això, les cues de la fam no deixen de créixer. Cada pic hi ha
més ERO, gent que va a l’atur, tancament d’empreses i molts
d’empresaris i autònoms ja surten al carrer, desesperats. 

I vostè segueix amb la seva estratègia de contar mentides,
de fer demagògia i d’actuar amb opacitat. La setmana passada
ens va dir que érem la primera comunitat autònoma que havia
donat ajudes a l’hostaleria, una mentida més de les seves. Hi ha
bastants comunitats autònomes que fa mesos que estan donant
ajudes a aqueixes activitats, a totes les que han estat
restringides. 

Vostès volen vèncer el virus amb mentides, amb excuses,
amb demagògia, i sense destinar-hi els recursos necessaris. I no
els anirà bé, i el que passarà serà que, de cada vegada, hi haurà
més gent que quedarà enrere, que és el que li està passant. 

La demagògia i les mentides que estan fent i dient vostès
aquests darrers dies amb el tema dels fons europeus és un altre
dels casos. Tampoc no l’ajudaran a sortir de la crisi, aqueixes
mentides. Els 140.000 milions d’euros d’Europa ja estan
concedits des de dia 11 de novembre, amb el vot totalment
favorable del Partit Popular. La setmana passada, el que sí
vàrem votar en contra va ser que Sánchez i vostè puguin
utilitzar aqueixos fons sense cap control ni transparència, així
de senzill. Per tant, deixin de dir mentides i posi’s a fer feina,
no cerqui més excuses!

Miri, Sra. Armengol, sense economia no hi ha salut, hi estic
totalment d’acord... Perdona: sense salut no hi ha economia.
Però sense economia també es pot perdre la salut, Sra.
Armengol. 

Per tant, jo avui li torn a oferir el suport del Partit Popular
per aprovar un pla, un veritable pla d’ajuda als nostres
autònoms i petites i mitjanes empreses, amb ajudes que durin
durant tot l’any i amb ajudes que compensin almanco en un
50% la pèrdua d’ingressos que han tengut aqueixes petites
empreses i autònoms respecte de l’any 2019. Miri, la situació
de molts d’autònoms és desesperada. Jo comprenc que vostè no
ho entengui, perquè tota la vida ha estat en política, no ha pagat
una nòmina mai, i du vint-i-dos anys asseguda aquí, però li
assegur, li assegur que ho estan passant molt malament i, per
tant, jo li dic, Sra. Armengol, que si continua governant així en
sortirem, de la crisi, molt més tard i molt més malament del que
tots desitjam. Per tant, deixi la seva supèrbia...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT: 

Silenci, per favor... 
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EL SR. COMPANY I BAUZÁ: 

... deixi-la de banda, deixi la seva supèrbia de banda, Sra.
Armengol, canviï, torni a la humilitat i deixi’s ajudar. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gràcies, Sr. President. A veure, Sr. Company, si ens podem
entendre. Aquesta crisi econòmica l’hem enfocada de forma
diferent de quan governava la dreta. L’hem enfocada d’una
forma absolutament diferent. L’hem enfocada des de
pressuposts expansius, sense retallades, i amb més recursos
públics que mai a disposició de les famílies, treballadors i
empreses. Per a això s’han mobilitzat 7.700 milions d’euros en
aquesta comunitat autònoma durant un any. D’on venen? De la
política d’ERTO, que és fonamental per mantenir l’estructura
empresarial i de treballadors a la nostra comunitat autònoma,
dels ICO, dels ISBA, de les ajudes a autònoms directes que
hem de fer, tant nosaltres, com el govern d’Espanya, de tantes
i tantes mesures d’ajuda directa: al camp, al comerç, a la
indústria i a tants altres sectors. 

Vostè em dirà “són encara insuficients”, i jo li dic “clar que
sí”. Perquè els recursos públics no ho poden arreglar tot, sense
cap mena de dubte. Ara, que feim tot el possible i més?, feim
tot el possible i més. Per això, en aquesta comunitat autònoma
tenim una renda social que és pionera i que no passa a altres
llocs on governen vostès, Sr. Company. Per venir aquí a donar
lliçons també ha d’explicar què fan vostès on governen, i on
governen vostès donen menys ajudes directes, lleven les ajudes
contra la pobresa i el sistema sanitari públic el tenen molt més
magre del que el tenim en aquesta comunitat autònoma perquè
l’han retallat durant anys del seu govern. Aquesta és la realitat. 

Però, Sr. Company, siguem positius, si vostè de veritat vol
ajudar, si vostè de veritat vol fer propostes en positiu, si vostè
de veritat es vol sumar, no a dir frases a les preguntes
parlamentàries, sinó a fer feina, de veres, per treballar
conjuntament amb el govern, amb els consells insulars, amb els
ajuntaments, amb els agents socials i econòmics d’aquestes illes
-que aquesta és la forma de treballar, des del diàleg i des del
consens-, jo el convid una vegada més, sumi’s al Pacte de
reactivació econòmica, venguin a fer feina, venguin a fer
propostes...

(Alguns aplaudiments)

...venguin a dur iniciatives, seran benvinguts, Sr. Company. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Presidenta. 

II. Interpel·lació RGE núm. 1029/21, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern de les Illes Balears en relació amb la climatització
de les aules dels centres educatius de les Illes Balears. 

Passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la Interpel·lació RGE núm. 1029/21, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern de
les Illes Balears, en relació amb la climatització de les aules
dels centres educatius de les Illes Balears.

Correspon començar la intervenció al Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la Sra. Riera. 

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, Sr. March. Segons
la normativa de riscos laborals, els centres de treball han de
tenir una temperatura d’entre 17 i 27 graus. Aquesta normativa,
que s’aplica als llocs de treball i que vigila el Sr. Negueruela,
casualment després s’incompleix en els centres educatius.

Segons la normativa de prevenció docent, una aula clàssica
ha d’estar a 20 graus i una aula de pràctiques a 18 graus, com
a temperatura òptima. Cada any hi ha queixes, a l’hivern,
perquè fa fred a les aules i les calefaccions no estan a punt.
Però enguany, per mor de la pandèmia, la previsió era pitjor
perquè els protocols sanitaris estableixen que les aules es
ventilin per garantir la renovació de l’aire, la qual cosa obliga
a tenir portes i finestres obertes. 

En vistes d’això, que arribaria el fred -perquè sol arribar, el
fred, a l’hivern-, dia 22 d’octubre vostè va anunciar que
instal·larien aparells per determinar la qualitat de l’aire a tots
els espais tancats -aules, menjadors i sales de professors- per
saber quan se superava el nivell màxim de CO2 establert. I que
aquests anirien acompanyats d’uns filtres purificadors per
facilitar la purificació ràpida de les aules i, així, poder tancar de
tant en tant les finestres. També s’havia de fer una especial
revisió de les calderes i calefaccions per climatitzar les aules. 

Al darrer plenari del desembre, el nostre grup, el Grup
Popular, li va demanar si tenia previst aprofitar les vacances de
Nadal per posar a punt les calefaccions i instal·lar tots aquests
equips. I vostè va assegurar que hi estava fent feina. 

Però quan han tornat els alumnes a l’escola s’han trobat que
no era així: ni les calefaccions estaven a punt ni la tecnologia
estava instal·lada. Les aules estan a 5 graus, de bon matí, sense
poder tancar finestres durant tot el dia i sense poder posar la
calefacció com tocaria. 

La defensora de la ciutadania ha rebut una autèntica allau de
queixes d’escoles de Palma perquè els nins estan congelats,
amb l’abric posat, amb mantes i sense llevar-se els guants ni
per escriure.
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Per exemple, el Col·legi Públic de S’Aranjassa, on fa cinc
anys que diuen que s’havia de canviar el sistema de calefacció
per part de la conselleria, el mes de gener s’han hagut de fer
obres de reparació a tota pressa perquè no hi havia res fet, i han
comanat subministrament de forma urgent perquè no s’hi pot
estar de fred. Tot obert, allà, a S’Aranjassa, quan la ironia és
que les famílies denuncien que els seus fills, a més, després es
desplacen a escola amuntegats, com a sardines, dins un autobús
públic, el seu, sense guardar distàncies, ni complir aforaments
del 33%, ni tenir senyalitzats els seients que no es poden
emprar, ni fer-los nets amb la freqüència que tocaria. 

L’escola Mestre Colom de Bunyola, per exemple, ha
omplert les notícies perquè va haver de ser evacuada dia 22 de
gener per un escapament de gasoil procedent de la caldera de
la calefacció. Perquè no estava en condicions, Sr. March, no
s’havia adequat quan tocava i s’havien posat en perill
professors i alumnes. 

A S’Indioteria, per exemple, els pares han denunciat
públicament que els nins van amb pijames manta i mantes per
tapar-se. 

L’escola de Portocristo, també, va sortir pels diaris dia 10
de gener perquè els equips de mesura de temperatura marcaven
5 graus dins les aules.

I així, podem seguir: Binissalem, Marratxí, Formentera, són
més exemples de denúncies a l’escola pública.

Les escoles concertades no són diferents. Directors de
centres educatius han avisat les famílies per escrit que posin
tota la roba necessària als seus fills, els matins: abrics, gorres,
guants..., que no tenen altra opció i que és inviable posar la
calefacció amb els pocs recursos que reben de la seva
conselleria. 

Igualment, als centres de formació professional, on els
alumnes fan horari nocturn i protesten -amb raó- perquè han de
tenir les finestres obertes quan fa fosca i el fred és insuportable. 

Respecte dels aparells de control que s’havien de posar
l’octubre, resulta que no ha dictat vostè que siguin obligatoris,
ni ha fixat requisits de qualitat, ni ha posat a disposició de les
escoles doblers suficients per comprar-los ni ha assessorat com
funcionen. El resultat és que no estan instal·lats pertot, ni
funcionen com toca. Fa uns dies es publicava a la premsa una
imatge d’un centre públic de Mallorca amb tres mesuradors de
CO2, dipositats sobre una taula, a poca distància un dels altres,
dins una aula amb finestres obertes, i era sorprenent comprovar
com el mesura de cap d’ells no era la mateixa: dos estaven en
color verd i un en color groc de perill. Això ha ocasionat la
desconfiança dels mestres, ja que se’ls ha fet dependre d’una
eina sobre la qual no tenen coneixement ni informació per al
seu funcionament. I cada centre s’ha d’arriscar a fer-ho
correctament. 

El mateix Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics de Balears
ha recomanat l’assessorament tècnic d’experts per instal·lar
aquests equips a les aules. 

Per què no han fet res d’això, Sr. March? Aquest és el
seguiment i el control que fa la seva conselleria sobre un tema
tan important? Aquesta és l’empatia que té vostè amb un sector
angoixat, els mestres, que desplega protocols sanitaris i
assumeix una responsabilitat que realment no els correspon?

Pitjor situació tenen encara els nins amb malalties de risc o
discapacitats, que encara els fa més vulnerables. Les mares
d’aquests infants han estat mesos, des del mes d’octubre,
intentant reunir-se amb vostè per cercar una solució als seus
fills, per protegir-los del fred, i perquè els equips de purificació
fossin obligatoris a les aules, i així que estiguessin protegits. Li
han aportat també un llistat de centres on no hi ha condicions
adequades per a aquests nins, i vostè els ha deixat de costat, ni
solucions ni respostes.

Els sindicats també han insistit i l’han forçat a reunir la
Comissió Paritària de Riscs Laborals davant les queixes del
professorat, li han presentat propostes positives per escrit, fins
i tot li han aportat dades, Sr. Conseller, que vostè ni s’havia
preocupat en analitzar.

Segons les aportacions de més de 800 professors, un 94%
d’estudiants de Mallorca segueixen les classes amb mantes o
abrics, un 95% de les aules no tenen purificador d’aire i un
37,4% no disposen tan sols ni del mesurador de diòxid de
carboni, situacions que posen en perill la salut de mestres i
d’alumnes, Sr. March. Sorprèn que continuï vostè actuant a
remolc de les circumstàncies, sorprèn que sigui incapaç de
preveure res.

Vostè hauria d’haver invertit durant cinc anys en
condicionar les calefaccions, i no ho ha fet. Ha estat cinc anys
acomodat al seu despatx, on segur que sí té calefacció, sí té
aparells de purificació i sí tanca les finestres per fer feina; cinc
anys on s’ha dedicat a fer plans d’infraestructures buits, a fer
rodes de premsa, anuncis i titulars, i a justificar els barracons
els quals no minvaven malgrat tenir mil milions d’euros més de
pressupost anual.

I davant d’aquesta inactivitat de cinc anys, vostè hauria
d’haver actuat d’urgència, almanco enguany, arran del
confinament, perquè les escoles poguessin obrir adequadament
amb les finestres obertes, sí, però amb temperatures viables, i
vostè tampoc no ha previst aquesta situació.

De res no serveix, Sr. March, que ara doni la culpa al virus,
que doni la culpa al PP o que doni la culpa a la gent, vostè
hauria d’haver previst que faria fred, no el fred de sempre, sinó
més, perquè ara afegim els protocols sanitaris els quals
obliguen a tenir tot obert. I no pot dir que no ho sabia, no, el
virus fa un any que es passeja i l’excusa ja no li serveix.

Quina ha estat la seva solució? Dictar instruccions
ambigües que traslladen tota la responsabilitat als professors
perquè posin una calefacció que no tenen en condicions?
Trametre cartes als pares perquè posin més roba tèrmica als
seus fills i que no es llevin l’abric o els guants dins la classe?
Aquesta és una mesura sanitària i pedagògica que a vostè se li
ha ocorregut? És lògic que la comunitat educativa es trobi
indignada i que se senti abandonada per una conselleria que ha
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descarregat a sobre seu tota la responsabilitat perquè les escoles
puguin obrir cada dia el més segures possible.

Sr. March, la ciutadania suspèn la gestió política del seu
govern davant la pandèmia, fins i tot un 70% de la gent està
cansada, confosa i li han retirat tota la credibilitat; vostè, Sr.
March, i la resta de consellers socialistes, casualment són els
que surten més mal parats, fins i tot els seus socis de govern
critiquen la seva gestió i no volen saber res del que fan
conselleries de Salut, Educació, Turisme i Treball. I tenen raó,
no n’hi ha prou a fer titulars, no n’hi ha prou a dictar
instruccions a les escoles, no n’hi ha prou a posar restriccions
o perseguir amb multes la ciutadania, el Govern és responsable
del seu funcionament, d’oferir alternatives, de donar exemple
també i de generar confiança, i vostès l’han perduda, Sr.
March.

Esperam les seves disculpes i les seves explicacions. 

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

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

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Presidenta, diputats, diputades. Sra. Riera, moltes gràcies
per aquesta lliçó de demagògia que ha fet ara mateix sobre el
fred a les escoles, el tema de la climatització. En principi, crec
que seria bo que sabés quines són les competències de cada un,
però bé, és igual, amb vostè, tanmateix, coneixement de
l’educació és evident que no en té ni idea.

I les meves primeres paraules, lògicament, són per fer un
reconeixement sincer i públic a la magnífica feina feta pels
equips directius, per tots els docents, personal del centre i
sobretot per l’alumnat el qual ha demostrat una capacitat de
resposta i una conducta exemplar.

Tot i que tenc ja..., he presentat i faré una compareixença
pública al Parlament, per fer una anàlisi i una valoració global
del primer trimestre sobre distints aspectes, com la COVID a
les escoles, l’avaluació, la semipresencialitat, els recursos que
hi hem dedicat, voldria començar aquesta resposta i parlar del
manifest al valor de l’escola com a un espai segur. I això, Sra.
Riera, no s’improvisa, que l’escola sigui un espai segur no
s’improvisa, aquí hi ha una feina de la Conselleria d’Educació,
de la Conselleria de Salut, dels equipa directius, dels equips
docents i de tota la comunitat educativa, és una feina solidària
entre tots; i això, com a mínim, si tengués un mínim de dignitat
política, seria, reconeixeria el valor de l’escola que
s’improvisa.

I per què l’escola és un espai segur? La fórmula és senzilla
i clara, cal que els protocols aprovats a principi de curs s’han
mantengut i s’han de mantenir cap a una coherència amb els
protocols que s’han fet i que s’apliquen d’una forma coherent.
La continuïtat, l’estabilitat de les mesures, la seva correcta
aplicació expliquen aquesta idea de l’escola segura, malgrat
l’apocalipsi de principi de curs, entre els quals hi havia el Sr.
Company, que va demanar retardar el curs, d’algun col·legi de
metges, d’algun sindicat de metges i alguns sindicats
d’educació que demanaven retardar l’escola perquè seria un
caos. La realitat ha demostrat que l’escola és l’espai
segurament més segur que tenim a les Illes Balears, i la fórmula
es resumeix de forma clara: grups estables, baixada de ràtios,
més grups escolars que mai, mascaretes des de primer de
primària, distància física, mans netes, neteja de les aules i
serveis escolars, entrada diversificada a patis diferenciats per
evitar aglomeracions i ventilació natural. I ara d’això en vull
parlar.

Com ha dit anteriorment, la ventilació natural és un dels
elements clau i fonamental que han de tenir les escoles segures,
per tot el que implica la transmissió del virus, i això implica no
només evitar els espais tancats, sinó també possibilitar aquesta
ventilació per mantenir la qualitat de l’aire. Tanmateix, és
evident que en temps de fred la qüestió de la pandèmia amb la
ventilació natural produeix problemes per mantenir una
temperatura adequada que possibiliti un mínim confort tèrmic.

Això crec que és un tema important, perquè nosaltres som
conscients i tenim la suficient empatia, Sra. Riera, per saber
que algunes setmanes hi ha hagut una situació de fred
important; aquí, a Madrid, sobretot, que, per cert, a Madrid han
hagut de ser els docents els que obrissin camí a les escoles per
poder entrar, la Sra. Ayuso ha fet una feina impressionant
respecte d’això.

En aquest context i en el marc d’una reunió paritària, Sra.
Riera, a mi ningú no m’ha forçat a fer cap reunió, jo quan es va
a una reunió, la faig, no em forcen, a vostès els forçaren a fer
reunió, a mi no m’han forçat mai, li podria fer una relació de
totes les meses sectorials i comissions paritàries que hem fet.
Per tant, deixi’s d’alguns titulars de diaris que no responen a la
veritat, però a vostè la veritat li importa res! Com deia, una
comissió paritària, on hi ha els sindicats d’educació, la
Conselleria d’Educació, de Salut, Servei de Prevenció,
IBASSAL, etc., de 15 de gener, el cap de Prevenció de Riscs
Laborals de la conselleria remarca que la ventilació és
imprescindible i que, tal i com ha publicat el Ministeri de
Sanitat, les mesures per combatre la pandèmia tenen caràcter
excepcional i temporal i tenen prioritat sobre el confort tèrmic,
repetesc, sobre el confort tèrmic, aquí, a Madrid, a Catalunya,
a Galícia, al País Basc i a tota Espanya.

Per tant, la salut pesa sobre d’altres qüestions i això vostè
ho hauria de saber.

Quan em diu, fa referència al tema de salut laboral, hauria
de saber que ens trobam en pandèmia, no sé si encara ho sap,
però ens trobam en una pandèmia important. Per això, des del
mes d’octubre, no improvisam, Sra. Riera, nosaltres no
improvisam mai, la Conselleria d’Educació va començar a
treballar per donar als centres educatius eines i instruments
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tècnics que ajudassin a mantenir la salut, tenint en compte el
fred, i, per tant, possibilitar una ventilació.

En aquest sentit, la Conselleria d’Educació va decidir
finançar, amb 1.200.000 euros, totes les aules dels centres
públics i concertats -i concertats- de les Illes Balears -i
concertats-, ho dic perquè nosaltres no discriminam, vostè
discriminava la pública, nosaltres ni la pública ni la concertada,
ja pot riure, la veritat és que vostè és a l’oposició.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

En aquest sentit, per tant, a tots els centres públics i a totes
les aules dels centres que tenguessin escolarització. Així, s’ha
fet arribar als centres educatius i concertats 100 euros per aula,
més dues pagues extres als centres que han d’adquirir aquests
aparells, podríem distribuir entre mesuradors de CO2 i filtres
EPA, així com considerin oportú. Amb tot, la conselleria també
va adquirir uns 200 aparells per ajudar els centres que així ho
necessitassin. Si no vàrem fer una licitació va ser perquè no hi
havia temps suficient com per fer aquesta licitació a les escoles,
i les escoles son les que de qualque manera han fet, d’acord
amb els doblers que nosaltres hem transferit als centres
educatius. Vostè sap quantes comunitats autònomes han fet
això, ho sap? Som de les poques comunitats autònomes
d’Espanya que han fet aquest tipus d’inversió en mesuradors de
CO2 i filtres EPA. Hi ha comunitats autònomes, com la de
Galícia, que ho consideren molt car; hi ha comunitats
autònomes, com la de Galícia, en què ho han fet les AMIPA, o
Múrcia, i n’hi podria dir contínuament, però aquí hi ha hagut un
compromís ferm de la Conselleria d’Educació perquè els
centres tenguin filtres EPA o mesuradors de CO2.

A més, la Conselleria d’Educació va fer arribar -ja sé que
vostè sempre fa caricatures de les coses-, doncs sí, va trametre
unes recomanacions als centres educatius per tot el que
significava la ventilació de les aules amb baixes temperatures,
quant a obertura de portes i finestres, etc. I també, evidentment,
va fer una sèrie d’orientacions per mantenir el confort tèrmic
dels centres i de les aules.

Què han passat a alguns centres? Sí, Sra. Riera. Què és que
vostè creu que a Madrid no han passat fred? Vostè creu que
realment a Catalunya no han passat fred? Però nosaltres,
diferent d’altres comunitats autònomes, Catalunya tampoc no
ha comprat aquests mesuradors de CO2 ni filtres EPA,
simplement ha donat recomanacions perquè obrin les finestres;
nosaltres no, Sra. Riera, nosaltres no, i crec que hauria de ser
un acte de veritat reconèixer aquest fet.

Què de veritat la situació és problemàtica? Evidentment que
és problemàtica, però vull dir que nosaltres hem fet possible,
hem prioritzat la salut per altres qüestions. I les dades
demostren que l’escola és un espai de salut segur, i això ho hem
fet des del primer moment.

El tema de la calefacció, vostè hauria de saber, no sé si ho
sap, que la calefacció és competència dels ajuntaments,
mantenir la calefacció, mentre que la Conselleria d’Educació és
la competent en els centres de secundària, conservatoris, etc. Li
vull dir una cosa, nosaltres hem col·laborat amb els
ajuntaments, miri, a la passada legislatura, mentre era batle de

Palma el Sr. Noguera, hi va haver un problema a qualque gasoil
de centres CEIP de Palma i la Conselleria d’Educació va fer
transferència a diferents centres per valor de 30.000 euros
perquè poguessin adquirir gasoil. I, per tant, els ajuntaments
són els que han de fer aquest tipus d’inversió, perquè és la seva
competència, Sra. Riera; però nosaltres estam disposats a
col·laborar amb tot allò, i els centres que així ho demanin
també els ajudarem, els centres que depenen de la conselleria,
perquè és evident que per a nosaltres la salut i el confort tèrmic
són dues coses que no són antitètiques.

Per tant, la conselleria s’ha compromès, i ho hem dit
sempre, a fer arribar tots aquells recursos que siguin necessaris
per a la calefacció, i hem recomanat que començassin la
calefacció abans de fer les classes, abans d’iniciar les classes,
per combinar aquest confort tèrmic amb la ventilació de les
aules. I els mesuradors de CO2 , si hi ha qualque aparell que no
funciona no és culpa de la conselleria, Sra. Riera, s’ha parlat
amb l’empresa i s’ha fet... evidentment s’han canviat aquests
mesuradors, jo, és que vostès de vegades concreten l’anècdota
i no veuen la visió global. Hi ha aquella frase, cuando el sabio
mira al cielo el necio mira al dedo, i realment ha de tenir en
compte vostè que aquí realment els centres han fet una feina
important, però sempre amb l’assessorament, l’ajut i el
finançament de la Conselleria d’Educació.

Sra. Riera, si l’objectiu de la Conselleria d’Educació en
aquest context de pandèmia, i tenc ganes de fer aquest debat
aquí, en el Parlament, per fer una valoració del primer
trimestre, hem fet com a objectiu la salut dels estudiants, del
professorat, de la comunitat educativa, de les famílies, però
també possibilitar els aprenentatges. I jo li vull dir que a la
pròxima compareixença vostè veurà exactament quins són els
resultats, no només en termes de salut sinó en termes
d’avaluació i en termes de la semipresencialitat, perquè
nosaltres, Sra. Riera, sí que tenim un compromís amb
l’educació real; vostè, ja li he dit a la pregunta, són, vostè era
la dona forta del Govern Bauzá de la trencadissa educativa, del
conflicte educatiu i de les retallades, aquesta és la realitat.
Nosaltres no hem retallat, si no miri el pressupost i miri l’acció.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Conseller. Corresponde ahora el turno
de réplica a la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, vicepresidenta. Sr. March, els docents s’han de
responsabilitzar de ventilar les aules, d’instal·lar aparells
purificadors i de vigilar que els alumnes acompleixin els
protocols sanitaris; els pares i mares hem de tenir cura de dur
els nins ben tapats amb capes de roba, pijames o folres polars
i els alumnes han d’anar alerta de no llevar-se la jaqueta o els
guants per no constipar-se o emmalaltir, però vostè, que havia
de fer la seva feina, no la va fer.

No només no m’ha contestat cap de les preguntes que li he
fet, cap dels centres que li he posat d’exemple, sinó que s’ha
dedicat a excusar-se, a insultar l’oposició i a donar més feines
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a la resta; vostè, que havia d’aplicar un pla d’infraestructures
educatives que va presentar a l’any 2016, per reformar escoles,
eliminar barracons i fer espais de qualitat, no ho ha fet; vostè,
que havia de reduir les ràtios d’alumnes per aula, com va
prometre a l’any 2015 la Sra. Armengol amb la signatura del
document Illes per un Pacte per l’Educació, a un acte al
Conservatori, amb fotos davant tothom, i en cinc anys no ho ha
fet; vostè, que havia d’invertir en les calefaccions de les escoles
per acomplir la normativa de riscos laborals, perquè anar a
escola era perillós -recorda que publicava aquests titular?

Aquesta normativa que impedeix que baixin disset graus als
llocs de treball que obliga vostè a les empreses i que les
persegueixen i les multen si no ho fan, vostè ara ho incompleix.
No em digui que no té competència, digui’m millor que és
incompetent, que és la veritat.

Vostè, que havia de preveure que les escoles poguessin
obrir aquest curs de forma òptima, després del difícil
confinament que varen viure famílies i professors, que havia de
preveure que els protocols sanitaris fossin viables, que arribaria
l’hivern, que estarien les finestres obertes a 5 graus, de bon
matí, que els nins es congelarien de fred, asseguts, durant 8
hores cada dia, sense poder jugar ni interactuar entre ells, i no
ho ha previst.

Vostè, que va anunciar aparells de control de CO2 i de
purificació d’aire per poder tancar i no els ha instal·lat per tot
ni controla que funcionin bé. Vostès han perdut l’oportunitat
durant quatre anys d’invertir mil milions d’euros anuals en
educació de qualitat, i ara ha de rapinyar els estalvis sobrants
a final d’any a les escoles públiques, els doblers no adjudicats
de les beques menjador o ha d’eliminar concerts d’escoles
perquè no són de la seva corda per quadrar el seu pressupost.

I mentre manté vostè molts càrrecs i assessors, Sr. March,
i aquesta és la veritat, incrementen les cues de la fam de la
classe mitjana, aquestes famílies que envien els nins amb
mantes a l’escola i que no poden posar la calefacció a ca seva
perquè també els pugen el rebut de la llum, més que mai, un
27% en ple hivern, en plena crisi. I amenacen, a més, vostès
amb eliminar el bon social a les famílies nombroses, aquestes
que tenen més fills i més despesa que ningú.

Vostès perden el temps amb els ous i les gallines, li he dit
abans, mentre tenim els menús escolars més cars d’Espanya, i
vostès són els que voten en contra de rebaixar els preus o de
subvencionar les famílies perquè tots puguin pagar un menjador
escolar.

A vostès els sobren els dobles de les ajudes menjador
perquè els treuen tard i malament, però després van i voten en
contra de treure una altra convocatòria, com li hem dit des del
Partit Popular, per donar els doblers restants a qui els
necessiten, encara que a Balears tenguem 1 de cada 3 nins en
risc de pobresa infantil, la comunitat amb més escletxa social,
més pobresa familiar i més nins en risc d’exclusió.

Però encara treu pit, puja aquí i treu pit dels seus protocols,
que dicten instruccions a les escoles i ja s’arreglaran, que
paguin més calefacció o que posin més capes de roba als

infants. Vostès diuen que en sortirem més forts, mentre surten
de l’escola més decebuts i més congelats.

El Grup Popular, Sr. March, li ha presentat esmenes al
pressupost de la seva conselleria per invertir en climatització de
centres educatius, ho recorda? En els pressuposts del 2019 una
proposta d’1 milió d’euros per a calefacció i aire condicionat,
rebutjada pel seu Grup Socialista. En els pressuposts de 2020,
una proposta de 500.000 euros per a calefacció, rebutjada pel
seu Grup Socialista. Als pressuposts de 2021, una nova
proposta d’1 milió d’euros per a climatització, rebutjada també
pel seu Grup Socialista. 

Vostès, senyors del Govern, diputats de l’esquerra
progressista, són els responsables de la falta de condicions en
els centres educatius, per haver rebutjat totes les propostes de
l’oposició i totes les propostes del Partit Popular, encara que
venguessin avalades pels diferents grups d’aquesta cambra.
Sempre han votat en contra de les nostres esmenes, de les
nostres iniciatives i de les nostres ofertes. 

Sr. March, si vostè no ho hagués pogut preveure seria
incapacitat, però vostè ha tengut un any de pandèmia per
preveure la tornada a l’escola, ha tengut 1.000 milions d’euros
anuals per fer inversions educatives i ha tengut propostes
positives del Partit Popular per ajudar-los a gestionar i no ha
volgut escoltar ningú. I això ja és incapacitat, això és
responsabilitat política, que hauran d’assumir davant les
famílies de Balears. Haurien de tenir més humilitat, escoltar
més la gent del carrer, acceptar les propostes positives del
Partit Popular, si no, no s’estranyin que perdin credibilitat i que
la gent estigui indignada.

Gràcies, Sra. Vicepresidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Riera. Corresponde ahora el turno de
contraréplica al conseller d’Educació, Universitat i Recerca.

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

Perdoni, em llevaré aquesta careta, perquè m’agrada més
parlar així. 

Sra. Presidenta, diputats, diputades. Sra. Riera, la veritat és
que quan l’escolt a vostè, tenc la sensació que està en el país
del no, de la derrota, del pessimisme, i miri, jo no vull fer un
debat de política educativa global, que m’agradaria fer-lo amb
vostè, perquè no hi ha cap indicador que realment no hagi
millorat des que hi som nosaltres, no hi ha cap indicador que no
hagi millorat, amb vostès varen baixar, i les dades són
objectives, són evidències, no estic fent opinió política, no estic
fent ideologia, sinó que estic dient dades objectives i les hi
presentaré quan vulgui. Nosaltres hem millorat l’educació, no
només gràcies a nosaltres evidentment, sinó gràcies a la
comunitat educativa que vostès varen burxar contínuament, Sra.
Riera. 
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(Alguns aplaudiments)

Mirin, nosaltres des que som a la conselleria, els nous
edificis que s’estan construint tant d’ampliació com nous, es
dissenyen d’una manera que tenguin una alta qualificació
d’eficiència energètica, Sra. Riera. És que nosaltres hem fet un
model nivell A, aquest model d’eficiència energètica.

Nosaltres, Sra. Riera, i li ho he dit abans, quan vostè era
consellera d’Educació, no sé si se’n recorda perquè fa molts
d’anys, els centres no podien pagar ni el gasoil, perquè vostè no
els enviava els doblers suficients per fer aquest tipus de...

(Remor de veus)

I ara sí que ho feim, Sra. Riera, ara ho feim, Sra. Riera, no
hi ha cap centre que tengui problemes en temes de finançament.
No, Sra. Riera, no té cap tipus de finançament en aquest sentit.
Fins i tot li diré més, vostè diu mentides contínuament, els
centres han recuperat tots aquells doblers que tenien, no han
llevat cap doblers del que és el seu romanent, ni un n’hem
llevat. Sra. Riera, ni un. Ja pot fer capades, si m’ho demostra li
diré que té raó, no n’hem llevat ni un de romanent dels centres.
I hi ha centres que tenen romanents de 100.000 euros i allò que
volem és que ho gastin, que ho gastin en la millora del centre,
sí senyora, volem que gastin els romanents que tenguin.

Miri, Sra. Riera, jo li deia que la comunitat autònoma de les
Illes Balears és una de les poques comunitats autònomes que en
el tema d’allò que són els mesuradors de CO2 s’ha avançat i els
està finançant. Digui’m vostè quines són les comunitats on
vostès governen que han fet això, digui-ho. És que vostè només
diu coses... que passen fred? Clar que passen fred, però és que
només en passen a les Illes Balears? A les altres comunitats
autònomes ho han solucionat? Per cert, miri, Andalusia, que
com vostè sap és una comunitat autònoma allà on fa molt de
fred, hi ha una plataforma que es diu Escuela de calor, no sé si
és un homenatge a les escoles d’Andalusia o a Radio Futura, ja
no ho sé, aquest tipus de plantejament, que han fet una
plataforma contra la innacció de la Conselleria d’Educació per
tot el que significa calefacció o mesuradors de CO2 a les
escoles. Escuela de calor a Andalusia, Sra. Riera.

I li podria posar molts d’exemples, i aquí potser que ens
haguem equivocat, clar que ens hem equivocat, realment
s’equivoca qui pren decisions i vostès es varen equivocar
moltíssim i nosaltres hem fet una acció educativa tenint en
compte una relació directa i d’acompanyament amb la
comunitat educativa. Miri, jo des que hi ha la pandèmia, des del
mes de setembre, octubre, he telefonat a més de cent directors
i directores de centres públics i concertats de les Illes Balears,
per fer una valoració de la seva realitat i sí que han dit que
passaven fred, algunes setmanes, Sra. Riera, algunes setmanes.
Miri el temps que fa ara, miri la Candelera, la Candelera que
riu. 

Per tant, jo li diria, Sra. Riera, que deixi de fer demagògia,
si vol pactar amb nosaltres pactarà totes aquelles coses que
consideri. 

Miri, jo sé que una cosa és predicar i l’altra donar blat, però
en definitiva, Sra. Riera, des que som a la Conselleria

d’Educació, vostè només ha donat estopa, perquè no ha fet cap
plantejament en positiu. I vostès aquí es varen coronar i es
varen coronar amb un màster horroris causa d’allò que ha de
ser la política educativa. Nosaltres hem fet tot el que hem pogut
aquest trimestre i ho seguirem fent per mantenir les escoles
obertes, les escoles segures, per possibilitar l’aprenentatge amb
tots els recursos, possibilitar la climatització de les aules, amb
aquests aparells de mesurar el CO2, etc. Aquesta serà la nostra
política i estarem al costat dels centres educatius, perquè estan
fent una feina jo diria de compromís total amb tot el que
significa aquesta societat.

Crec que és bo que es reconegui que sense l’esforç, el
compromís de la comunitat educativa, no hauríem fet aquestes
escoles segures, que realment és el que volíem. Vull que
recordin el que deien alguns sobre la catàstrofe que hi hauria si
obríssim les escoles. Les escoles s’han obert, són segures i a
més hi ha els aprenentatges positius. A la compareixença li
demostraré amb dades concretes com va aquesta qüestió.

Per tant, Sra. Riera, moltes gràcies per les seves crítiques
constants, jo sempre donaré la mà estesa per a la seva
col·laboració, però crec que amb vostè és molt difícil arribar a
acords i m’agradaria moltíssim que el Partit Popular tengués
una interlocució concreta amb tot el que és la política
educativa, però jo crec que amb vostè serà molt complicat.

Moltes gràcies, Sra. Riera, senyors diputats i diputades.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara fem una aturada de deu
minuts per airejar la sala.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de les mocions. 

III.1) Moció RGE núm. 17687/20, presentada pel Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a mesures per
a la reactivació del sector del comerç, derivada del debat de
la Interpel·lació RGE núm. 14650/20.

En primer lloc, debatrem la Moció RGE núm. 17687/20, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a mesures per
a la reactivació del sector del comerç, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 14650/20.

En primer lloc correspon la intervenció del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, Sr. Presidente, buenos días, diputados de esta
cámara. Como saben, esta moción deriva de un debate
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mantenido en pasado mes de diciembre con ocasión de la
interpelación que mi grupo realizó al Sr. Yllanes, que se
encuentra presente hoy. Después de dicha interpelación lo que
sabemos es que el Gobierno balear no ha adoptado medidas
suficientes para reactivar los sectores productivos de Baleares
tras la gravísima crisis que estamos viviendo a consecuencia del
virus de Wuhan y la nefasta gestión llevada a cabo por el
Gobierno de la nación y por el Gobierno autonómico.

Las consecuencias de esa mala gestión la pagamos todos los
ciudadanos, pero especialmente las pagan los sectores del
comercio, la restauración y el turismo, cuyas empresas
agonizan ante el hundimiento económico sin precedentes que
estamos viviendo con una caída del 40%, de más del 40% del
producto interior bruto en Baleares; es decir, las Islas Baleares
son hoy un 40,5% más pobres que antes de la pandemia,
estamos hablando de una disminución de cerca de la mitad de
la riqueza de todo el archipiélago.

La política del Gobierno balear hasta el momento consiste
en seguir como si nada hubiese pasado, continúan con la misma
planificación de antes del confinamiento para avanzar en su
agenda ideológica y están permitiendo la muerte de cientos de
pequeñas empresas, las están matando tanto por acción como
por omisión, por acción, al prohibir su apertura y
funcionamiento y, por omisión, al no actuar para paliar los
efectos económicos de esas prohibiciones.

No entendemos por qué en otras comunidades autónomas
se han adoptado políticas activas para salvar a PYME y a
autónomos, que son las que dan trabajo a la mayoría de la
población, y en cambio aquí no se hace nada, más allá de
ayudas ridículas e insultantes e improvisadas que solo sirven
para intentar aplacar el estallido social que se ha producido
estas últimas semanas.

Es vital que el Gobierno balear abandone su política de
grandes titulares vacíos y de escenificar pactos que no sirven
para nada y que trabaje implantando medidas concretas y
eficaces para salvar lo que queda de nuestro tejido productivo.

Por eso pido a los diputados de este parlamento que con sus
votos impulsen desde aquí la implantación de líneas de ayuda
como las que nuestro grupo propone hoy, con un plan de
rescate de 100 millones de euros que se ejecute dentro de este
primer trimestre del año 2021 para el comercio, la restauración
y resto de empresas turísticas. Ese plan de rescate debe contar,
tal y como proponemos, con ayudas para el pago del alquiler y
los suministros; un pago único para los establecimientos que
son obligados a cerrar; ayudas que cubran las mensualidades
del recibo de autónomos; prolongación de la tarifa plana del
recibo de autónomos hasta 24 meses; ayudas a las nuevas altas
de autónomos mediante subvenciones de pago único; ayudas
para financiar contratos laborales en sustitución de trabajadores
que deben guardar cuarentena por COVID o cuidar de sus
familiares que estén en cuarentena obligatoria por COVID;
ayudas para potenciar el teletrabajo; ayudas para subvencionar
los gastos ocasionados por la adquisición de mascarillas,
guantes, tests de COVID realizados a las plantillas de
trabajadores, mamparas o maquinaria de desinfección; ayudas
a la recuperación del empleo, con un pago no inferior a 1.000
euros por cada trabajador que sea recuperado de un ERTE;

ayudas a los empresarios que mantengan a sus trabajadores o
que creen nuevos puestos de trabajo; y medidas fiscales:
supresión del impuesto sobre actividades económicas durante
este año 2021, porque lo prioritario es salvar el tejido
productivo, porque son las empresas y los trabajadores quienes
con sus impuestos sustentan todo el sistema de prestaciones
públicas y si no hay suficientes empresas y trabajadores no
podremos seguir adelante.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Intervenció del Grup
Parlamentari Ciudadanos per defensar l’esmena RGE núm.
1365/21, té la paraula el Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Muchas gracias, Sr. Presidente, buenos días de nuevo,
señores.... -muchas gracias. Vamos a ver, más allá de las
peticiones concretas que realiza VOX en estos cuatro puntos de
su moción, creemos que es de agradecer ya el solo mero hecho
de evocar continuamente este título, esta reactivación, igual que
en el pacto. Tenemos que empezar a pensar con claridad en el
futuro porque nos estamos adentrando con la pandemia en esta
situación irregular y caótica cada vez más.

Empezamos a llevar demasiado tiempo solicitando a nuestra
sociedad y a los individuos que la componen un esfuerzo
brutal, desmedido y excesivo en todos los sentidos, con
respecto a sus libertades, con respecto a sus actividades, con
respecto a un montón de tiempo, esto empieza a ser muy largo,
esto va a cumplir ya un año. Esta situación se está cronificando,
es una situación que ya dura cerca de un año, lo cumplirá el
mes que viene y como el futuro sigue apareciendo tan
impredecible y sigue creando la sensación añadida de que
vamos respondiendo a golpe de circunstancias, a golpe de
presiones, sin ningún plan director, sin ni siquiera una reflexión
serena y capaz sobre qué es lo que nos está pasando, qué
estamos haciendo y en qué nos va a convertir todo esto.

Resulta que cuando la calle se alborota sí que se disponen
las ayudas, pero dejando un sabor agridulce, parece como que
se hace por obligación o por miedo, no como producto de una
conclusión lógica establecida por un plan definido que haya
previsto los acontecimientos según los probables escenarios
que nos vaya dejando la enfermedad y la utilización de medidas
sanitarias. Vamos actuando dejando a nuestro paso una triste
sensación de cicatería y de desgana, de cortedad de plazos,
brevedad de plazos, exceso de exigencias administrativas como
si existiera una especie de pequeña alegría secreta por parte de
la administración por cada solicitud denegada, por cada ayuda
no ejercida. Nos jactamos incluso de ser más restrictivos que
nadie, como si tal cosa fuera un logro, como si restringir fuera
un avance, como si prohibir fuese una consecución en lugar de
una denuncia triste, una dejación, un abandono que es lo que es
con respecto a nuestra sociedad. Hasta parece enorgullecernos
en ser los primeros, los pioneros en crear e imponer
restricciones, en solicitar, sin ninguna tristeza ni ninguna
compasión, sangre, sudor y lágrimas en nuestra sociedad y en
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sus miembros activos, esfuerzos y sobreesfuerzos a una
ciudadanía que ya está agotada.

Es hora, señores, de ponerse, y de ponerse en serio, a hablar
de futuro, sin falsas esperanzas, sin falsas expectativas, pero
también sin dramatismos inútiles. Esta es la auténtica misión de
un pacto de reactivación de nuestros sectores productivos. Por
eso, nosotros sí participamos en este pacto, un pacto del que
queremos que actúe con rigor y con precisión, que establezca
con claridad los posibles escenarios que va a enfrentar esta
sociedad, porque no podemos estar oscilando entre la ruina y
la enfermedad; nos pasará como a aquellos que tenían que
elegir entre el deshonor y la guerra, tendremos las dos cosas,
tendremos la ruina, pero también tendremos la enfermedad.

Es, en cuanto a esto, que creemos que es de agradecer esta
iniciativa del Grupo Parlamentario VOX y esta intención de
programar y plantear cosas. Creemos, insisto, que debería
hacerlo en marco del Plan de reactivación, que es el foro en que
su propuesta de alguna manera viene a plantear que es un foro
improductivo, que es un marco improductivo, pero nosotros
creemos que es un marco donde no solo se puede hacer para la
sociedad, sino que además se puede hacer con los sectores
afectados, ¿vale?

Entonces, tal vez esta negociación, creada porque les
rechazan este pacto, de todas maneras no puede desecharse por
cuestiones de adversión política, porque sí que vienen
tristemente a recordarnos que se espera mucho más de nuestra
administración, que se espera mucho más y que se necesita.

En cuanto, voy terminando, porque en su primer punto
nos..., aunque las cantidades nos parecen, digamos un poco
arbitrarias, un poco elegidas relativamente al azar, creemos que
de todas maneras es positiva porque desarrolla las necesidades
del sector y aplica, apunta las obligaciones contraídas por la
administración con él.

En cuanto al segundo, tenemos una enmienda porque se
refiere a la desaparición completa del IAE, del que nosotros
sólo pedimos una bonificación y una suspensión temporal
mientras duren los tiempos, es un impuesto excesivamente
complicado.

En el punto 3, creemos que hacen ustedes una pequeña
trampa porque añaden 70 millones a los 30 iniciales que piden,
en una cuestión que es como si yo planteara: por favor, déjeme
7 euros para pagar el taxi, por cierto, y 1.000 más para terminar
el mes. No es así, debo pedir primero los 1.000 y luego decir,
¡oiga!, que sean 1.007, ¿no?

En cuanto al punto 4, no tiene la más mínima vuelta de
hoja, lo aceptaremos perfectamente.

Y queremos, eso sí, agradecerle su propuesta y su esfuerzo
en prefigurar un futuro.

Muchas gracias, señores, buenos días. 

(Algun aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT.

Gràcies, Sr. Méndez. Començam el torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.
Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, president, bon dia una altra vegada, diputades i
diputats. Pujam una altra vegada al faristol, igual que fèiem
també els darrers mesos de l’any 2020, amb propostes, amb
mocions i amb proposicions no de llei que tracten sobre el
sector econòmic, sobre el sector del comerç, amb propostes que
jo crec que poden ser, bona part d’elles aprovades per bona
part dels diputats d’aquesta cambra, amb un element nou que
ha entrat dins l’any 2021, en ple mes de febrer, que és que ara
tenim una eina que en aquells moments no teníem, fins a
aquells moments fèiem propostes diguéssim pal·liatives, i ara
tenim una eina molt important que ha de ser la definitiva per
poder començar a tornar a la normalitat, que són vacunes,
vacunes i vacunes.

I crec que amb el que hem pogut comprovar fins ara, els qui
teniu la responsabilitat demostrau que amb el tema de
vacunació no responeu així com tocaria. El Govern de Balears
va fracassar amb la gestió sanitària, la pitjor d’Espanya, el
Govern de les Illes Balears va fracassar amb la gestió
econòmica, la pitjor d’Espanya; n’hi ha prou a veure les
estadístiques. I ara que hi podria haver un raig d’esperança per
als sectors econòmics, perquè en bona part tornar a la
normalitat depèn que tornem a aconseguir la salut, fracassam
també a les Illes Balears amb la gestió del procés de vacunació. 

A hores d’ara s’han vacunat a Balears unes 25.000
persones, som la comunitat autònoma que aconsegueix menys
vacunes quan som la comunitat autònoma amb més necessitat
perquè tenim una economia...

(Remor de veus)

... basada en el sector dels serveis.

EL SR. PRESIDENT.

Senyors diputats, tranquils.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER.

I no em conteu contes, no us poseu nerviosos, diputats que
donau suport al Govern, no em conteu històries perquè a
Balears tenim 1 milió d’habitants, hem aconseguit 25.000
vacunes, al temps que a Espanya Pedro Sánchez, del vostre
partit, ha venut 30.000 vacunes a Andorra, a Andorra que té
menys de 100.000 habitants, el país veïnat. Això és el que ha
passat.

I, dit això,...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... la clau és la vacunació. Veiem bé les mesures, encara que
siguin pal·liatives, que es proposen a la moció; igualment que
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ja vàrem donar suport als bons comercials, a les reduccions
dels preus dels pàrquings, ajudar als comerços dels municipis
que varen ser confinats perimetralment pel Govern. El Govern
no pot obligar a tancar, totalment o parcialment, o limitar els
sectors sense donar-los ajudes suficients.

Quant al punt que insta el Govern de les Illes Balears a
suprimir l’impost sobre activitats econòmiques, ens hi
abstindrem, Sra. Ribas, ens hi abstindrem perquè el Govern de
les Illes Balears no té competències en l’impost sobre activitats
econòmiques, només té les competències per fer-ho l’Estat, i la
recaptació que la tenen són els municipis. Hem de tenir en
compte, a més, que els autònoms no paguen aquest impost,
només paguen l’impost sobre activitats econòmiques les
persones jurídiques amb xifres de negoci superiors a 1 milió
d’euros, que no és el cas del comerç o que no és la majoria
d’empreses o d’autònoms que es dediquen al comerç.

I abans d’acabar m’agradaria fer una reflexió: amb la
situació dramàtica que tenim, amb les dificultats econòmiques
que passam, el sector del comerç ho passa de pam i mig, el
sector de la restauració ho passa de metro, l’hostaleria, els bars,
el sector turístic, i la setmana passada la proposta estrella,
l’ocurrència de la presidenta Armengol i els seus socis per
començar a sortir de tot això va ser que els ciutadans de les
Illes Balears, en els menjadors públics s’han de donar ous de
gallines que visquin en llibertat en lloc d’ous de gallines que
visquin en captivitat. A mi m’agraden més els ous de les
gallines que viuen en llibertat, evidentment,...

(Remor de veus)

... però no és el moment de fer aquestes propostes.

Avui de matí he anat a l’hort de ca la meva padrina,
Francisca, he agafat...

(Remor de veus)

... he agafat un parell d’ous de gallines de les que ens agraden,
a nosaltres i a vosaltres, de les que viuen en llibertat, i us els
deixaré, perquè el que heu de fer amb els ous d’una vegada és
posar-los damunt la taula, deixar d’acotar el cap davant Madrid
i la presidenta Armengol, amb els ous damunt la taula,
reivindicar la part fiscal del REB a Pedro Sánchez...

(Alguns aplaudiments)

... i vacunes, vacunes i més vacunes perquè aviat puguem tenir
la població immunitzada i puguem tornar a la normalitat, i això
serà el que anirà bé al sector del comerç, al sector...

(Remor de veus i continuen els aplaudiments)

... de la restauració i al sector turístic.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Correspon ara al Grup Parlamentari Unidas Podemos, té la
paraula el Sr. López. 

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidente. Sr. Sagreras, al final veo que sí que se
ha venido arriba, lamento una cosa, y es intentar vincular la
valentía con los genitales masculinos, creo que hoy en día...

(Alguns aplaudiments, remor de veus i rialles)

... hoy en día..., hoy en día ya sabe usted que no debería pensar
así.

Al margen de esto, la verdad es que cada vez que escucho
a VOX, incluso cuando viene a presentar iniciativas, me veo
tentado en hacer lo mismo que ha planteado MÉS más de una
vez, y es eso de, bueno, el cordón sanitario, que no se haya de
intervenir, porque la verdad es que cada vez que escucho los
discursos, incluso cuando se supone que tiene que ser algo en
positivo, veo siempre descalificación, intentar separar a la
población, sembrar cierto odio, y, claro, supongo que eso de
que lo importante es reinar aunque sea en tierra quemada, pues,
es lo que les va. A nosotros no, con lo cual siempre vamos a
intentar hablar en tono constructivo y creo que sí es necesario
contestarles, no nos sumaremos a la iniciativa de no contestar,
pero muchas veces dan ganas, porque cuando se escucha según
qué, hierve la sangre.

En tema de comercio, como al fin y al cabo la moción pues
es evidente que es de comercio, quiero ser muy sincero, el
comercio ya pasaba por horas bajas mucho antes de la
pandemia y, además, su principal enemigo son las grandes
plataformas on line y los centros comerciales y sobre todo que
la sociedad cada vez va perdiendo más la costumbre de ir a la
tienda de su barrio o de su pueblo, y lo que pasa es que se
prefiere comprar por internet y que te lo traigan a casa, debido
a que la gran mayoría de las veces ni siquiera pagan los portes. 

Es necesario que nuestro comercio local se reinvente y
nosotros creemos que lo que la administración tiene que hacer
es apostar porque lo pueda hacer, por eso mismo la
digitalización es una apuesta muy firme; o conseguir ser más
cercanos a los jóvenes; volver a conectar con la sociedad que
ha perdido dicha costumbre. Pero en un mercado tan
competitivo, como es normal, toda ayuda es necesaria, y
creemos que desde la vicepresidencia se está apostando tanto
por ayudas a modernizar el comercio como también para
intentar paliar esta crisis. Porque es que, seamos sinceros, si el
comercio ya estaba en horas bajas, ¿cómo no lo va a estar
ahora? ¿Qué es lo que ha ocurrido realmente? No ha habido
temporada turística a causa de la pandemia, las medidas que
han tenido que tomar todos los países.

Y no nos engañemos, ningún país a día de hoy está mejor
que España. Esperemos que la campaña de vacunación se
acelere lo máximo posible no solo en Baleares, quiero recordar
que si en Inglaterra o en Alemania no se acelera dicha campaña
podemos encontrarnos una situación nefasta para todos los
sectores que dependen del turismo en exclusiva, o sea, no solo
en exclusiva en el comercio, sino todos en general.

Y sí que quería comentar las ayudas que ya se han puesto en
marcha, porque, claro, a lo mejor esta iniciativa se registró
sobre diciembre y a lo mejor ha quedado un poquito
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desactualizada, hablamos de que este gobierno sí que está
intentando parar el golpe, evidentemente nunca son suficientes
las ayudas, pero hablamos de que hace pocas semanas se ha
aprobado que todos los sectores afectados por la COVID, como
el sector del comercio, tengan una ayuda conjunta, entre
ayuntamientos y gobierno, de 20 millones de euros, con el
objetivo de impulsar los sectores económicos afectados por la
pandemia. Eso sí, cuando hablamos siempre del comercio local
y de proximidad, tenemos muy en cuenta que los ayuntamientos
tienen mucho que decir, por eso estas ayudas y la apertura de
la convocatoria se realiza desde los ayuntamientos, porque ellos
saben cómo debe ser más eficiente, si tienen que ser hacia un
tipo de comercio, si tienen que ser hacia otro tipo de sector, y
son ellos los que decidirán.

Tampoco tenemos que olvidarnos que estos presupuestos
que ustedes votaron en contra, incluyen 1 millón de euros para
bonos comerciales, que precisamente es para incentivar ese
comercio local, podrían haber votado al menos esa parte a
favor. Ayudas también para abaratar el parking o que
directamente el parking sea gratuito.

También se ha comentado, y lo he dicho yo muchas veces
en este atril, pero el vicepresidente Juan Pedro Yllanes también
lo ha comentado muchas veces, la necesidad que hay de
modernizar y de digitalizar nuestro comercio, y, en ese sentido,
también hay líneas habilitadas para conseguir impulsar las
ventas de este comercio.

Y lo vuelvo a repetir una vez más, hay que fomentar y
ayudar a nuestro comercio local para que se reinvente y sea
competitivo porque, a pesar de la pandemia, cuando por fin no
haya la pandemia, seguirá teniendo que luchar contra las
grandes plataformas on line y contra los grandes centros
comerciales. Y vivimos en tiempos difíciles y sabemos que
ningún tipo de ayuda va a ser suficiente, pero lo que creo que
sí se tiene que hacer, sobre todo cuando se quiere activar la
economía, es que todas las fuerzas políticas actúen con
responsabilidad; VOX muchas veces hace un rol que parece
que quieren estar siempre en la oposición de forma perpetua y,
por eso, se permiten, lanzar iniciativas que saben que su
contenido no se puede realizar, y las defienden de esa forma,
total, no gestionan, qué más da, pero sí que quería la reflexión,
como siempre, y es que a lo mejor todos los políticos, y en
especial los que tenemos representación en el Parlamento,
tendríamos que tener muy claro que si vamos a una la economía
se recuperará antes, teniendo en cuenta que lo primero siempre
va a ser la salud.

Aquí hablamos siempre del Pacto de reactivación,
justamente VOX no quiso introducirse, y muchas de estas
cuestiones son habladas por los agentes sociales y económicos
dentro de ese espacio. Con lo cual, como no puede ser de otra
manera, votaremos en contra de todas las propuestas que hay:
una, porque no se está reconociendo en ningún momento las
ayudas que ya se han puesto encima de la mesa, y dos, ....

EL SR. PRESIDENT:

Sr. López, hauria d’anar acabant.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

..., -ya termino presidente-, y dos, porque no creemos que la
intención real de VOX sea que vaya mejor la vida para los
ciudadanos de Baleares, sino todo lo contrario, lo que quieren
es dejar tierra quemada para luego intentar reinar sobre esa
tierra quemada.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. No farem ús de la paraula i votarem en
contra. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El
nostre grup parlamentari demana la votació separada dels punts
d’aquesta moció, concretament del punt segon, que és al que no
podem suport per les raons perfectament exposades pel
portaveu del Grup Parlamentari Popular, simplement és que no
és competència del Govern de les Illes Balears.

A El Pi li agradaria que fos competència de les Illes
Balears, crec que a VOX no li agradaria, però bé, no entrarem
en aquesta qüestió, en tot cas, en aquests moments no és
competència del Govern de les Illes Balears i, per tant, des
d’aquest punt de vista no podem suport ni a la seva proposta ni
a la de Ciutadans, que cau en el mateix error, si se’m permet
aquesta expressió.

Sí que donarem suport a la resta d’iniciatives, perquè, en
definitiva, el que intenten és concretar una idea que han
compartit la majoria dels grups de l’oposició i que poc a poc
també ha anat compartint el Govern, que li ha costat molt entrar
en aquesta qüestió, perquè els grups que som a l’oposició ja fa
molts mesos que reclamam línies d’ajudes directes a fons
perdut per als sectors colpejats per la crisi, i això ho hem
reclamat i fins i tot el Govern va arribar a fer una primera línia
la qual tots sabem que va acabar en un quart d’hora, perquè els
fons no són suficients, que és un dels problemes que té la seva
proposta i que tenien tots, perquè el Grup Parlamentari El Pi va
presentar una esmena als pressuposts de 30 milions d’euros, és
a dir, de la mateixa quantia perquè hi hagués ajudes directes,
però, tant l’esmena d’El Pi, com la seva proposta, segurament
els 30 milions no seran suficients per fer tot el que vostès
proposen aquí, segurament ens passaria, com va passar al
Govern, que en 10 minuts haurien acabat les ajudes, això és el
més probable.
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Però, bé, en tot cas, nosaltres el que valoram és la iniciativa
i la voluntat d’intentar donar una mà als sectors que ho passen
malament, tots sabem que evidentment els recursos no són
il·limitats i que es pot fer el que es pot fer.

Sí que vull dir al senyor de Podemos que, és clar, sempre
que parlam d’aquest tema, El Pi ha dut multitud d’iniciatives en
matèria comercial en aquesta cambra, tant en Ple com en
comissió, algunes s’han aprovat, altres no, però, és clar, sempre
el discurs de Podemos que, al final, és el grup parlamentari del
conseller competent en la matèria, sempre ens surten amb això
que el comerç tradicional s’ha de reinventar. I segurament
tenen raó que s’ha de reinventar el comerç tradicional, però
primer, per poder-se reinventar, ha de sobreviure, ha de
sobreviure, i la situació de la qual venim és que és tan greu que,
si no sobrevivim, no ens reinventarem; per tant, ara és el
moment de sobreviure i per sobreviure necessitam ajudes
directes, com les que proposa aquesta moció de VOX, i com el
que ha reclamat el Grup Parlamentari El Pi, que no hem volgut
fer una esmena a aquesta moció perquè seria reiteratiu del que
ja hem debatut en multitud d’ocasions.

Perquè aquí, per a nosaltres, del que es tracta és
d’incentivar el consum, la prioritat número una, evidentment,
és acabar amb la pandèmia amb la vacunació, això no importa
ni dir-ho, però la número dos és que, transitòriament, mentre
arribam a aquest escenari de vacunació i de recuperació hi hagi
un poc de consum, i perquè hi hagi un poc de consum nosaltres
pensam que hi ha altres eines, més que les ajudes directes, per
intentar incentivar aquest consum, i d’aquí hem parlat dels bons
comercials, etc.

La tercera qüestió, el tercer pilar d’aquesta política serien
aquestes ajudes directes, però per a nosaltres no seria el primer,
que és el que fa VOX a la seva proposta.

El senyor portaveu de Podemos diu “ningún país está
mejor”, ha dit això no? Això ha dit; bé, i jo crec que hi ha
països que es troben molt millor: jo veig Israel, “vatuadena” i
Israel es troba al nivell de vacunació, és igual...

(Remor de veus)

..., doblers, però, bé, està millor, és més ric, està millor o no
està millor?

(Remor de veus)

No està..., no us cauen bé els israelians?

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, per favor!

EL SR. MELIÀ I QUES:

Bé, bé, si ofèn que Israel estigui millor ho retir. Anglaterra
està millor, ja està, ho passa res, hi ha altres països que es
troben millor!

En tot cas, nosaltres donarem suport a aquesta iniciativa,
amb l’abstenció al punt número 2, si accepta la votació
separada.

Gràcies.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, Sr. President, bon dia, diputades i diputats. Sr.
Sagreras, creu que la Sra. Presidenta del Govern, la Sra.
Armengol, (...) Sra. Armengol fos Sr. Armengol, podria fer
millor feina a Madrid, ho pensa vostè realment? Jo crec que
vostè ha fet un paperot aquí, de veritat serà un d’aquells dies
èpics, ha fet un paperot lamentable, m’entén?

(Alguns aplaudiments)

Un paperot lamentable! I més lamentable encara és que les
seves companyes de partit li aplaudeixin la “gracieta”, Sr.
Sagreras,...

(Alguns aplaudiments de la intervinent)

..., enhorabona, ha fet la pallassada del dia, el felicit. Gràcies a
Déu...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., no, no en tenim cap, no en tenim cap, l’única qüestió que té
a veure amb ous, l’única qüestió que té a veure amb ous aquí és
la moció de VOX, té a veure la moció de VOX, la moció de
VOX sí que mescla ous amb caragols, aquí sí que n’hi ha d’ous
dins aquesta moció, i molts, perquè parlen...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... de rebaixar imposts els quals no són competència del Govern
de les Illes Balears; parlen de mesures que tenen a veure amb
prestacions als treballadors, tant a autònoms com per compte
d’altri, que tampoc, en bona part, no tenen res a veure amb les
competències del Govern de les Illes Balears, tenen a veure
amb les competències de l’Estat. Però, bé, ja sabem que VOX
té un problema greu amb el tema de les competències i que,
després d’un any i mig de ser per aquí, encara no han estat
capaços de fer un petit exercici de veure què competeix a
cadascú, ja és ben hora que ho sàpiguen!

Després, m’he pres jo la molèstia, m’he mirat dins la web
de VOX el programa, vull dir, vaig a veure què du VOX dins
el seu programa electoral, perquè potser, després de dur aquesta
moció tan desenvolupada, o tan falsament desenvolupada, és
que duien un programa electoral potentíssim en matèria de
comerç i igual tenim molt a aprendre d’aquest partit i d’aquesta
formació en matèria de comerç, i és clar, l’únic que he pogut
trobar és un decàleg de 10 punts, i qualque cosa assimilable a
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la defensa de l’empresa, per establir qualque tipus
d’assimilació, crec que és el punt novè, o sigui que va ben a la
cua del seu programa electoral, que parla de millorar les
condicions i les polítiques econòmiques de PIME, autònoms i
emprenedors, d’una manera genèrica i general, com du
absolutament tothom en aquesta cambra, tothom.

Segurament vostès tenen el programa menys desenvolupat
en matèria de comerç, en comparació amb tots els que són aquí,
i, per tant, no deixa de sorprendre que venguin amb una moció
que du 15 o 16 punts, he perdut el nombre, molts de punts, però
que, d’una manera general, diu, bé, demanam 30 milions, així,
a bote pronto, 30 milions. Però, en què es basen vostès? És a
dir, si jo estigués aquí per la labor de suportar la seva proposta,
que a un moment donat hi podria estar, a un moment donat, en
què se sustenta demanar 30 milions? Jo, Sra. Ribas, li agrairia
que quan vostè vengui aquí a parlar, en el seu segon torn
d’intervenció, ens expliqui com han arribat a aquest càlcul, per
què 30 i no 130, o per què 30 i no 15? Perquè d’alguna manera
també vostès han de poder argumentar com han arribat a
aquestes xifres.

Després, evidentment, ja de partida vostè surt aquí i el
primer que fa és malparlar absolutament de totes les actuacions
que ha fet el Govern, cosa que també els desautoritza, perquè,
a banda, insisteix, a banda de no saber què competeix a cada
administració, cosa que em sembla terriblement greu a dia
d’avui, terriblement greu, a part de no saber què competeix a
cadascú, vostès venen aquí, ho tiren per terra tot, la qual cosa
vol dir que no s’han pres cap molèstia a saber què fa el Govern,
i a partir d’aquí vostès ho poden esmenar, criticar, millorar, el
que vulguin, però escoltin, venguin aquí i diguin-li al Sr.
Vicepresident: miri, vostès han fet això, però això no serveix,
vostès han fet això altre, però això és insuficient, o vostès no
han fet això o vostès haurien de fer això altre; vull dir, és
aquest to permanentment bel·ligerant que vostè utilitza cada
vegada que surt a aquesta tribuna que els desacredita per
complet, els desacredita per complet.

I ja per acabar, i tornant als ous i als caragols, que d’això sí
que n’hi ha dins aquesta moció, d’ous i caragols!, em sobta que
vostès vulguin fer una moció sobre comerç, però que parlen
d’hostaleria. Escoltin, és que jo els convidaria que en facin
dues de diferents, perquè l’hostaleria té unes circumstàncies i
unes particularitats, a més molt específiques i molt bones
d’identificar, i el sector comerç en té unes altres. Per tant, jo,
sincerament, de vegades els ho dic com a petit consell, no pel
fet de desenvolupar molts punts el missatge és més clar.

I és més, jo li diré, Sra. Ribas, si ara tengués aquí una
pissarra i vostè tengués un guix per escriure o qualque altre
sistema per fer-nos un gràfic, seria capaç de resumir-nos en tres
o quatre frases quines són les mesures concretes que vostès
demanen aquí i que pot realitzar el Govern de les Illes Balears?
Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Gràcies, Sr. President, bon dia, senyores i senyors diputats.
El Grup Parlamentari Socialista no votarà a favor d’aquesta
moció pels motius que explicaré a continuació, però, primer de
tot, no podem oblidar el context en el qual vivim, per desgràcia,
d’emergència sanitària i que hem d’afrontar una situació
d’emergència social, però també econòmica.

La nostra comunitat autònoma ha resultat més afectada que
la resta d’Espanya i que d’altres regions d’Europa per l’enorme
dependència econòmica i laboral del sector turístic, amb una
disminució molt important del PIB, en relació amb altres
comunitats autònomes. Ara més que mai hem de treballar tots
junts en aconseguir una major diversificació econòmica per
poder-nos adaptar millor a possibles situacions que poden venir
en un futur: amb el Pacte de reactivació, en col·laboració i
consens de diversos partits polítics i agents socials, els fons
europeus, el pressupost de la conselleria de la qual depèn
directament el sector del comerç, però també d’altres
conselleries que depenen de forma indirecte i que han
augmentat els seus pressuposts respecte de l’exercici anterior,
i a més de les organitzacions estatals que gestionaran des de la
nostra comunitat autònoma, amb tot això, l’objectiu primordial
per al 2021 és reactivar el teixit productiu i econòmic basat en
la digitalització i la transició energètica, com recomana la Unió
Europea, per reactivar l’economia, el mercat laboral i el sector
comerç.

Entenem que hi ha molta preocupació pel sector comerç,
perquè ha estat un dels sectors més colpejats per la crisi, molt
afectat per la manca de turisme. Des de la conselleria s’ha
treballat molt en el 2020, però, atesa la situació, es dupliquen
els ajuts al comerç, dirigits a les inversions dels establiments
però també a incrementar el consum, i s’obren noves línies de
subvencions: es destinaran 3,5 milions d’euros en ajuts per al
petit comerç, el doble que en el 2020, i per a les ajudes es
tindran en compte els comerços afectats pel tancament
perimetral i es posaran en marxa els bons comercials.

El pressupost de la Direcció General de Comerç també es
duplica, en el 2020 disposava de 2,1 milions d’euros i per al
2021 disposarà de 3,9 milions d’euros.

Quant a ajudes per a la pandèmia fins ara, des de l’inici de
la pandèmia més de 230.000 persones, entre famílies, persones
treballadores, autònoms i empresaris han rebut qualque tipus
d’ajut econòmic directe, provinent tant de fons públics, Estat,
CAIB, consells i ajuntaments, per pal·liar els efectes de la crisi
provocada per la pandèmia. Per tant, 1 de cada 4 residents,
gairebé un 25% de la població de les Illes, ha rebut qualque
tipus d’ajut en aquest període. En total, s’han concedit ajudes
per un valor aproximat de 282,4 milions en ajudes directes i no
retornables, amb finançament autonòmic i amb el suport de
consells i d’ajuntaments.

Cal afegir que, des de l’Estat, han arribat gairebé 2.383
milions d’euros en ajudes directes, que han repercutit
majoritàriament en el suport de les empreses, treballadors i
autònoms de la nostra comunitat.
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En ajuts respecte del crèdit, quant a ISBA, doncs s’han
mobilitzat 180 milions en crear liquiditat als sectors productius
de la comunitat als quals s’han d’afegir els 50 milions de la
línia ISBA-COVID per al primer semestre del 2021, encara
prorrogable.

Quant a la línia ICO, 4.760 milions d’euros per a empreses.
En resum, per ajudes directes no retornables a Balears, 282,4
milions d’euros; per a ajudes directes estatals, ERTO, per
exemple, 2.383 milions d’euros; per a ajudes a crèdit i a
liquiditat, 4.990 milions d’euros.

Quant a les noves mesures estatals i relacionades amb
l’ajornament de quotes a la Seguretat Social, el Ministeri
d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha anunciat que
facilitarà l’ajornament de les quotes a la Seguretat Social de
desembre a març per a treballadors autònoms i per a empreses.
Per tant, aquests ajornaments, que abracen quatre mesos per
mensualitat deguda, permetrà a empreses i autònoms poder
acollir-se a altres ajuts impulsats des del Govern i d’altres
administracions locals per combatre els efectes de la COVID-
19, ja que, en molts casos, les bases per acollir-se a un ajut,
demana trobar-se al corrent d’obligacions amb la Seguretat
Social.

Quant a les extensions dels ERTO, patronals i sindicats han
acordat amb el Govern estendre la protecció a treballadors en
ERTO, a treballadors fixos discontinus i a autònoms des de l’1
de febrer fins al 31 de maig, amb la qual cosa s’allarga la xarxa
de protecció del mercat laboral, mentre es combaten els efectes
de la pandèmia amb mesures que en restringeixen l’activitat.
Amb aquesta nova extensió de les prestacions, ERTO, fixos
discontinus i autònoms, es calcula que l’Estat haurà aportat un
total de 483 milions d’euros els quals se sumen als gairebé
1.900 milions que fins al mes de gener ja es van aportar.

Desglossat per col·lectius, els 483 milions es distribueixen
així: 300 milions per a fixos discontinus; 150 milions per a
ERTO; 33 milions per a autònoms.

Quant a les mesures autonòmiques i local per al 2021, que
es poden distribuir en quatre blocs: ajudes directes, per un
import de 30 milions, finançats pel Govern i pels consells
insulars, als sectors afectats per les restriccions d’activitat atesa
la situació sanitària; creació d’un fons obert a tots els sectors
productius afectats per les restriccions, dotat amb 20 milions,
finançat a parts iguals entre el Govern i els ajuntaments;
suspensions fiscals, taxes de fems i ocupació de la via pública
durant el primer trimestre del 2021 per als sectors afectats, amb
un estalvi equivalent a 3,5 milions d’euros; la nova línia
d’ISBA per al 2021, 50 milions inicials per injectar liquiditat
al teixit productiu i afavorir les noves inversions.

Per tant, entenem que sí es fa molta feina, un esforç enorme,
molt important a tots els nivells possibles per ajudar el sector
del comerç i les nostres illes.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Benlloch. Ara correspon al grup proposant, té
la paraula la Sra. Ribas.

(Se sent el timbre de crida per a votació)

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Las ayudas que hasta ahora ha otorgado
el Gobierno balear no son suficientes, son insuficientes y no
sirven. Decirle a los comerciantes, o a los restauradores, o a los
Chiquipark, o a los gimnasios, que les están ayudando gracias
a que les avalan en préstamos para que sigan endeudándose es
insultante. Las PYME de Baleares no pueden seguir
endeudándose más, no podemos cerrar los ojos y aceptar el
argumento del Gobierno balear, que se atribuye como una
ayuda estupenda, habilitar lineas de financiación que luego las
empresas tendrán que devolver. Eso, en caso de que las
entidades bancarias decidan correr el riesgo de conceder los
préstamos, que no a todo el mundo se los están concediendo, ni
es obligatorio hacerlo por parte de los bancos.

Nuestras PYME no tienen más capacidad de
endeudamiento, porque no tienen solvencia, porque llevan
meses agonizando. Tanto el Gobierno de la nación, como el
autonómico mintieron sobre la gravedad de la pandemia y hace
unos meses nos volvieron a mentir al decirnos a todos que ya
habíamos salido más fuertes, y ahora nos encontramos con que
las empresas ya se han endeudado porque se suponía que el
bache era pequeño y lo iban a poder salvar, pero no ha sido así.
Los comercios turísticos llevan desde octubre del 2019 sin
turistas, más de un año sin clientela y eso no se aguanta con un
ICO.

¿Cómo podemos pretender que la gente devuelva sus
préstamos si llevan más de un año sin ingresos y soportando los
gastos sin ninguna ayuda? Las lineas de crédito y los ERTE no
son más que una trampa, porque los gastos fijos se están
comiendo a las pequeñas empresas y las suspensiones de pagos
y los cierres de empresa están a la orden del día. Y porque
quien cierra ahora, después de haber agonizado durante meses,
cierra en peores condiciones que si lo hubiese hecho cuando
empezó la pandemia, porque se ha endeudado o ha perdido
todos sus ahorros y no puede recuperarlos ni devolver lo que le
han prestado porque hemos padecido la peor gestión posible
por parte del Gobierno.

Nosotros presentamos enmiendas a los presupuestos de la
comunidad autónoma para obtener un fondo COVID de 500
millones de euros, solo con una quinta parte de ese fondo,
podría ponerse en marcha esta iniciativa y aún quedarían 400
millones para hacer frente a los sucesivos trimestres del año,
que seguirán siendo devastadores ante la incapacidad ya
demostrada por nuestros gobiernos de inmunizar con la
suficiente rapidez a la población.

Las medidas que recoge esta iniciativa no han salido de una
chistera, ni son una ocurrencia disparatada, están recogidas en
los boletines oficiales de las diferentes comunidades
autónomas, donde sí se han implantado medidas calcadas a las
que aquí se proponen. Si no me creen, aquí tengo la
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recopilación de todas estas ayudas, que muy gustosamente
pongo a su disposición para que abran los ojos y empiecen, de
una vez por todas, a trabajar por las verdades necesidades de
los ciudadanos de estas islas.

País Vasco, Ceuta, Cataluña, Cantabria, Madrid, Galicia,
Aragón, Castilla y León, aquí tienen el Boletín Oficial de
Castilla y León, Andalucía, boletines oficiales de Andalucía
con todas las ayudas que se han implantado; Extremadura; son
exactamente las medidas que yo traigo aquí en mi moción ¿y
ustedes me dicen que es imposible implantarlas?

(Remor de veus)

Aquí en Baleares siguen negando la evidencia. El
representante de Podemos dice que votan en contra porque ya
se están aplicando medidas efectivas para ayudar a los
comercios y a las PYME y porque esta propuesta es
inaplicable. Aquí tiene la evidencia, sí que se puede aplicar. El
importe de esta propuesta se refiera al primer trimestre de este
año, si han leído la moción lo podrán comprobar, si en cada
trimestre sucesivo se reeditaran estas ayudas, en caso de ser
necesario, supondría un gasto público de 400 millones.
Canarias ha aprobado un plan de ayudas de 400 millones que
incluye al turismo y a la hostelería, exactamente idéntico al que
yo estoy proponiendo aquí.

Sra. Tur, le agradezco que se haya leído nuestro programa,
evidentemente en mayo del 19 no incluimos ningún punto de
cómo luchar contra la pandemia, pero los tiene aquí, y su
excusa para votar en contra no cuela.

Sr. Mas, su negativa a participar en este debate, solo
evidencia su falta de argumentos, para poder mirar a la cara a
las personas que conoce y están pasando por esta situación y
usted está votando en contra de que sean ayudadas.

Y Sra. Benlloch, del PSOE, alejada de la realidad como
siempre.

Nosotros aceptamos la enmienda de Ciudadanos y
esperemos que con esa redacción pueda ser de más agrado para
el Partido Popular y también vote a favor del punto 2. Y en
todo caso aceptamos votación separada.

Gracias.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Començam la votació, farem quatre
votacions. 

Passam a votar el primer punt de la iniciativa. Votam.

26 sí, 31 no, cap abstenció.

Passam a votar el punt número 2, amb l’esmena 1365
incorporada. Passam a votar. Votam.

8 sí, 30 no i 18 abstencions.

Ara passam a votar el punt número 3. Votam.

21 sí, 31 no, 5 abstencions.

Ara passam a votar el punt número 4. Votam.

26 sí, 31 no i cap abstenció.

III.2) Moció RGE núm. 18034/20, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a harmonització fiscal i
sistema de finançament autonòmic, derivada del debat de
la Interpel·lació RGE núm. 17680/20.

Passam idò al debat de la Moció RGE núm. 18034/20 del
Grup Parlamentari Popular, relativa a harmonització fiscal i
sistema de finançament autonòmic, derivada del debat de la
interpel·lació RGE núm. 17680/20.

(Remor de veus)

Senyors diputats, si han de sortir de la sala...

Començam amb la intervenció del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Costa.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Silenci, senyors diputats. Té la paraula el Sr. Costa. 

EL SR. COSTA I COSTA: 

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé,
abans de Nadal vàrem presentar una interpel·lació a fi de
conèixer l’opinió del Govern de les Illes Balears en relació amb
l’harmonització fiscal que pretén aplicar el Sr. Sánchez al
conjunt de comunitats autònomes.

Com tots vostès saben, el Sr. Sánchez, per aprovar els
Pressuposts Generals de l’Estat va haver d’arribar a un conjunt
de pactes, entre..., amb Bildu, etc., i un dels pactes als quals va
haver d’arribar per aprovar els pressuposts va ser amb Esquerra
Republicana de Catalunya, i Esquerra Republicana de
Catalunya el que va demanar va ser una harmonització fiscal.
Sota l’harmonització fiscal, sota aquest eufemisme de
l’harmonització fiscal, s’amaga una apujada d’imposts a les
comunitats autònomes. L’harmonització fiscal del Sr. Sánchez
i els senyors d’Esquerra Republicana de Catalunya consisteix
a establir un tipus mínim de tributació, un tram estatal, un tram
estatal de tributació a l’impost sobre patrimoni, inicialment a
l’impost sobre patrimoni, però ens temem que, amb tota
probabilitat, aquest tram estatal també s’estableixi a la
tributació a l’impost sobre successions i donacions. 

Per tant, sota l’objectiu de l’harmonització fiscal s’amaga
-sense cap dubte ni un- una apujada d’imposts, i també, com no
podia ser d’altra forma, un sistema per atacar la Comunitat de
Madrid, que té els imposts més baixos d’Espanya. És clar, al
mateix temps que s’ataca la comunitat de Madrid, al mateix
temps, és clar, els ciutadans de les Illes Balears també en
sortirem escaldats, també en sortiran escaldats perquè establir
aquest tipus mínim de tributació, el que ens fa més por és
l’impost sobre successions i donacions, implicaria incrementar
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substancialment la tributació als imposts que paguen els
ciutadans de les Illes Balears.

És realment increïble, increïble, que un partit separatista,
com és Esquerra Republicana de Catalunya, aposti pel
jacobinisme tributari; és realment increïble que un partit
separatista aposti per la centralització d’imposts, un dia ens
parlen de separatisme i l’altre dia ens parlen de centralitzar els
imposts que ja tenen les comunitats autònomes. És realment
increïble que un partit que s’omple la boca en parlar de
federalisme, com és el Partit Socialista, sí, en parlar de
federalisme, aposti per la centralització de competències
tributàries a favor del Govern de l’Estat; sí, en establir un tipus
mínim de tributació es retalla l’autonomia tributària de les
comunitats autònomes. 

Els vull dir que al Partit Popular ho tenim ben clar:
defensam l’estat autonòmic i defensam l’autonomia tributària
i la corresponsabilitat fiscal de les comunitats autònomes, no en
tenguin cap dubte ni un. Ho hem defensat sempre i ho seguirem
defensant, no en tenguin cap dubte ni un. I, per això, hem
presentat una moció, que avui duim aquí a aprovació, esperam
que tengui el suport majoritari de la cambra, que planteja una
sèrie de punts.

En primer lloc, rebutjam el pacte al qual varen arribar el
Govern d’Espanya i Esquerra Republicana de Catalunya, per tal
d’aplicar una harmonització de la normativa tributària d’àmbit
autonòmic, que es traduiria en la implantació d’un tipus mínim
de tributació a l’impost sobre patrimoni i, probablement també,
a l’impost sobre successions i donacions. Aquest és el primer
punt que duim avui a aprovació, si volen votar-lo a favor. 

En segon lloc, rebutjam qualsevol apujada d’imposts, molt
especialment una apujada d’imposts a l’impost sobre
successions i donacions, derivada de l’harmonització fiscal que
pretén aprovar el Govern d’Espanya.

En tercer lloc, instam el Govern de les Illes Balears a
defensar els interessos dels ciutadans de les Illes Balears, i
evitar, acudint a la via judicial, si fos necessari, qualsevol
retallada de l’autonomia tributària de les comunitats
autònomes, inclosa -inclosa, ho remarc- la possibilitat
d’eliminar, si així es decideix, imposts com els que graven el
patrimoni, o successions i donacions. 

En quart lloc, instam el Govern de les Illes Balears a
defensar un increment de l’autonomia tributària i la
corresponsabilitat fiscal a tots els tributs en què sigui
jurídicament possible a la futura reforma del sistema de
finançament autonòmic. 

I, finalment, en el punt cinc, instam el Govern de les Illes
Balears a defensar un futur sistema de finançament autonòmic
just, simple i transparent que impliqui un anivellament de
caràcter parcial, -de caràcter parcial- i respecti el principi
d’ordinalitat. Nosaltres defensarem aquest principi d’ordinalitat
amb independència que, ens temem, que la comunitat autònoma
de les Illes Balears pugui passar en comptes de ser portadora
neta, pugui passar -després d’aquesta terrible crisi econòmica
que estam sofrint- a ser receptora neta. Però com que és un

principi en el qual creiem, ens és igual, la qüestió és defensar-lo
de cara al futur. 

Moltíssimes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Costa. Ara correspon la intervenció del Grup
Parlamentari Mixt per defensar les esmenes RGE núm. 1339,
1340 i 1341/21, té la paraula el Sr. Castells. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Moltes gràcies, Sr. President. Senyor Costa, vostè ha dit que
no tenguéssim cap mena de dubte que el Partit Popular estava
absolutament a favor de la flexibilitat fiscal, que cada
comunitat autònoma pogués establir la fiscalitat que volgués. I
jo li he de dir que sí que en tinc, jo tinc molts dubtes que aquest
sigui l’objectiu final del Partit Popular.

Vostès no han presentat aquesta proposició o aquesta moció
perquè vulguin autonomia fiscal, vostès han presentat aquesta
moció perquè estan a favor d’alguna baixa fiscalitat. Si la
política que se seguís a nivell estatal fos de baixa fiscalitat,
llavors estarien a favor de l’harmonització. Per tant, des del
meu punt de vista, i vostè ha dit: no en tingui cap mena de
dubte; no, no, jo del que no tinc cap mena de dubte és d’això,
que vostès no estan a favor de la flexibilitat fiscal si no que
estan a favor de l’abaixada fiscal. I, com li deia, si la política de
l’Estat fos a la baixa llavors estarien per l’harmonització i
considerarien que a les comunitats autònomes se les ha de
portar pel bon camí de la rebaixa fiscal. 

Per tant, el tema de fons per a mi és aquest, evidentment no
tinc temps d’allargar-m’hi i, simplement, aquí per fixar la
posició del meu grup ho resumiré amb una frase que ja he
utilitzat altres vegades: no hi ha cap país ric que tingui una
fiscalitat baixa, -Sr. Costa i senyors del Partit Popular- no hi ha
cap país ric que tingui una fiscalitat baixa, l’únic país ric que té
una fiscalitat mitjana és Estats Units, que és un país que es
caracteritza per la immensa desigualtat. Per tant, no hi ha cap
país ric i que tingui uns barems d’igualtat acceptables que
tingui una fiscalitat baixa. I si vostè en coneix un, doncs me’l
diu i ja està. 

I respecte del que em diu de les esmenes, per les esmenes
que nosaltres hem presentat, nosaltres..., que també, és a dir, el
que sí que li dic, vostè no n’ha de tenir cap dubte, és que MÉS
per Menorca sí que està a favor de l’autonomia fiscal. Per això,
li he presentat unes esmenes, perquè s’adoni que, en eliminar
aquests elements que no van cap a garantir aquesta autonomia
fiscal sinó aquesta baixa fiscalitat, nosaltres acceptaríem, si
vostè ens acceptés les esmenes, acceptaríem els punts que vostè
ens proposa. 

Respecte del primer punt, jo crec que el problema i l’hem
assenyalat moltes vegades, i que probablement d’una forma poc
encertada ha intentat atacar aquest pacte entre el Govern i
Esquerra Republicana, pacte que li he de dir que jo tampoc no
en conec els detalls, només els que han sortit a la premsa, i no
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sé si arribarà enlloc, el problema és el gran xuclador que en
aquests moments és Madrid. I això, i aquests efectes de la
capitalitat indesitjables i que perjudiquen la resta de comunitats
autònomes, es veuen en moltíssimes coses, per exemple, la
imputació de l’IVA de les grans empreses que, com vostè sap,
se’n va a Madrid i queda, i a l’estimació que es fa de l’IVA,
molt de l’IVA que paguen els ciutadans a la resta de l’Estat
s’imputa a Madrid, per no parlar de la tributació dels salaris
públics, per no parlar de les grans infraestructures estatals que
són a Madrid i que, per tant, amb els doblers de tots els
espanyols s’alimenten aquestes rendes que després tributen
evidentment en el tram autonòmic per IRPF a Madrid, és a dir,
és molt fàcil xuclar els recursos de tot l’Estat, que després
tributin a un tipus més baix a Madrid, en perjudici evidentment
de la resta de comunitats autònomes que no tenim accés a tots
aquests ingressos derivats d’IRPF pagats amb sous públics.

Per tant, per això a la proposta que li faig amb la primera
esmena que li presento està..., miri, jo li ho dic: rebutgem el
pacte, estic d’acord a rebutjar el pacte, sempre i quan quedi clar
que aquest sistema de finançament autonòmic ha d’incloure
mecanismes que equilibrin a favor de la resta d’autonomies els
avantatges de capitalitat que obté la Comunitat de Madrid,
que... no sé si vostè a qualque moment de la seva moció ho ha
dit, però de fet és el problema que ens ocupa. El problema és
Madrid i vostè ho sap perfectament.

Respecte del punt 3, com veu, també estaria disposat a
acceptar-ho, gairebé, en la seva literalitat, i em sembla que la
segona part del punt el que fa precisament és dificultar que hi
hagi una majoria d’aquest parlament que li doni suport. Per
tant, jo eliminant aquesta part, com que pens que no és més que
un exemple que vostè posa, per tant, com que crec que hem
d’estar d’acord amb la idea bàsica, vostè acceptarà l’esmena i
com a mínim li puc assegurar que tendrà el vot positiu del
nostre grup.

I al final, una mica -si vostè m’ho permet-, doncs, una
broma, ja que els he vist tan absolutament compromesos, vaja,
un dels partits més federalistes, autonomistes d’Espanya, he
pensat que segurament també estarien d’acord que davant d’una
eventual modificació de la Constitució estaria d’acord que es
reconegués el dret d’autodeterminació dels pobles d’Espanya.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Correspon ara la intervenció del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca per defensar les esmenes RGE
núm. 1350 i 1362/21, aquesta darrera presentada conjuntament
amb el Grups Parlamentaris Socialista i Unidas Podemos. Té la
paraula la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Sr. Costa, des del primer moment li
dic que des de MÉS per Mallorca rebutjam qualsevol
harmonització fiscal de l’Estat i que retalli la poca sobirania
fiscal que ens deixen tenir.

Ara bé, també li dic que no ens trobarà amb suports a
manifestacions i especulacions contra pactes no concrets. Per
això li hem fet l’esmena al punt 1, perquè quedi clar que la
nostra posició és ben clara i esperam que l’accepti. Creiem
important fer un front comú davant l’Estat en aquest tema i
l’acceptació d’aquesta esmena crec que ho pot fer possible.

En segon lloc, al segon punt vostès ja volen imposar la seva
ideologia i la seva manera de fer política que és el seu mantra
de no pujar imposts. Aquí sí que no ens hi trobarà, per a MÉS
per Mallorca els imposts progressius i redistributius són
necessaris per a uns suficients i bons serveis públics, no li
farem un lloc. La dreta hauria de reconèixer que per finançar
els serveis públics hem de tenir un sistema impositiu amb
criteris de progressivitat que sigui suficient per finançar aquests
serveis públics. 

Crec que el Sr. Castells ha posat l’exemple dels països rics
i que tenien uns bons serveis públics i que tenen un sistema
impositiu precisament que no és a la baixa. Perquè vostè a la
seva intervenció, durant la interpel·lació, ho va dir ben clar, Sr.
Costa: de la problemàtica que suposa l’harmonització fiscal el
que més ens preocupa és que s’incrementi la fiscalitat a
l’impost sobre successions i donacions. Idò a nosaltres el que
més ens preocupa és que no puguem decidir quins i com han de
ser els nostres imposts i sobretot on han d’anar distribuïts,
perquè la sobirania tributària, la corresponsabilitat fiscal i la
reforma del sistema de finançament, des de MÉS per Mallorca
sempre l’hem defensada perquè estam convençuts que tenim la
capacitat per prendre decisions de caire tributari.

En el mateix sentit, si accepta la nostra esmena conjunta al
punt 3, hi votarem a favor. Defensam la sobirania fiscal amb el
mitjà que sigui necessari, però no que ens vulgui incloure a les
seves propostes populistes d’eliminació d’imposts pel motiu
que ja li he dit clar i llampant: els imposts progressius i
redistributius són necessaris per tenir serveis públics bons i
suficients.

No volem fer com la Comunitat de Madrid i ens vulgui fer
votar les polítiques de la Sra. Ayuso, perquè no ho farem, la
seva política fiscal no és la nostra. L’opció de Madrid ha estat
posar uns imposts molt baixos a canvi de prestar serveis públics
amb menys despesa i amb una qualitat molt inferior. Ho veiem
com a una nefasta gestió sanitària en aquesta pandèmia i el que
és cert és que la Comunitat de Madrid ha capitalitzat grans
fortunes per les seves rebaixes impositives.

Pel que fa al punt 4, hi votarem a favor i li diríem fins i tot
que voldríem anar més enllà, nosaltres volem el cent per cent
de la sobirania fiscal, volem el cent per cent de la sobirania de
l’IRPF, de l’impost de societat, de l’IVA, és clar que sí!
Podríem anar més enllà, l’Estat..., fins i tot votaríem a favor del
concert econòmic que és el que creiem que ens mereixem. 

Rebutjam el que fa ara l’Estat amb els nostres imposts els
quals repercuteixen en un dèficit fiscal insostenible que ens ha
conduït a endeutaments, a endeutar-nos amb els nostres
recursos propis per poder oferir serveis públics dignes i amb un
infrafinançament que va entorn dels 3.000 milions d’euros.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202101350
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202101362
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Pel que fa al sistema de finançament que anomenen al punt
5, de sempre MÉS per Mallorca ha demanat que s’apliqui el
principi d’ordinalitat i la 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 de benestar, i aquesta crisi ho ha demostrat amb
sang i moltes llàgrimes en posar de relleu que l’educació, la
sanitat i els serveis socials són pilars bàsics imprescindibles per
a una societat justa.

Segons les dades de la interpel·lació, que ens va dir la
consellera, l’Estat des del 2010 ha pujat els seus ingressos un
80%; en canvi, les comunitats autònomes només un 20%, una
clara desigualtat. Aquesta és una qüestió greu, i si hi afegim la
manca de transparència en el sistema de finançament encara
molt més greu.

Per tant, des de MÉS per Mallorca volem ser responsables
amb els ingressos i les despeses, però també volem decidir els
nostres recursos i la seva destinació i repetim: distributius i
redistribuïts, no, progressius i redistributius perquè volem
potenciar els serveis públics, però abaixar imposts i apanyar-se
amb serveis pitjors, que és la posició que vostè defensa de la
Comunitat de Madrid, són decisions de caràcter polític
perfectament legítims, però que nosaltres no volem ni volem
defensar, no podem i evidentment no els volem defensar.

En conclusió, MÉS per Mallorca defensa la sobirania fiscal,
no una harmonització imposada per l’Estat, així bé que...
combatre aquest dumping fiscal, i en podríem dir que nosaltres
consideram que és una irresponsabilitat fiscal i agressiva aquest
efecte de capitalitat de Madrid que atreu persones, capital i
imposts i que... i entra aquest model radical d’infraestructures,
no?, la manca de descentralització administrativa. Tot això fa
aquest efecte centralista.

Per tant, li demanam coherència, Sr. Costa, si el que vol
realment no és només defensar la comunitat de Madrid, si el
que realment creu és en l’harmonització fiscal acceptarà les
nostres esmenes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Intervenció del Grup Parlamentari
Socialista per defensar l’esmena RGE núm. 1362/21,
presentada conjuntament amb els grups parlamentaris Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, té la paraula la Sra. Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. President, senyors i senyores diputades.
Debatem avui aquesta moció sobre harmonització fiscal,
deixi’m que em centri en el que ha suposat l’estat de les
autonomies i l’autonomia financera per a la nostra comunitat.
És l’article 4.2 de la Llei general tributària el que estableix la
potestat fiscal perquè les comunitats autònomes i les entitats
locals puguin establir i exigir tributs, d’acord amb la
Constitució i les lleis. Molt ha plogut des de la redacció inicial

d’aquest article, però el que està clar és que per mor de
l’autonomia financera les comunitats autònomes han pogut
desenvolupar els serveis públics fonamentals d’acord amb les
característiques pròpies de cada comunitat i del moment
econòmic i social, i cada govern ho ha fet aplicant les
polítiques fiscals que considera més adients des del punt de
vista polític, econòmic i social. 

Mirin, quan jo vaig començar els meus estudis ja teníem
implementat un sistema tributari basat en els principis que
marca la Constitució Espanyola i ajustat a la resta de sistemes
fiscals de la Unió Europea, com ara el principi de capacitat
econòmica, el de progressivitat i el de justícia tributària, entre
d’altres. En aquells moments l’IRPF tenia un tipus marginal
màxim del 56% i he vist com any rere any la progressivitat del
nostre sistema tributari minvava, del 56 va passar al 53, del 53
al 48, del 48 al 46, i així, amb modificacions més o manco a
l’alça o a la baixa, fins arribar a la legislatura 2011-2015, quan
el tipus marginal autonòmic màxim se situava en el 21,5% per
a rendes superiors a 53.407 euros, que, sumat a la tarifa estatal,
situava el tipus màxim en el 44%. Amb efectes del 2016, aquest
govern d’esquerres va recuperar la progressivitat perduda en
aprovar un tipus marginal autonòmic del 25%, que, sumat al
22,5% de la tarifa estatal, situava el tipus total al 47,5% per a
rendes superiors a 175.000 euros. En definitiva, 3,5 punts
d’increment de la progressivitat i conseqüentment una millora
en la redistribució de la renda.

I això és el resultat de l’exercici de l’autonomia financera,
poder modular la cistella de tributs i els elements identificadors
per aplicar una política tributària més progressiva o manco
progressiva. Més progressiva i justa quan governa l’esquerra i
manco progressiva quan governa la dreta.

De la mateixa manera l’autonomia financera ens va
permetre restablir la progressivitat a l’impost de successions i
donacions i evitar que les herències de pares a fills amb cabdal
hereditari elevat tributessin a un únic tipus de l’1%. Així, es va
aprovar una tarifa progressiva de cinc trams que fa que les
herències superiors a 3 milions d’euros apliquin un tipus màxim
del 20%. I això, de nou, és lluitar per la justícia tributària que
s’aconsegueix en aplicar progressivitat al sistema, a major
capacitat econòmica, major quota tributària.

Gràcies també a l’autonomia i a la capacitat fiscal que ens
atorga la Llei de finançament de les comunitats autònomes hem
pogut aprovar un impost sobre estades turístiques el qual, en
època d’activitat turística plena, any 2019, abans de la COVID-
19, ha permès recaptar amb total normalitat 120 milions
d’euros anuals. Un impost potent, acceptat socialment i que
s’ha pogut modular i adaptar a la difícil situació que patim, i
per mor de la COVID-19 s’ha aplicat un tipus zero per a l’any
2020 a l’ingrés a compte del mes de setembre, se’n reformulen
els mòduls i s’adapten a la crisi econòmica derivada de la crisi
sanitari. En aquesta línia, recentment s’ha ajornat
l’autoliquidació del gener 2020 per als establiments turístics
que tributen en estimació objectiva. 

Però també ha estat l’autonomia financera la que va fer
possible que el Govern de la majoria absoluta del Sr. Bauzá
enfonsés els ciutadans de les Illes Balears en el pitjor moment
de la crisi financera mundial de la legislatura 2011-2015, en
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exigir el pagament del cèntim sanitari, apujar el cànon de
sanejament d’aigua, fer pagar un gravamen complementari a
l’IRPF, tant a rendes baixes com a rendes mitjanes i altes,
augmentar el tipus per compra d’habitatge de segona mà fins al
10%, suprimir les deduccions per a persones amb discapacitat,
la deducció per a la gent gran i la deducció per al lloguer
d’habitatge de sectors vulnerables. Aquest totum revolutum de
pujada d’imposts, acompanyat de les pitjors retallades a nivell
sanitari, econòmic i social, que varen fer sotsobrar els serveis
públics fonamentals.

Per una vegada estam d’acord, senyors i senyores diputats,
benvinguda l’autonomia financera i les diferents maneres
d’entendre-la, perquè, gràcies a això, un pot entendre perquè
vostès són aquí i nosaltres al Govern. I per a més afegitó,
deixin de mentir i d’enganyar la ciutadania: 23 de maig de l’any
2018, “Montoro urge a armonizar sucesiones”;...

(Alguns aplaudiments)

... 27 de novembre del 2020, el mateix prec, Sr. Montoro:
“nunca hablé de armonización fiscal”. Sr. Costa...

(Alguns aplaudiments)

... es veu que no ho tenen clar. I, Sr. Costa, per a vostè ha posat
Irlanda com a país de baixa tributació, demani als tècnics
d’Hisenda a veure si demanen que Irlanda sigui considerat com
un paradís fiscal sí o no.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT.

Gràcies, Sra. Truyols. Intervenció del Grup Parlamentari
Unidas Podemos per defensar l’esmena RGE núm. 1362/21,
presentada conjuntament amb els Grups Parlamentaris
Socialista i MÉS per Mallorca, té la paraula la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, president. L’article 31 de la Constitució Espanyola
recull que tothom contribuirà al sosteniment de les despeses
públiques d’acord amb la seva capacitat econòmica, mitjançant
un sistema tributari just inspirat en els principis d’igualtat i
progressivitat. L’article 2 de la Llei de finançament de les
comunitats autònomes estableix principis com que el sistema
d’ingressos de les comunitats autònomes hauria d’establir-se de
forma que no pugui implicar en cap cas privilegis econòmics o
socials ni suposar l’existència de barreres fiscals al territori
espanyol.

El Partit Popular presenta avui una PNL sobre
harmonització impositiva i sistema de finançament autonòmic,
i estam d’acord amb algunes de les propostes que inclou. Ben
igualment he de dir que són idees que plantegen només quan
són a l’oposició i que no apliquen quan governen.
Efectivament, és interessant analitzar no el que diu la proposta
sinó el que fan on governen i que il·lustra realment quina és la

seva ideologia, les seves polítiques i com les apliquen
juntament amb Ciudadanos. 

Com deia Joaquín Sabina, “pongamos que hablo de
Madrid”. Madrid és la tercera regió d’Europa que concentra
una part més gran de la riquesa del seu país, aproximadament
un 13%, és una comunitat autònoma que competeix de manera
deslleial amb la resta de comunitats autònomes en fixar una
càrrega impositiva menor que aquestes, el conegut com a
dumping fiscal que consisteix a rebaixar els imposts
excessivament i apropiar-se de grans empreses i fortunes que
abandonen altres territoris per aconseguir pagar menys. I ho fa
amb l’IRPF on té fixat el tipus marginal màxim en un 43%, el
més baix de tot l’Estat. També a l’impost de patrimoni, que té
bonificat en el cent per cent. I a l’impost de successions i
donacions que té bonificat en el 99%.

El cas de l’IRPF és sagnant, la presidenta Díaz Ayuso va
aplicar en plena segona onada i amb la sanitat pública
madrilenya mancada de recursos mig punt menys per a tots els
trams de l’IRPF. Més recursos per mantenir els serveis públics
mentre el metro anava estibat amb el risc de contagi que això
comporta i tenia plantes d’hospitals tancades, al temps que
dilapidava més de 120 milions d’euros en obrir-ne un sense
aparedar, sense quiròfans ni personal per atendre els malalts.

Amb les polítiques de rebaixes fiscals s’estima que la
Comunitat de Madrid ha deixat d’ingressar més de 4.100
milions d’euros anuals per aquests tres imposts. Els màxims
beneficiaris d’aquestes rebaixes són les rendes més elevades,
precisament aquelles que fan un ús mínim dels serveis públics.
Així que tampoc no veuen els efectes negatius de la desinversió
que té per a totes i tots a la sanitat, a l’educació, als serveis
socials i a altres.

Aquesta competència deslleial retalla les aportacions que
podrien rebre les comunitats autònomes d’origen d’aquestes
empreses i grans fortunes. El dumping fiscal és una estratègia
parasitària cap a la resta de comunitats autònomes i és
intolerable.

Quan governen junts Partit Popular i Ciutadans no acaben
de tenir clar que es necessiten imposts, qui i com els han de
pagar, perquè els serveis públics puguin funcionar àgilment per
a tothom i siguin de qualitat, que és el que nosaltres
reivindicam.

En el primer punt de la PNL que debatem el Partit Popular
rebutja un pacte que encara no s’ha produït i fa la més pura
política ficció. El que s’ha creat és una comissió per analitzar
diversos escenaris, però no hi ha cap proposta ferma damunt la
taula, de fet hem de dir que des de la nostra formació som més
partidaris de l’autonomia fiscal que de l’harmonització. 

En relació amb el segon punt, és lògic que en no haver cap
proposta d’harmonització no hi hagi plantejada cap pujada
d’imposts. No posin la gent nerviosa. 

En els punts 3 i 4 de la PNL el Partit Popular se centra en
l’autonomia tributària de les nostres illes i en un sistema de
finançament autonòmic just que respecti el principi
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d’ordinalitat. Aquí els hem presentat una esmena que esperam
que acceptin. 

Des de la nostra formació tenim clar, i així ho hem exigit en
aquesta cambra en diverses ocasions, que les nostres illes han
estat històricament infrafinançades, que cal evidentment aplicar
el principi d’ordinalitat i que cal incrementar l’autonomia
tributària i la corresponsabilitat fiscal. Exigim més recursos,
que s’han d’utilitzar amb eficàcia i per al bé comú, per millorar
els serveis públics, que siguin potents i que siguin l’orgull
d’aquest país i el far que guiï altres territoris europeus: més
escoles, més centres de salut i hospitals, més residències, més
programes de foment i ajuda als sectors productius,
desenvolupament de polítiques sostenibles i de protecció del
nostre entorn natural.

En definitiva, sí a l’autonomia fiscal, no a la competència
deslleial entre comunitats autònomes i un sí rotund a un nou
sistema de finançament, que doni d’una vegada per totes a les
nostres illes els recursos que mereixen i que els han estat negats
durant tants d’anys.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Martín. En torn de fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gracias, president. Impuestos, moción sobre impuestos, y
desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos estamos desde luego
alienados con que debe haber impuestos y se deben pagar
impuestos, ¡sólo faltaría!, la importancia de los impuestos es
básica para mantener y fortalecer el estado de bienestar de
nuestro país, eso sí, con eficiencia y con políticas fiscales
adecuadas.

Ciudadanos siempre luchará desde la moderación por la
unión, la libertad y la igualdad entre los españoles y desde
luego también luchará por la solidaridad interterritorial, que es
lo que nos tiene que llevar a todos a una sociedad próspera, que
al final es para lo que estamos en política, para mejorar nuestra
sociedad. Es evidente que, como oposición aquí en las Illes
Balears, vamos a hacer una fiscalización de todo lo que se
recauda, para que realmente se utilice en políticas que alivien
la situación de las personas desfavorecidas, pero que impulsen
la actividad para alcanzar esa prosperidad que todos
anhelamos. 

Compartimos la primera frase de la moción que presenta el
Partido Popular, que rechazamos el pacto de harmonización
entre el Grupo Socialista y Esquerra Republicana en el
Congreso en la redacción de los presupuestos. Ciudadanos
tiene claro que la armonización fiscal debe salir de un acuerdo
entre comunidades y no de un chantaje de Esquerra
Republicana. En materia fiscal pedimos armonizar a la baja el
impuesto sobre sucesiones y donaciones en toda España, para
que las herencias, donaciones dentro del núcleo familiar, no

tengan efectos tributarios, y redefinir el impuesto de
patrimonio, que debería tener una función eminentemente
censal y no recaudadora.

Ahora parece, y lo han comentado portavoces antes que yo,
que todos los males vienen de la autonomía fiscal y que toca
volver al discurso de demonizar a las comunidades autónomas
que bajan sus impuestos, como Madrid. Lo que tendría que
hacer Esquerra Republicana en Cataluña, que es la comunidad
con más carga impositiva, es eliminar los abrazos fiscales con
los que asfixian a sus ciudadanos, a las familias, a los
autónomos, a las PYME y no querer asfixiar al resto de los
ciudadanos. No merecemos que nuestro futuro dependa de las
concesiones y privilegios de partidos separatistas de Cataluña
o País Vasco, sin que el régimen fiscal especial, el REB de
Baleares, se esté tomando en serio, cuando es un instrumento
armonizador para compensarnos e igualarnos. Y eso sí que es
de justicia para los ciudadanos y las empresas de las islas.

Sobre las sucesiones y donaciones, ya en nuestro programa
electoral pedíamos bonificaciones directas, bonificaciones para
parientes directos.

Solicitamos votación separada de los puntos de esta
iniciativa; en los puntos 1 y 4 vamos a votar a favor, porque
estamos alineados con su redacción. En el punto 5 estamos a
favor de la primera frase, digamos que “el Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a defender el
futuro sistema de financiación autonómico justo, simple y
transparente.” Hasta aquí estamos de acuerdo, en lo que no
estamos de acuerdo es en que el principio de ordinalidad sea la
base de este sistema de financiación. Y aquí volvemos otra vez
a los principios de Ciudadanos, el de igualdad, si buscamos la
igualdad entre los españoles, el principio de ordinalidad queda
ligeramente por detrás del principio de solidaridad
interterritorial.

¡Qué más nos gustaría que cada año en los presupuestos y
en la llegada de financiación por parte del Estado, se cumpliera
el principio de ordinalidad y que si Baleares fuera la segunda
o la tercera comunidad que más aporta, fuera la segunda o
tercera comunidad que más recibe! Eso sería una situación
ideal y también significaría que el sistema de financiación es
justo y que además todas las comunidades autónomas están
equilibradas en su riqueza. Pero la situación no es así, y si
aplicamos el principio de ordinalidad de una manera rigurosa,
la comunidad que más da sería la que más recibiera, y la que
menos aporta, sería la que menos recibiría. Esto choca con la
igualdad de todos los españoles que nosotros tratamos de
defender.

No puedo reprimirme, estoy fuera de tiempo, sobre lo que
ha comentado la Sra. Truyols, que se están reformulando los
módulos del impuesto de turismo sostenible, la verdad es que
fa riure, o sea, el problema es que qué módulos van a
reformular cuando llevamos dos temporadas turísticas que
prácticamente ha habido muchísimos hoteles que no han podido
ni abrir y los que han podido abrir han abierto, en la temporada
2020, un par de meses. ¿Qué van a reformular, qué van a
recalcular? Nosotros lo que pedimos es que se suspenda la
tributación del impuesto de turismo sostenible para la
temporada 2021. Muchísimas gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Pel Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. VOX tiene muy claro cuál es el modelo
de estado que más beneficia a los ciudadanos y creemos que el
modelo de comunidades autónomas, lejos de acercar la
administración al ciudadano, lo que hace es asfixiarle a
impuestos y crear una maraña burocrática y administrativa que
hace impracticable el crecimiento económico de nuestro país.
La Constitución Española establece el principio de solidaridad,
en el artículo 2, cuando establece el principio de solidaridad
entre las regiones de España; y también en el artículo 138,
cuando establece que el Estado debe garantizar la realización
efectiva de ese principio de solidaridad; y el equilibrio
económico adecuado y justo entre las diversas partes del
territorio español. Eso sí, atendiendo en particular a las
circunstancias del hecho insular.

El Partido Popular pretende con esta iniciativa que el dinero
que reciben las comunidades autónomas respete el principio de
ordinalidad, no el de solidaridad. El principio de ordinalidad
implica desigualdad entre las diferentes regiones de España,
significa que la distribución de la financiación debe ir en
función de la renta per cápita de cada región. Este principio de
ordinalidad no está en la Constitución Española, como sí está
el principio de solidaridad. El principio de ordinalidad fue
introducido por el Estatuto de Cataluña del 2006 y supuso una
nueva trampa en la que cayó nuestro ordenamiento jurídico,
cada día más alejado del espíritu constitucional del 78. Pero lo
cierto es que por la puerta de atrás los diferentes partidos
políticos que han gobernando han introducido en la práctica ese
principio discriminatorio, tan recurrente para los amantes de las
comunidades autónomas y de los suculentos beneficios que
pueden obtener de ellas en forma de salarios públicos y otras
prebendas. Porque lo cierto es que, cuanto mayor es la renta per
cápita de un determinado territorio, mayor es la defensa del
principio de ordinalidad por parte de los partidos que en ellas
gobiernan. 

Nosotros estamos de acuerdo en una armonización fiscal,
no es justo que los españoles paguen más o menos a Hacienda
en función del territorio en el que viven, pero también estamos
a favor de una bajada substancial de los impuestos que puede
llevarse a cabo eliminando todo el gasto superfluo en el que
incurren las comunidades autónomas, sobredimensionadas, que
duplican y triplican y cuadruplican las estructuras para la
prestación de un mismo servicio público a los ciudadano,
beneficiando únicamente a quienes viven de gestionar esos
servicios públicos.

Por tanto, no estamos en contra de cualquier recorte en la
autonomía tributaria, siempre y cuando ello redunde en una
bajada armonizada de impuestos para todos los españoles, lo
contrario supondría dejar de estar al arbitrio de un gobierno que
abusa de los contribuyentes en La Moncloa, para pasar a estar
en manos de otro gobierno autonómico donde nada ni nadie nos
garantiza que acabe siendo igual de abusivo o más que el
gobierno de la nación.

Los ciudadanos de Baleares no tenemos que pedir
privilegios por tener una determinada renta per cápita, como
pretende esta iniciativa, sino por el hecho de ser islas, que sí
está recogido en la Constitución Española, y más ahora que
sabemos que el efecto de las medidas aplicadas por el Gobierno
balear y por el Gobierno de la nación supondrá una caída en
picado de la renta per cápita y de la riqueza de Baleares.

Por tanto no tenemos que exigir que aquí llegue dinero en
función de lo ricos o pobres que somos, sino en función de
nuestra circunstancia geográfica, es decir, por el hecho de ser
unas islas. Hay que exigir un verdadero régimen fiscal especial
para Baleares porque, después de cuarenta años de vigencia de
la Constitución, vemos cómo nuestro sistema político ha
evolucionado sobredimensionando el sistema autonómico,
mientras que luego otras cosas, que sí están previstas
expresamente desde 1978, resulta que no han tenido el
desarrollo necesario para hacer efectivo el mandato
constitucional, como cuando dice el artículo 138, que la
financiación tiene que atender, en particular, a las
circunstancias del hecho insular y no a las circunstancias de lo
rico o pobre que sean los habitantes de cada región, como está
ocurriendo ahora. 

Esta desviación del mandato constitucional es lo que
debemos combatir. Por todo ello, en caso de que el Grupo
Popular permita la votación separada, votaremos a favor de los
puntos primero y segundo, pero no podemos apoyar el resto de
puntos que contiene esta moción.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Ribas. Correspon ara al Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, té la paraula el Sr. Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
He de dir, en benefici del Grup Parlamentari VOX, que crec
que ha entès més la moció que el Grup Parlamentari Ciutadans,
perquè això de Ciutadans ha estat, sincerament, una intervenció
d’una incoherència absoluta. 

Aquesta moció no va de fiscalitat, no va de fiscalitat, va de
model d’estat, va sobretot de model d’estat, perquè aquesta
moció el que vol fer -i si no el Sr. Costa em corregirà, però jo,
fins ara he sabut llegir- i el que diu aquesta moció és que les
comunitats autònomes han de mantenir les seves capacitats
tributàries, d’apujar o davallar imposts, això és el que diu. No
diu si li sembla bé si s’apugen o es davallen, el que diu és que
la comunitat autònoma ha de prendre aquesta decisió. I el que
diu és que en cap cas no li agradaria que l’Estat els apujàs. No
diu que no li agradàs que els davallàs o no els davallàs, que
aquí ja són les interpretacions que fan altres grups, que jo estic
un poc d’acord amb el Sr. Castells, en aquest sentit, que crec
que el Grup Parlamentari Popular -o que el Partit Popular- a
nivell de tota Espanya, aquesta posició tan clara a favor de
l’autonomia fiscal de les comunitats autònomes crec que
tendria molts de matisos i moltes puntualitzacions, però, bé, a
mi m’és igual, a mi el que m’interessa és que amb aquesta
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moció, tal com està plantejada, hi estam totalment d’acord i per
això li donarem tot el nostre suport, perquè nosaltres el que
volem és que les comunitats autònomes mantenguin la seva
autonomia financera i la seva corresponsabilitat fiscal.

I, per tant, qualsevol amenaça, i aquí s’ha produït una
amenaça a aquesta capacitat autonòmica, evidentment ha de ser
resposta per les Illes Balears i ha de ser rebutjada per les Illes
Balears. I crec que d’això va la proposta. 

És clar, jo he sentit el Grup Parlamentari Ciutadans i no
m’ha quedat clar si estan a favor o en contra de
l’harmonització, és que no m’ha quedat clar res, perquè ha
començat, i fins i tot ha dit que el règim especial és una
harmonització, amb la qual cosa ja m’ha deixat bocabadat, no
he entès res d’aquesta intervenció. 

Alemanya, Alemanya, model en tantíssimes coses, també en
aquest model federal, té el principi d’ordinalitat, i la gent no es
mata pel carrer ni és un gran desbarat. Què vull dir? Vull dir
que els sistemes de distribució territorial del poder incorporen
el principi d’ordinalitat, que no és una cosa tan estranya. De fet,
a molts de països -com el cas d’Alemanya- això funciona
perfectament. Per què? Perquè vostès invoquen molt la
solidaritat, la solidaritat, però..., i la igualtat... Però som tots
iguals? O resulta que les Illes Balears té una ràtio de metges
molt més baixa, en aquest servei públic, que altres comunitats
autònomes, tot i ser contribuents i tot i ser els que més paguen
imposts? És això, igualtat? Hi ha igualtat? No hi ha igualtat! Ja
està bé, de fer-nos combregar amb rodes de molí, no hi ha
igualtat!

I, precisament, el principi d’ordinalitat el que vol intentar
garantir és que hi hagi una certa igualtat i que, d’acord amb
l’esforç, i això està un poc amb el tema del principi de capacitat
econòmica, d’acord amb l’esforç econòmic que realitza cada
comunitat autonòmica, també tenguem recursos. Perquè el que
és una presa de pèl és que, qui més paga, qui més esforç
econòmic fa, qui més fiscalitat pateix, resulta que al final té uns
serveis públics molt més baixos, i això no els preocupa a
vostès, no els preocupa!, venen aquí i critiquen la moció del
Partit Popular perquè troben que és insolidària, perquè troben
que va en contra de la igualtat.

(Remor de veus)

Jo, això..., sincerament, no sé si vostès representen els
ciutadans de les Illes Balears, en aquest sentit, perquè crec que
l’important i el que ens correspon a nosaltres és defensar les
Illes Balears, les quals, efectivament, es troben infrafinançades,
però, com també ha dit el Sr. Costa, jo amb això torn a l’inici,
aquesta és una qüestió filosòfica com aquell que diu, és una
qüestió de creure o no creure en les comunitats autònomes. Si
creiem en les comunitats autònomes, si creiem de bon de veres
en l’autonomia política, han de tenir capacitat fiscal; i si creiem
de veres en un sistema transparent de finançament de les
comunitats autònomes, el principi d’ordinalitat és un principi
absolutament necessari, perquè el que s’ha imposat fins ara,
amb governs del Partit Popular i amb governs del PSOE, és
l’arbitrarietat. 

I, per això, a part de l’ordinalitat, diu “clar”, diu “clar”, no?
“Simple i transparent”, no diu “clar”, diu. “simple i
transparent”, que això és molt important, perquè el Govern
central ha jugat a fer tan confús el sistema de finançament que
al final ha col·locat les peces sempre al seu gust i sempre ha
acabat perjudicant, entre d’altres, les Illes Balears, i això
nosaltres ho consideram inacceptable.

Per això, per aquestes raons, tendrà el nostre suport.
Moltíssimes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Melià. Ara correspon al grup proposant, té la
paraula el Sr. Costa. 

(Se sent el timbre de crida per a votació)

EL SR. COSTA I COSTA: 

Bé, gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc he de dir que
estic molt d’acord amb el discurs, amb la reflexió que ha fet el
Sr. Melià, el compartesc quasi al cent per cent, per tant, no
afegiré res més al que ha dit el Sr. Melià.

Sí que m’he de referir al fet que és realment terrible veure
el món de contradiccions en el que viuen vostès, és realment
terrible veure el món de contradiccions en el que viuen, vostès
defensen l’autonomia tributària per poder apujar els imposts;
això sí, si algú els vol abaixar, els imposts, de cap manera!, de
cap manera, això no és autonomia tributària, s’ha de posar un
topall mínim de tributació,...

(Alguns aplaudiments)

..., s’han de carbonitzar els imposts, perquè només els hem de
poder apujar. Escoltin, senyors de l’esquerra, si els volen
apujar, apugin-los!...

(Remor de veus)

Nosaltres defensam l’autonomia tributària, malgrat vostès
vulguin apujar els imposts, si no hi ha cap problema, apugin-los
els imposts!, si ho creuen convenient, apugin-los; però venguin
també a l’opció de si qualque partit polític vol abaixar-los o
proposa d’abaixar-los, que també ho pugui fer.

Fins i tot, si hi ha un partit polític que vol eliminar...

(Remor de veus)

... un impost, com el de successions i donacions, per exemple,
ho ha de poder fer. Quin problema tenen vostès que es puguin
eliminar els imposts? Nosaltres...

(Remor de veus)

..., però apugin-los, si per això hi ha l’autonomia tributària,
apugin els imposts que vulguin vostès, els ciutadans ja tendran
la resposta que hagin de tenir, però per què volen apujar els
imposts, volem un altre nivell tributari per apujar els imposts,

 



3920 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 66 / 2 de febrer de 2021 

però no pe abaixar-los, és una vergonya!, realment és increïble
que vostès visquin en aquest món de contradiccions.

(Remor de veus)

I en aquest sentit van les seves esmenes, en aquest sentit van
les seves esmenes, fan una esmena per dir no, que no es puguin
eliminar els imposts perquè han de defensar vostès
l’harmonització fiscal del Sr. Sánchez a Madrid, perquè si no
es podria enfadar el Sr. Sánchez, i han de defensar vostès el
pacte d’Esquerra Republicana amb el Sr. Sánchez, i nosaltres
no el defensarem. Per això, no podem acceptar les seves
esmenes, perquè hem de rebutjar el pacte al qual va arribar
Esquerra Republicana amb el Sr. Sánchez, perquè és el que
nosaltres rebutjam i, en conseqüència, seria incoherent que
acceptàssim les seves esmenes.

Però creiem en l’autonomia tributària perquè creiem en la
competència fiscal entre comunitats autònomes, sí, és clar que
sí, creiem en la competència fiscal entre comunitats autònomes,
és un fonament bàsic perquè vostès no puguin apujar els
imposts, i si ho fan hagin de suportar el que els passa a Madrid,
que abaixen els imposts i vostès s’enfaden moltíssim perquè,
com que no els volen abaixar, no els volen abaixar i se senten
pressionats, és clar, vostès Madrid és un ogre, un ogre absolut.
Doncs no!, nosaltres defensam que no hi hagi harmonització
fiscal, encara que hi hagi comunitats autònomes que volen
eliminar els imposts, els eliminin vostès o els apugin, o facin
vostès el que vulguin, però l’autonomia tributària per al Partit
Popular, almenys, és sagrada.

Vostès viuen a un món de contradiccions constants.

Per altra part, som administracions adultes, què ens venen
vostès a què ens fixi el Govern de l’Estat un tipus mínim de
tributació a imposts que són cent per cent autonòmics? El que
hem d’aconseguir és que aquests tributs, que ara són cedits,
siguin equivalents a tributs propis i puguem aprovar
exempcions, si es considera convenient; puguem aprovar la
tarifa que ens doni la gana, i no amb tipus mínims de tributació
que vulgui establir l’Estat, ens sembla absolutament incoherent
la postura que vostès tenen, defensar una cosa i la contrària,
això és el que fan vostès, viuen constantment en aquest món de
contradiccions.

Per altra banda, Sra. Ribas, se lo tengo que comunicar, el
Partido Popular defiende toda la Constitución, toda, el estado
autonómico también, también. Nosotros creemos que el estado
autonómico es el equilibrio...

(Alguns aplaudiments)

..., sí, es el equilibrio entre las unidades de naciones y no sé
qué, y los separatistas y ustedes, que preferirían un estado
único, unitario, ¿vale?, pues el estado autonómico es el
equilibrio, el equilibrio justo. Y si hay estado autonómico ha
de haber posibilidad de que las comunidades autónomas
tengan autonomía tributaria, que es lo que estamos debatiendo
hoy.

Y el principio de ordinalidad, aparte de lo que ha dicho el
señor, el que ha dit el Sr. Melià, home!, el principi d’ordinalitat

també ofereix un incentiu a fer les coses ben fetes a les
comunitats autònomes, que les comunitats autònomes que
impulsin l’activitat econòmica tenguin almenys un cert premi.

I escolti, això que ens parla la Sra. Ribas, de, no, el principi
d’ordinalitat és insolidari; mentida, mentida!, ordinalitat no
significa que les comunitats autònomes més riques no aportin
recursos a la solidaritat interregional, és clar que sí, faltaria
més!, però si el fons de garantia actualment existent en el
sistema de finançament autonòmic fa exactament això.
Nosaltres el que defensam és que aquest sigui l’únic fons que
anivelli, és clar que sí, que hi hagi solidaritat interregional, però
no que l’esgoti totalment, no que inverteixi la solidaritat
interregional, de manera que les comunitats autònomes que són
aportadores acabin amb una situació inversa a les que no són
aportadores. Això és el que significa el principi d’ordinalitat.

No sé si vostès ho han entès massa bé el que significa el
principi d’ordinalitat, però això és el que significa de facto.

(Remor de veus)

I finalment, ahir va sortir una dada que probablement al Sr.
Sánchez, que sempre mira les enquestes i els diaris, el farà
reflexionar, al Sr. Sánchez, perquè resulta que l’Institut
d’Estudis Fiscals va encarregar un estudi, una enquesta, que va
dir que el 85% de la població espanyola està en contra de
l’harmonització fiscal del Sr. Sánchez i d’Esquerra
Republicana, i això estic segur que el farà reflexionar.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Costa, als efectes del meu aclariment personal, vostè
rebutja totes les esmenes? Accepta la votació separada?

Idò, passam a votar el punt número 1. Votam.

26, sí; 31, no; cap abstenció.

Passam a votar el punt número 2. Votam.

26, sí; 31, no; cap abstenció.

Passam a votar el punt número 3. Votam.

23, sí; 34, no; cap abstenció.

Passam a votar el punt número 4. Votam.

53, sí; 4, no; cap abstenció.

(Remor de veus i algunes rialles)

Senyors diputats, som dins d’una votació. Passam a votar el
punt número 5. Votam.

48, sí; 4, no; 5 abstencions.
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Hem finalitzat aquest tercer punt, passam al quart punt de
l’ordre del dia que correspon al debat de les proposicions no de
llei.

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 2651/20,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos, MÉS per Mallorca, El Pi Proposta per les Illes
Balears, Ciudadanos i Popular, relativa a participació de
grups de majors i pensionistes.

I, en primer lloc, debatrem la Proposició no de llei RGE
núm. 2651/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos, MÉS per Mallorca, El Pi Proposta per les Illes
Balears, Ciudadanos i Grup Parlamentari Popular, relativa a
participació de grups de majors i pensionistes.

Començam amb les intervencions dels grups que han
presentat la iniciativa i, en primer lloc, pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Gràcies, president, bon dia, senyores i senyors diputats.

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un poc de silenci, per favor.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Avui venim aquí a debatre una iniciativa que és una
iniciativa que jo crec que és una iniciativa de les poques que
arriben a aquesta cambra en la qual participen un gran nombre
de grups parlamentaris, és una iniciativa conjunta que tracta, en
definitiva, d’avançar en principis de participació, en principis
d’igualtat, en principis d’equitat.

Avui venim aquí a parlar de jubilats, pensionistes, de gent
gran, en general, encara que no venim a parlar de pensions
estrictament, sí que és una de les bases del pilar de l’estat del
benestar, sinó a parlar de participació, perquè venim a parlar de
participació democràtica al llarg de tota la vida.

Tenim una societat, la societat espanyola actual és una
societat que cada vegada es troba més envellida, cada vegada
també té més esperança de vida i, per tant, tenim una societat
que és... jubilats i pensionistes cada vegada són un nombre
major i que tenen una esperança de vida i una capacitat de
participació.

També aquesta iniciativa parteix de plataformes de
pensionistes i jubilats que intenten fer-se un lloc en la vida
activa i social que tenim, és una iniciativa que el que pretén és
simplement donar veu a aquest col·lectiu, perquè normalment,
al llarg del temps, a mesura que la gent es jubila es perd
capacitat de participació; el que pretén simplement és facilitar
la participació activa de tot aquest col·lectiu. I nosaltres
consideram que l’envelliment ha de ser un procés actiu,
l’envelliment actiu permet tenir una major qualitat de vida i
això també permet avançar.

Crec que aquesta pandèmia que hem sofert ha posat de
manifest també que hi ha un grup, que és precisament el grup
de la gent gran, el grup de jubilats i pensionistes, que ho passa
molt malament; que ha tengut unes conseqüències perverses
sobre aquest grup i, a més a més, ha augmentat en certa manera
l’aïllament i ha tengut un impacte emocional important. És molt
necessari que s’incentivi la participació d’aquests grups en els
diferents fòrums per poder, per una banda, aprofitar
l’experiència que tot aquest col·lectiu té, crec que l’experiència
de la gent gran, l’experiència dels jubilats i pensionistes és
substancial per poder prendre decisions i, per tant, han d’estar
en els fòrums on s’escolta abans de prendre decisions.

També crec que, en ser un col·lectiu cada vegada més
nombrós i cada vegada amb necessitats més específiques,
trobar-se en consells i en centres on participar en aquests tipus
de llocs permet adoptar mesures específiques per solucionar
problemes específics d’aquests grups.

I també crec que en facilitar la participació enriquim la
qualitat democràtica de la nostra societat i facilitam passar a
una vida activa major.

En definitiva, crec que aquesta iniciativa és una iniciativa
que suportem tots, també parteix, en certa manera, de les
recomanacions de la Ponència sobre envelliment que es va fer
en aquest parlament a la legislatura anterior en la qual hi ha tota
una sèrie de recomanacions, entre les quals consta la creació
d’un consell de gent gran que, des d’aquí ara el que es pretén
és replicar a altres institucions.

Ara el que fem és instar crear llocs de participació efectiva,
de participació eficaç de les persones majors per formar part de
la presa de decisions en determinades situacions. En definitiva,
el que volem és facilitar una eina de participació de tothom i
una eina de participació activa.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Per part del Grup
Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra. Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta. En aquesta proposició
no de llei, firmada per la majoria d’aquesta cambra, donem veu
a les institucions a la societat civil, aquesta iniciativa sorgeix de
l’acord de reunions que vàrem tenir l’any passat amb els
col·lectius de les persones majors i jubilades per tal d’afavorir
la participació activa d’aquests col·lectius a les institucions
públiques, amb la creació del Consell de Gent Gran a les
institucions.

Com ja sabem, tots els indicadors apunten a l’augment
progressiu de la població de majors de 65 anys en els propers
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anys. La resposta a l’envelliment demogràfic ha de venir des de
les institucions, però és fonamental que també vengui des de les
persones interessades, és imprescindible que les persones
majors participin en els debats i presa de decisions polítiques
que els afecten com a subjectes actius, i no com a simples
espectadors passius.

Aquest sector de la població està molt preparat i format, hi
ha estudis que indiquen que en el 2001 aproximadament el 30%
de les persones majors tenien una educació secundària o
superior; en el 2017, el percentatge era aproximadament del
78% de la població major, amb una educació secundària
superior. Tenim un sector de la població format, amb
experiència i saviesa acumulada, que és imprescindible que
participin en un espai en els processos de decisió política, es
especial en aquells que els afecten.

En els propers anys tenim un repte important per donar
resposta a l’envelliment de la població, les persones majors
tenen dret a un envelliment actiu, saludable, dret a l’habitatge
digne, a l’accés a la cultura, a la formació, a la inclusió familiar
i comunitària, a l’accessibilitat tecnològica, arquitectònica, a la
mobilitat, transports, al turisme, dret a escollir com vol ser
tractat en una situació de malaltia, el benestar, etc.

Amb aquesta iniciativa proposem la creació d’un consell de
gent gran a les institucions de les Illes Balears. Des d’Unidas
Podemos trobem que és una eina imprescindible per a la
participació institucional perquè aquestes persones participin
activament en la presa de decisions de la política local, insular
i autonòmica; una eina de participació per donar veu a les
demandes i propostes de les persones majors.

No puc acabar la meva intervenció sense donar des d’aquest
faristol tot el nostre suport, així com agraïment a la feina i la
lluita incansable que fan totes les persones a través dels
diferents col·lectius i entitats en les quals s’integren. Amb la
seva experiència, implicació i compromís aporten en el seu dia
a dia a la nostra societat, però també pensen en el futur, com és,
per exemple, el Moviment Pensionista.

També vull donar les gràcies a totes aquelles persones
majors que formen part de la xarxa del voluntariat, totes són un
exemple per al conjunt de la societat.

Per tots aquests motius, demanem el vot favorable a totes
aquelles formacions que no es van sumar a aquesta iniciativa.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Correspon ahora por parte del
Grupo Parlamentario MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr.
Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta, diputades, diputats. Bé, avui tractam un
tema important, al cap i a la fi aquesta proposició conjuga dues

peces clau de la nostra societat, de la societat actual: la
participació ciutadana i la gent gran. Si volem ser una societat
que aspiri a l’excel·lència, necessitam que les persones majors,
que són les que acumulen saviesa, participin activament en la
presa de decisions.

Al nostre grup no li agrada instar administracions, com són
els ajuntaments o els consells, però en aquest cas entenem que
les instam a dur a terme una actuació de la qual se’n sentiran
orgullosos, una actuació de la qual en trauran profit totes les
parts implicades, tant les persones majors com les
administracions, però també la resta, ja que les aportacions
segur que seran en benefici de totes i de tots.

Per això, aquestes administracions han de generar aquests
espais de confiança, aquests espais de participació i aquests
espais han de ser adaptats a la realitat de les persones majors,
que no sempre dominen ni el llenguatge ni la tecnologia com ho
pugui fer la gent més jove.

Creiem que és important posar en valor l’experiència i la
saviesa del col·lectiu de persones majors, la millor manera de
fer-ho és facilitar-ne la participació de totes aquestes persones
a tots els àmbits, tant els que els afecten directament com els
que afecten tota la comunitat. És cert que ja fa molts d’anys que
les persones majors estan organitzades, organitzades amb les
associacions de gent gran, associacions que han fet, fan i faran
una gran feina; aglutinen una part important de les persones
majors. A més, són entitats que s’han adaptat a les
circumstàncies i necessitats del col·lectiu. La feina que duen a
terme aquestes entitats va des de l’oci fins a la salut, passant
per la formació.

Idò ara toca fer una passa endavant i participar activament
en la presa de decisions.

Quant al col·lectiu de persones majors i pensionistes, és cert
que hi ha debats importants que fan referència a aquest
col·lectiu que haurem d’afrontar, ja vàrem aprovar, quasi per
unanimitat, una proposició no de llei a la Comissió de Treball,
en què es demanava que amb els quaranta anys cotitzats es
cobràs el cent per cent de la pensió de jubilació, però sabíeu
que les pensions a les Illes Balears són les més baixes de l’Estat
espanyol? Ens pensam que vivim a un territori ric i resulta que
els nostres pensionistes són els més pobres de l’Estat. Però,
vaja, aquest és un altre debat que ja arribarà, i segur que
arribarà, perquè les persones afectades s’ho mereixen i es
mereixen que en seu parlamentària parlem d’aquest tema.

Però, tornant a la proposta que avui ens ocupa, tal com deia
al principi, si volem una societat que aspiri a l’excel·lència,
aprofitem la saviesa de la gent major, facilitem que participi en
la presa de decisions i segur que si ho fem tendrem pobles,
barris i ciutats molt més humans.

Al marge d’això, justament el Sr. Sagreras no hi és, mirau,
els ous serveixen per menjar, no per posar damunt la taula,
damunt la taula es posen arguments, xifres i política, quan s’han
de posar els genitals masculins damunt la taula és que no tenim
arguments...

(Alguns aplaudiments)
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..., nosaltres pensam que arguments per reclamar deixar de ser
maltractats per Madrid en tenim molts, no fa falta fer de
“poligoneros”.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Per part del Grup Parlamentari 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.
Crec que les gallines contentes no havien estat mai tan
protagonistes a una cambra autonòmica.

Dit això, pel que fa a El Pi i a aquesta proposició no de llei
que avui presentam, conjuntament, la majoria, com s’ha dit
aquí, però no tots, dels grups parlamentaris que conformen l’arc
en aquesta cambra, dir que, bé, que a la gent gran li devem tot
o pràcticament tot, la nostra evolució, els nostres valors, l’amor
que se’ns ha donat i, per suposat, les societats avançades tenen
molt de respecte cap aquelles persones grans que formen part
de la tribu, respecte cap els grans que acumulen saviesa, que
acumulen experiència i la paciència per veure les coses amb
perspectiva i amb objectivitat.

Sols hem de fer una cosa, integrar-los i no aïllar-los, dues
paraules molt fàcils de pronunciar però moltes vegades
oblidades, integrar-los i no aïllar-los, com fem amb la majoria
de coses, no aparcar-los com a mobles i ja no tenir-los en
compte; hem de donar-los veu i hem de donar-los les eines per
tenir aquesta veu, perquè els ho devem, perquè ells aporten i
nosaltres no els hem d’apartar, perquè una societat que respecte
els seus majors i els escolta podrà evolucionar amb més
seguretat, amb un pas més ferm i també amb major riquesa
emocional.

Tota la gent gran ens dóna esperança, ens ha donat lliçons
i han viscut moltes pandèmies, no sé si mundials, però sí locals,
han viscut moltes crisis personals i interpersonals, i només per
això mereixen avui que es doni suport a aquesta proposició no
de llei.

No inventam la pólvora, és cert que ja hi ha un consell de
la gent gran, posaré exemples, com el de Catalunya, allà on té
com a funcions moltes, dur a terme el seguiment i la
dinamització de la implementació dels acords presos en els
diferents congressos nacionals de la gent gran; ser consultat en
relació amb els diferents acords presos en els congressos
nacionals de gent gran; promoure la seva participació; ser
consultat; fer noves propostes sobre qüestions que els afecten;
proposar la realització d’activitats, etc.

Estam d’acords amb una cosa, volen ser governats, però no
comandats, ma mare sempre diu una cosa: només faltaria que
a aquestes alçades de la pel·lícula, primer, em digueu el que he
de dir i, segon, algú m’hagi de comandar. Per tant, jo crec que

són ells els que encara poden comandar, i molt, i, per tant,
esperam de la seva gran ajuda.

Un homenatge a tots els pares i mares que en aquesta
pandèmia també han estat a l’alçada, un homenatge als pares i
mares que en aquesta pandèmia ens han deixat, alguns dels
quals tot sols, i un homenatge particular a totes aquelles dones,
pares i mares que han estat prop de la meva família, per haver-
me inculcat, i esper que també a tots vosaltres, els valors,
l’amor i el feminisme.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Per part del Grup Parlamentari
Ciutadans té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, vicepresidenta. Bé, no vull reiterar intervencions
que han fet companys que m’han precedit, seria absurd i perdre
el temps que necessitam per debatre l’altra proposició no de llei
que hi ha després, més que res perquè és una proposició no de
llei presentada pel conjunt de la majoria de partits, de
formacions polítiques d’aquesta cambra, amb un principi
d’acord prou consolidat amb la redacció d’aquesta justificació
i dels dos punts que es proposen.

Però seria una manca, també de responsabilitat, per part del
meu grup parlamentari i del diputat que us parla, no donar el
temps i el reconeixement que mereixen els destinataris
d’aquestes iniciatives presentades per aquesta cambra de
diputats i de diputades, i, per tant, a més a més que es parla
d’envelliment actiu, es parla d’un col·lectiu amb una proposició
no de llei presentada en aquesta cambra, enregistrada ara fa
exactament un any, que ha patit, precisament, una minva del
seu dret a participar, per unes circumstàncies extraordinàries
que els ha demanat a aquest col·lectiu de persones dels nostres
grans un esforç immensurable, en què els hi ha anat la salut,
que les hi ha anat la paciència, que els ha demanat, també,
sobretot un sobreesforç amb les seves mateixes famílies, perquè
la gent gran de la nostra comunitat autònoma i del nostre país
ha donat suport a fills, a nets i als seus parents, que també, però
ells no dels quals han hagut de tenir cura.

Per tant, que a aquesta cambra ens demanem instar altres
institucions i en les competències d’aquesta mateixa cambra a
garantir la participació efectiva d’aquest col·lectiu és un
mandat, mandat implícit i que avui evidenciem aquí mitjançant
aquesta proposició no de llei.

I per tant, vull reforçar valors del que entenem des de
Ciutadans, del nostre grup parlamentari i del conjunt de
membres de grups i formacions que han fet aquesta proposició,
que l’envelliment actiu perquè sigui garantit suposa escoltar
activament, escoltar i prestar l’atenció d’aquesta escolta que es
proposa.
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També la participació activa, la ciutadania activa i la
democràcia activa, això és el conjunt d’exercir l’envelliment i
garantir l’envelliment actiu.

Cal reconèixer, com he dit abans, la tasca i el compromís de
les nostres persones grans i, per tant, afavorir no la inclusió,
que és un dret i una obligació nostra, sinó la igualtat
d’oportunitats en aquesta participació. I si cal, per les
necessitats específiques d’aquest col·lectiu, afavorir tota
l’accessibilitat i eliminar tots els impediments que hi pugui
haver.

Parlam aquí, en el segon punt, d’un tema de comunicació i
d’un tema d’accés a la digitalització, i aquí té un repte el
Govern de les Illes Balears, la digitalització en la qual aquest
col·lectiu es troba molt enrera ha de contemplar la diversitat
funcional i sobretot la diversitat de possibilitats, i anam molt
endarrerits i és fonamental la comunicació a totes les
institucions i intergeneracionalment a tots els col·lectius.

Per altra banda, es parla del consell de la gent gran,
necessari, evidentment, perquè és un col·lectiu específic, amb
unes necessitats específiques i amb unes propostes
específiques, però també el Govern de les Illes Balears té
damunt la taula altres instruments ja posats en marxa i
reconeguts per una llei, com és la Llei del voluntariat, per la
qual cosa el col·lectiu de gent gran no ha de trobar-se al marge
i hi ha d’haver les polítiques i els programes efectius per
canalitzar la seva participació lliure i individual o col·lectiva,
a través del teixit associatiu, mitjançant la Llei del voluntariat.
Per cert, un debat en tema de participació que demà tendrem a
l’altra Comissió d’Assumptes Generals i Institucionals.

Per tant, finalment, vull reconèixer, volem reconèixer i
sumar-nos a la resta de formacions que ho han fet aquí, des del
nostre Grup Parlamentari Ciutadans, a la gran tasca que han fet
des de fa molt de temps, moltes entitats específiques del
col·lectiu de gent gran, però a la resta d’entitats de la nostra
comunitat autònoma que, de manera oberta a qualsevol tipus de
perfil i d’edat, han permès la participació d’aquesta gent, les
associacions de veïnats, les associacions de gent gran i,
sobretot, moltes associacions de famílies i, molt especialment,
les associacions que treballen i la intervenció en el tema de la
cronicitat, de la dependència i de la discapacitat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Gómez. Por parte del Grupo
Parlamentario Popular tiene la palabra la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Som davant, intentaré no repetir els arguments que han dit
els meus companys, els meus companys que varen signar
aquesta iniciativa parlamentària, i hem de dir que som davant
d’una PNL que es va presentar ara fa un any, el febrer de l’any
passat, una sèrie, la gran majoria dels grups de la cambra vàrem
signar aquesta PNL, que és vera que ens venia d’un text que

ens havia plantejat la Plataforma per les pensions, i nosaltres
vàrem considerar que era oportú.

Seguim pensant el mateix i, si bé per a nosaltres les
peticions segueixen tenint una vigència, ara, evidentment,
després d’una pandèmia, les preocupacions i problemàtiques de
la gent gran doncs s’han multiplicat i, a més, han mutat. Per
tant, esperam que aquest consell de la gent gran que es proposa
en els municipis serveixi per planificar, proposar i executar
accions directes per ajudar de veres tot aquest col·lectiu de la
gent gran.

Gent gran que jo en vull parlar avui, dels nostres padrins,
dels nostres majors, dels nostres pares, ja que també són molt
majors, i que s’han vist directament afectats per la pandèmia,
pandèmia que en el mes de febrer n’hi havia que negaven fins
i tot la incidència del coronavirus i, al final, dia 15 de març ens
va tancar a tots durant una sèrie de mesos.

Els nostres majors són els que més l’han soferta, són els que
més han sofert aquesta pandèmia, han sofert amb més cruesa la
malaltia, són ells els que més s’han emmalaltit i són ells els que
més s’han mort, i hem de dir que són ells els que s’han mort tot
sols, la gran majoria tot sols, sense una filla, un fill, un net, un
familiar que li pogués donar la mà; just a residències a les Illes
Balears se n’han mort 248.

Són els que més han patit la soledat del confinament, i jo
me’n record parlar aquí un dia, ara tenim aquí la consellera
d’Assumptes Socials, que posàvem en valor tots aquells
voluntaris que durant el temps del confinament anaven a
aquestes cases i anaven a parlar amb ells, els donaven
companyia, també evidentment de manera telefònica, les
cridades telefòniques, però vull posar en valor tots aquells
voluntaris que fins i tot els duen la compra o quan feien un
menjar els ho duien a ca seva.

Són ells els que han patit amb més duresa no poder
compartir moments que per a ells segurament seran únics, per
a alguns ja no els tornaran viure perquè tal vegada no hi seran
l’any que ve, i són ells els que no han pogut compartir un
aniversari, una celebració o un Nadal; i són ells els que han vist
com ara, quan més podien gaudir dels més petits de la casa,
doncs fa mesos que no veuen els seus nets.

Es parla i s’ha dit aquí molt bé de l’envelliment actiu, i està
molt bé que parlem de l’envelliment actiu, és clar que sí, però
ells també són els que han vist com tancaven els centres de
tercera edat, ells són els que han vist que tancaven els centres
de dia, ells són els que han vist tancades totes aquelles
activitats que podien compartir amb els seus companys,
activitats amb els amics, i que no ho han pogut fer; són ells els
que han hagut de deixar d’anar a un teatre, un cinema, una
classe de música o una escola d’idiomes, perquè continuen
formant-se, continuen estudiant, perquè també molts es troben
espantats, es troben espantats, n’hi ha molts que no han tornat
sortir de ca seva des de fa mesos, han decidit voluntàriament,
fins que no arribi una vacuna, perquè són a ca seva i no són a
una residència, encara han d’esperar, no volen sortir de ca seva.

Per tant, és bo que els donem veu, és bo que totes les
institucions els escoltem, és bo que ens adaptem a les seves
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circumstàncies, és bo que formin part de manera activa de les
decisions dels polítics, però d’una manera real. Per tant,
nosaltres, des del Partit Popular he de dir que jo em vaig posar
en contacte amb la presidenta de la comissió que tenim en el
nostre partit, Francisca Bennàssar, de la comissió de gent gran,
i ja preparam una proposta per parlar de gent gran i de la
problemàtica de la gent gran ara, en aquest moment de
pandèmia, perquè ho creiem molt necessari.

La gent major té problemes de salut, tenen por, com deia,
moltes vegades de sortir al carrer i han de menester doncs
experts en geriatria i experts en neurologia; tenen molts de
problemes en la gestió sociosanitària, sabem que augmenta en
el seu col·lectiu l’exclusió social, i és així. Els fa falta
aprenentatge, els fa falta formació, els fa falta informació i,
evidentment, els fa falta assessoria jurídica, els fa falta tenir
més coneixement sobre pensions i moltes altres coses.

Per tot això, nosaltres donarem, com no pot ser d’altra
manera, perquè així l’hem signada, suport a aquesta proposta,
però ja els dic que fem feina en una altra que creiem que anirà
molt més enllà.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Comença ara el torn de fixació
de posicions, té la paraula el Sr. Rodríguez, per part del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Vicepresidenta. Por supuesto que nos
sumamos al reconocimiento del a gente mayor, de lo que han
contribuido y han dado a esta sociedad, eso lo compartimos con
todos los grupos de esta cámara en sus intervenciones.

Dicho lo cual, tengo que decir que a mí me pasa como a
Casandra, Casandra era un personaje mitológico, una
sacerdotisa del dios Apolo, al que se le concedió el don de la
profecía, pero luego, por un desencuentro con el propio Apolo,
se la condenó a que nadie creyera sus profecías. Pues yo les
voy a hacer una profecía: este consejo que ustedes aquí nos
traen hoy de gent gran, acabará siendo lo que son casi siempre
todos estos organismos cuando los crea la izquierda y,
misteriosamente, la derecha les acompaña, esto acabará siendo
un consejo de yayo flautas que ustedes acabarán agitando en
esta cámara, diciendo: mirad lo que dice el consell de la gent
gran, que nos avala. Es una profecía, se cumplirá, ya verán
ustedes como se cumplirá.

Porque las justas reivindicaciones de nuestra gente mayor,
las justísimas reivindicaciones de los jubilados, ¿qué hacen
ustedes con ellas? Pues lo de siempre, si quieres que algo se
arregle, nombra un responsable, si quieres que siga
eternizándose, nombra una comisión, en el fondo es lo que
están haciendo ustedes aquí: montar una comisión, instando a
los ayuntamientos sin que, además, en ninguna parte de esta
PNL, supongo, porque, si no, no se pondrían de acuerdo, nos

digan quien va a formar parte de estos consejos de gent gran,
cómo van a ser elegidos, si va a ser a través de sus
asociaciones, si va a ser cualquier persona de cierta edad de los
municipios. No nos explican nada, nos dicen que instamos a los
ayuntamientos a que creen unos consejos de gent gran, eh, y ya
veremos cómo lo hacemos.

Es muy difícil dar apoyo a algo tan insustancial que no lleva
realmente ninguna medida y en la que ustedes en el fondo lo
único que intentan hacer es esquivar hacer frente a ese
problema. Y ¿cuál es el problema real? El problema real, siento
que no esté aquí el Sr. Costa, que antes nos ha intentado
aleccionar sobre la financiación autonómica, el problema real
és que este país va a tener que acabar eligiendo entre
autonomías o pensiones, porque para tanto dispendio, para
tanto gasto absurdo no va a haber. Ustedes prefieren mantener
unas supraestructuras multiplicadas, consejos, miniministros,
minisecretarios de estado, miniparlamentos, reproducidos al
infinito y más allá, y no hay dinero para todo. Pues no, pues
algún día este país se tendrá que..., más allá de estas
declaraciones buenistas tan hermosas, de claro, la gente mayor
que se reúna y que hable sí, que hable, por supuesto que hable,
y lo que les van a decir es que quieren cobrar unas pensiones
dignas, no quieren que el gobierno que ustedes representan les
amplíe la base de cotización a 35 años, que lo que va a suponer
es una bajada de las pensiones. Esto es lo que van a decir, no
necesitamos hacer consejos para saber lo que nos va a decir la
gente, las pensiones de miseria que tienen muchas viudas, esto
es lo que les van a decir, no necesitamos crear otro organismo
donde mareemos, una vez más, la perdiz, venga, venga y venga. 

Instamos a los ayuntamientos, ¿saben el estado de abandono
que tienen muchos ayuntamientos, como el de Palma, de las
asociaciones de gente mayor? Y ¿por qué las tienen en un
estado de abandono? Porque no son de su cuerda, claro, como
muchas asociaciones de gente mayor no son de su cuerda, entre
otras cosas porque cuando uno llega a cierta edad,
evidentemente es muy difícil que sea de izquierdas, pues, claro,
entonces las abandonan, pero a cambio vamos a crear aquí un
consejo, donde como muy bien dicho, acabaremos viendo
sentado a todo los “yayoflautas” emitiendo informes, para que
vengan ustedes a este Parlamento a sacar pecho.

(Remor de veus)

No contarán con nuestro apoyo para blanquear el engaño a
los pensionistas. Gracias, Sra. Vicepresidenta.

(Algun aplaudiment)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President i bon dia a tothom. La participació de
la ciutadania és una premissa bàsica de qualsevol democràcia,
escoltar les diferents veus ens ajuda a construir una societat
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més adaptada als seus temps. Jacques Maritain parla d’aquesta
participació i fa una distinció entre l’individualisme i la dignitat
de la persona humana, com a individu l’ésser humà no és més
que un fragment de la societat, però, com a persona investida
de la seva dignitat i drets, és dipositària dels interessos i
aspiracions de la societat en ple.

Sir Arthur Lewis va assenyalar que tots aquells afectats per
una decisió, han de tenir l’oportunitat de participar en el procés
de prendre aquesta decisió, ja sigui en forma directa o
mitjançant representants electes. Però és que, a més a més,
podem enumerar tot un seguit d’avantatges d’aquesta
participació, com són aprofitar les experiències i la capacitat de
tothom, promoure la igualtat, desenvolupar noves capacitats i
millorar la convivència i la realitat de la vida.

Però què és l’envelliment actiu? Segons la definició de
l’OMS, és el procés en què s’optimitzen les oportunitats de
salut, participació i seguretat amb l’objectiu de millorar la
qualitat de vida de les persones a mesura que envelleixen; és a
dir, consisteix en proporcionar els mitjans necessaris perquè la
gent gran pugui desenvolupar tot el seu potencial físic i ser
partícips de la societat també en la darrera fase de
l’envelliment, un cop ha finalitzat la seva etapa activa a nivell
productiu, ja que els avenços tecnològics i mèdics han permès
augmentar la seva esperança de vida.

No ens podem oblidar que les persones envelleixen i amb
l’envelliment individual, canvien les necessitats i resulten
efectius certs trets derivats de la situació com a persones
adultes majors. Ara bé, les societats també envelleixen en la
mesura en què canvien la seva composició per edats i en aquest
envelliment col·lectiu, es modifiquen els perfils de les
demandes socials.

I tot açò sense deixar de banda un altre aspecte fonamental,
com és la seva experiència. Fins ara la meva exposició feia
exclusivament referència als beneficis per a la gent gran, però
no ens podem oblidar que dita experiència és la més gran
capacitat que posseeix la gent gran i de ser ben aprofitada per
la societat, es tindria una gran capacitat per enfrontar els reptes
que es presenten en l’actualitat.

Per tot l’explicat, crec que queda clar que votarem a favor
d’aquesta proposta.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Ara correspon al grup proposant, entre
d’altres el primer signant, pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula el Sr. Casanova.

(Se sent el timbre de crida per a votació)

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Gràcies, president. Bé, jo aquest segon torn no pensava
utilitzar-lo, el que passa és que, després de sentir el

representant de VOX, crec que havia d’utilitzar-lo per dir-li que
no ha entès res, ho sent molt, Sr. Rodríguez, però no s’ha
assabentat absolutament de res...

(Alguns aplaudiments)

..., no s’ha assabentat absolutament de res, ni ha llegit la
proposta, ni ha llegit la proposta. Jo crec que vostè, o
simplement com que té aquesta dèria, llegeix les propostes i les
esbiaixa directament, perquè aquí parlem de participació i, és
clar, a vostè parlar-li de participació li cau malament i per això
crec que...

(Remor de veus)

... -no, no, no, no, no, vostè no ha entès res-, aquí venim a
donar veu a la gent gran, cosa que vostè no vol, sembla que no
vol; vostè vol que en el moment que la gent gran digui alguna
cosa, es converteix en “iaioflauta”. Idò miri, jo crec que és
millor tenir un “iaioflauta” que no tenir... i fer un ús partidista
de les associacions i de les...

(Alguns aplaudiments)

... que, no, no. Vostè té un esbiaix tan gran quan llegeix, que
veu la paraula consell i automàticament ho transforma en
“xiringuito”, i no és això, Sr. Rodríguez. No, no ho ha entès, no
ho ha entès.

Aquesta iniciativa és una iniciativa que parteix, primer
parteix de la plataforma de Gent Gran, per tant, és una
iniciativa que demana la gent gran.

Segon, és una iniciativa que està basada també en les
recomanacions de la ponència sobre l’envelliment que hi va
haver a la legislatura anterior en aquest Parlament i on parla de
la necessitat de crear un Consell de Gent Gran.

I tampoc no ha entès res quan li diem que siguin els
ajuntaments els que organitzin els seus consells, perquè parlem
d’autonomia. Vostè vol saber com s’organitzaran, són els
ajuntaments els que han de decidir com i de quina manera
facilitar la participació. Del que es tracta amb aquesta iniciativa
és de participació, de democràcia, parlem de democràcia,
parlem de participació, parlem de què tothom tingui veu i
parlem de què tothom pugui escoltar.

Per tant, jo crec que és molt important que la gent pugui dir
i que els governants prenguin decisions a partir del que digui la
gent, no prejutjar abans de res de com serà. No és això, Sr.
Rodríguez, no és això.

Jo crec que aquesta iniciativa el que vol és, primer, aprofitar
la saviesa de la gent. Dos fer que la gent gran, jubilada i
pensionista se senti útil i senti que forma part d’una societat,
perquè nosaltres defensam els valors d’una societat inclusiva,
allà on siguin inclosos tots, fins i tot la gent gran. I tres, que hi
hagi una participació plena i democràtica de tothom. I això és
el que vostès no han entès.

Ja per acabar, simplement dir que sí que és cert que quan es
va presentar aquesta iniciativa no havíem passat el procés de
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pandèmia. De llavors ençà s’ha agreujat la solitud no desitjada
de molta gent gran, sí que és cert que els problemes específics
de què parla la iniciativa, ara ho són més i és més necessari ara
que mai que la gent gran digui quins problemes té i quins
problemes es poden solucionar.

I sobre això li vull dir a la Sra. Durán, que si prepara una
iniciativa, jo crec que, igual que aquesta iniciativa l’hem
portada entre tots endavant per poder participar, jo crec que si
hem de parlar de gent gran i de millorar la vida de la gent gran,
podem participar-hi tots igualment.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Procedim a la votació, farem una única votació dels tres
punts. Votam.

52 sí; 3 no; i cap abstenció.

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 1036/21,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
gestió del procés de vacunació contra la COVID-19 a les
Illes Balears.

Finalment debatrem la Proposició no de llei RGE núm.
1036/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió del
procés de vacunació contra la COVID-19. Començam el debat
amb la intervenció del Grup Parlamentari Popular, té la paraula
la Sra. Marí.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President, bon dia, diputats i diputades. La greu
pandèmia que patim afecta de manera transversal tots els
sectors econòmics i socials de la nostra comunitat autònoma.
Les greus conseqüències econòmiques i socials que es
produeixen constitueixen un fet històric al qual hem de fer front
entre tots, tant dins l’àmbit privat com des del públic. És
necessari que des de les institucions públiques es llanci un
missatge clar i fàcil de comprendre, els constants canvis en les
mesures i restriccions fan que el conjunt de la societat se senti
desemparat i creixi el desassossec i l’alarma davant d’una
administració que es veu superada pels esdeveniments que dia
a dia es van succeint.

La principal eina que disposam ara mateix per sortir
d’aquesta pandèmia consisteix en la vacunació de la població,
la vacunació el més aviat possible.  Sobre aquesta vacuna recau
la majoria de les esperances de la societat en el seu conjunt i
dels sectors més afectats en particular. L’anunci que es va
efectuar en relació amb l’efectivitat de les vacunes va suposar
un cert consol dins l’angoixa que viuen milers de persones amb
l’actual situació. 

Amb tot i això, veiem com una vegada més el Govern de les
Illes Balears es veu superat pels esdeveniments i va totalment

a remolc d’una situació que lluny de solucionar-se cada dia es
troba pitjor.

Als retards inicials s’han de sumar-hi ara noves notícies de
retard en la distribució de les dosis que havien d’arribar a la
nostra comunitat autònoma. Per si això no fos suficient, el ritme
de vacunació de la població afectada no segueix el camí
desitjat, tot i l’oferiment de la sanitat privada per col·laborar
amb la vacunació i la possibilitat d’emprar l’exèrcit per a tal fi.
Tant el Govern de l’Estat com el Govern de les Illes Balears
han rebutjat, de moment, aquesta possibilitat.

En l’actual situació, i un cop es disposi de més vacunes, no
es pot permetre que el ritme de vacunació de la població sigui
tan baix. Col·lectius com ara els sanitaris, en primera línia de
foc en la lluita contra la pandèmia, o la gent gran que pateix de
manera més severa els efectes del virus necessiten una major
celeritat en la protecció que ofereix la vacuna. Dades com les
que vàrem conèixer el passat 13 de gener on les Balears
apareixien com la segona comunitat autònoma amb menys
índex de vacunació no es poden tolerar.

Des del punt de vista econòmic salvar la temporada turística
de l’any 2021 passa per fer de les Illes Balears un destí segur
i això passa també, inevitablement, per tenir un percentatge de
població vacunada molt més elevat que el percentatge actual. 

Per tot això, des del Partit Popular reclamam transparència
i informació de les dosis rebudes, distribuïdes i subministrades;
rebre les vacunes d’una manera justa, ordenada i equitativa per
a tots els ciutadans d’aquestes illes; que el Govern balear
reclami de l’executiu central la quantitat necessària i suficient
de vacunes per a tota la població; necessitam tots els mitjans i
recursos per accelerar la campanya contra la COVID; realitzar
convenis amb la sanitat privada, amb altres col·lectius amb
formació sanitària i fins i tot demanar ajuda al ministre de
Defensa si és necessari; cribratges massius, assegurar la
quantitat i la distribució de la vacuna necessària per protegir la
població i aconseguir ser un destí segur per a la propera
temporada d’estiu 2021; reclamar davant del Consell
Interterritorial de Sanitat que s’estableixin criteris d’incidència
i econòmics a cada comunitat autònoma per dotar-la del
nombre de vacunes d’acord amb aquestes dades; subministrar
de forma immediata totes les vacunes de les quals es disposi, i
finalment, establir un pla clar i específic de vacunació que fixi
els criteris i protocols a seguir per poder complir l’objectiu de
vacunació el més aviat possible. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Correspon ara la intervenció del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares per defensar les
esmenes RGE núm. 1344, 1345 i 1346/21. Té la paraula el Sr.
Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Estaremos de acuerdo la mayoría de
los representantes públicos de este parlamento que es urgente
y necesario agilizar el proceso de vacunación, sobre todo
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cuando uno hoy se despierta y ve el medio de comunicación
Canal4, canal4diario.com, que ha hecho un cálculo con los
datos del Ministerio de Sanidad, y dice, porque los de la
Consejería de Sanidad dicen que no han contestado, no han
querido decir nada, y según publica canal4diario.com, si sigue
este ritmo de vacunación estaremos todos inmunizados en
Baleares en el año 2044. Entonces, yo creo que es preocupante.

Si el Gobierno de Sánchez no cumple, como, por otra parte,
es habitual y no facilita las vacunas, debería ser el Gobierno
balear el que hiciera todo lo posible para adquirirlas
directamente porque al ritmo actual no lograremos el
porcentaje necesario de vacunados para que pueda haber una
temporada turística. 

Por eso, proponemos que el Gobierno de las Islas Baleares
reclame al Consejo Interterritorial de Sanidad una mayor
compra de vacunas y que éstas lleguen a la mayor brevedad
posible a Baleares.

Nosotros, desde VOX, estamos de acuerdo en que la
estrategia de vacunación tiene que ser nacional para que la
posibilidad de vacunarse no dependa del lugar en el que cada
uno reside o se encuentra. Por ello, hay que reclamar al
Consejo Interterritorial de Sanidad que esto sea así, pero si esto
no se consigue, vista la nefasta gestión del Gobierno de
Sánchez e Iglesias, tiene que ser el Gobierno balear el que
compre en el mercado internacional las vacunas necesarias.

Miren, yo les hago un cálculo, por ejemplo, con las vacunas
de Pfizer, cada una cuesta 17 euros, 2 millones de vacunas
Pfizer son 34 millones de euros, 34 millones de euros es lo que
nos cuesta IB3 Televisión cada año.

(Remor de veus)

Con el dinero de este año de la televisión pública balear,
que tiene una audiencia media de un 4,4%, se podrían comprar
todas las vacunas que necesita Baleares para estar inmunizada,
esto son datos. Y si la Sra. Armengol dice que si cuenta con las
vacunas en tres meses tiene la población vacunada, oiga, pues
¡háganlo! Salven la economía y la vida de los ciudadanos de
Baleares. 

Hay que hacer todo lo posible para que haya disponibilidad
de vacunas, para que todos aquellos que quieran vacunarse
puedan hacerlo. Lo que es una irresponsabilidad es que los
partidos del Gobierno, Partido Socialista, Podemos y MÉS,
unos y otros se muestren contrarios a utilizar todos los
instrumentos disponibles para agilizar esta vacunación.
Ustedes, la izquierda, se oponen a que la sanidad privada
vacune, y ustedes, los separatistas de MÉS, prefieren no
vacunarse si para ello hay que contar con el ejército. Ustedes
son los mismos que piden que se agilice el proceso de
vacunación, pero después se niegan a que la sanidad privada o
los militares ayuden en este proceso. Son tan radicales que
prefieren que la gente que quiera vacunarse se pueda contagiar
antes de reconocer que necesitamos a la sanidad privada y al
ejército, y a quien sea, siempre que se cumpla con las garantías
sanitarias.

Por eso, nosotros también proponemos la movilización del
ejército y de otros profesionales del sector privado a la
estrategia de vacunación, incorporar incluso las farmacias y
utilizar recintos públicos para la vacunación masiva de la
población, así como ampliar la capacidad hotelera no ocupada,
si los espacios públicos no son adecuados o suficientes; o,
incluso, vacunar a domicilio, en casos concretos e
imprescindibles. Hay que ampliar los horarios de vacunación
con un plan objetivo para llegar a vacunar 24 horas al día, 7
días a la semana. 

Desde VOX también solicitamos simplificar la burocracia
del registro de vacunación o promover a otros sectores a
realizar la misma, para eliminar de esa carga de trabajo al
personal sanitario. Apostamos por incentivos o productividad
para el personal adscrito a la estrategia de vacunación o
promover una campaña de comunicación veraz, transparente y
clara, para homogeneizar la información y que todas las
administraciones públicas trabajen alineadas.

Demandamos, y creemos que esto es muy importante,
transparencia en los datos de la vacunación, respetando la
privacidad de los vacunados y los no vacunados. Nosotros
estamos en contra de la vacunación obligatoria, defendemos la
libertad del individuo para poder decidir si se vacuna o no. Lo
que es importante es que el Gobierno garantice que todas las
personas que quieran vacunarse dispongan de esta vacuna, y en
esto también está fallando el gobierno, el más claro ejemplo del
fracaso de la estrategia de vacunación es que hoy no hay
vacunas disponibles. 

Se trata de que el gobierno, como digo, garantice esa
vacunación porque, de lo contrario, se va a generar otro
conflicto social cuando no haya vacunas y aquellos que quieran
y no puedan vacunarse comprueben que se ha hecho un uso
indebido en el proceso de vacunación, saltándose los
protocolos. Porque, ¿cuántos cargos políticos, cuántos cargos
de confianza, cuántos directivos o gerentes de hospitales y de
entes públicos del gobierno balear se han vacunado? No lo
sabemos, porque ustedes no dan esta información. 

Señores diputados, y voy acabando, hay que hacer todo lo
posible y cuanto antes para no perder otra temporada turística,
y un proceso ágil de vacunación es vital para ello. Hay que
vencer al virus, hay que proteger a la población, pero no
podemos seguir paralizando la economía como ustedes hacen.
El resultado de la gestión de los gobiernos de Sánchez y
Armengol está ahí, y es muerte y ruina, los peores del mundo
gestionando la pandemia. Ése va a ser el legado que,
desgraciadamente, va a dejar la Sra. Armengol en Baleares, por
ello, al menos, antes de irse, garanticen ustedes que quien
quiera vacunarse pueda hacerlo. 

Muchas gracias. 

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Campos. Intervenció del Grup Parlamentari
Ciudadanos per defensar les esmenes RGE núm. 1357/21 i
1358/21 té la paraula el Sr. Gómez. 
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EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Gràcies, president. Jo duc una intervenció preparada perquè
a qui he d’intervenir, a qui m’he d’adreçar és al grup
parlamentari proponent, a la diputada Marí, però la seva
intervenció, Sr. Campos, li he de dir que, com a mínim, ha estat
tremendament irresponsable; o sigui, en lloc de fer aquí, i
sumar-se al que demana la comunitat científica, tots i cada un
dels professionals i totes les formacions polítiques que tothom
vagi a vacunar-se, vostè diu aquí que es garanteixi que hi hagi
vacunes, però que es vacuni qui sigui. Això és..., a part, ha
vinculat la paraula “morts” en aquesta cambra, ha vinculat a la
situació COVID i la vacunació, això és una irresponsabilitat,
Sr. Campos, i això és perillós. I és perillós perquè el que
necessita la gent del carrer és precisament unanimitat i
seguretat en la comunicació; no pot demanar vostè estratègia a
un govern, el que sigui, o a qualsevol institució, de ser
transparent i de comunicar clarament i, a la vegada, vostè dir el
que ha dit.

I, per tant, des del nostre grup parlamentari rebutjam les
seves declaracions i el que vostè ha demanat aquí, en aquest cas
concret. 

I ara sí, li diré, Sra. Marí, evidentment, nosaltres es pot
imaginar que donarem suport a la seva proposició no de llei,
entre d’altres coses, vostè ha enregistrat una proposició no de
llei una setmana després de la nostra i que recull
substancialment la filosofia i el plantejament, l’estratègia en
molts de punts dels que nosaltres plantejàrem. També és ver
que nosaltres vàrem demanar, el dia 5 de gener, el meu grup
parlamentari, la compareixença de la consellera precisament
perquè donés prou informació sobre com es gestionava aquesta
tercera ona i, evidentment, l’estratègia de vacunació, que supòs
que ens donaria més informació per poder apurar més la
proposició no de llei. En tot cas, li donarem suport.

Crec que coincidim, no tendré molt de temps, coincidim
evidentment que la situació és una situació preocupant, que la
situació requereix, -i també ho hem manifestat i vostè- ens
sumam a aquesta petició, que es compti des de ja -o almenys el
meu grup parlamentari ho ha reiterat en diferents preguntes de
control, en propostes, en interpel·lacions al Govern- en tema de
comptar amb tots els recursos. Vostès són específics d’aquí,
nosaltres en aquest sentit tornam apel·lar el Govern que no
esperi més a activar tots els oferiments que li han fet des de tots
els àmbits dels professionals sanitaris, privats, de la xarxa
privada i de la xarxa concertada, que té no tan solts, per un
tema d’aplicar les vacunes, ha de ser evidentment l’autoritat
sanitària la que digui si són els més adients aquest personal de
diferents àmbits, fisioterapeutes, dentistes, apotecaris i fins i tot
el Col·legi Professional de Veterinaris, el més adequats, o les
unitats sanitàries de la comandància general de Balears. 

Però sí és ver que activar aquesta intervenció immediata i
no deixar-la en l’exclusivitat només del servei públic de salut,
com s’ha presentat a una proposició no de llei dels tres grups
que formen part del Govern, suposa també descongestionar i,
sobretot, simultaniejar tot el cribratge que es pugui fer en els
barris que encara ara no s’ha pogut fer i tenen la mateixa
incidència que altres. I entenem que, per una manca de
recursos, una manca de recursos denunciada i manifestada per

molts professionals de la salut a l’àmbit de l’infermeria i
facultatius mèdics a Eivissa, per exemple, que ha hagut de
menester el trasllat voluntari de molts treballadors i
treballadores professionals des de l’illa de Mallorca, que no té
precisament suficients recursos. I, entre d’altres coses, perquè
hi ha moltes baixes i necessitat de descans per aquesta situació
excepcional de pandèmia. 

Per tant, nosaltres reiteram de bell nou aquí la crida i el
ressò que fem en el punt de proposta, que vostès i nosaltres
farem a la nostra proposició no de llei, que entenc que hi
donaran suport també, que s’activin tots els recursos necessaris.
I que no s’esperi a l’arribada de les vacunes, sinó que es pugui
comptar amb ells, fins i tot per al cribratge que he dit abans.
Nosaltres li fem una proposta i vull fer ressò de les nostres dues
propostes que li duim aquí, entenem que són de millora, Sra.
Marí, una, i vostè ja coneix aquest debat des del nostre grup
parlamentari, aquest debat propositiu de dir: una, que es
compti, que s’ampliï, que el Govern asseguri i garanteixi que
siguin els 7 dies de la setmana el període de vacunació, però
que, a més a més, aquesta estratègia de vacunació es dugui a
terme amb la major disponibilitat horària, per una qüestió, quan
parlam aquí d’igualtat -perdó, d’igualtat-, d’accessibilitat i de
conciliació és important, i l’altra, que es faci a tota la xarxa
sanitària de les Illes Balears, del servei públic de salut, com són
les unitats bàsiques de salut i els centres de salut. I per què?
Perquè els nostres majors, dels quals en parlàvem aquí abans,
i les persones en situació de dependència o en situació de
discapacitat, evidentment, la distància és una dificultat. 

I acab, president. La següent proposta que li fem d’esmena,
que deman que vostès acceptin, és una especificació, és un
afegit, és una millora d’un punt que vostès plantegen i, en la
línia de la claredat que es demanava aquí per a una altra
esmena, és que es doni el major detall específic de tots aquests
col·lectius i perfils a les següents fases establertes, perquè cada
col·lectiu es trobi identificat en quin és el seu moment. Ara
mateix hi ha confusió, nosaltres també li demanam al Govern
de les Illes Balears que visibilitzi aquesta estratègia de
comunicació a l’àmbit dels portals d’informació, és a dir, és
important, molts ciutadans demanen informació, i fins i tot
quan acudeixen a segons quins telèfons públics, de serveis
públics d’informació, no saben donar-los aquesta informació,
on està localitzada, almanco. I, sobretot, hi ha pacients que ens
demanen immediatament que se’ls digui quan se’ls vacunarà
dins d’aquests grups que venen després a la segona fase, com
pot ser els pacients que tenen major risc de patir la malaltia un
cop que l’hagin agafada, com els pacients MPOC, de la
malaltia pulmonar obstructiva crònica. 

Els demanam...

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Gómez, acabi, per favor.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Els donarem el nostre suport.

Moltes gràcies. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Gómez. Ara corresponen les intervencions dels
grups que han presentat conjuntament les esmenes RGE núm.
1360/21 i 1361/21. Començam pel Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Dalmau. 

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Moltes gràcies, Sr. President. Vagi per endavant que el
nostre grup demana la votació per separat d’aquesta iniciativa.

Altrament, senyores i senyors diputats, durant les llargues
setmanes que vam estar confinats, els informatius, dia rere dia,
ens oferien nombroses notícies relacionades amb l’increment
de contagis, el nombre de morts, el drama de moltes famílies,
el cansament dels professionals sanitaris, les conseqüències de
l’impacte econòmic i social produïdes per la pandèmia, o
l’enrenou polític, que sempre ha estat una rèmora en la lluita
contra la COVID-19.

Si més no, en qualque ocasió totes aquestes notícies
finalitzaven amb un alè d’esperança, quan feien un tall per
entrevistar Joan Pons, l’infermer espanyol resident al Regne
Unit qui, des d’un inici, es va oferir voluntari per tastar la
vacuna d’AstraZeneca-Oxford i valorar en primera persona
l’evolució esperançadora d’aquest vaccí.

De fet, en aquelles llargues setmanes de març, abril i maig,
la consecució d’una vacuna segura i efectiva semblava més
aviat una quimera, una il·lusió molt llunyana, però,
afortunadament, en aquests moments ja disposam o
pràcticament disposam de tres vaccins diferents per combatre
la COVID-19. Per això, des del Grup Parlamentari Socialista
volem traslladar el nostre immens agraïment a la comunitat
científica la qual, de manera discreta i sense descans, ha
treballat per fer possible que avui la vacuna contra la COVID-
19 sigui una realitat i que, a més ha permès que la nostra
comunitat autònoma aquesta setmana finalitzi la vacunació
definitiva a les residències i es continuï avançant amb el
personal sanitari de primera línia.

El compromís de la comunitat científica, com deia, ha estat
exemplar, però això no implica que ens puguem relaxar o
pensar que d’un dia per l’altre desapareixeran totes les
restriccions, ni molt manco el virus. Si més no, resulta cabdal
que, en la mesura de la disponibilitat del vaccí, aquest arribi a
tota la població de manera universal, ràpida i assequible, tal
com vam acordar, per unanimitat -per unanimitat-, a la
Comissió de Salut el passat mes de setembre, malgrat avui
alguns no recordin el seu vot a favor de la PNL que vam
debatre el passat mes de setembre a la Comissió de Salut.

En qualsevol cas, referent a aquesta iniciativa i als seus
punts d’acord, volem manifestar els següents criteris: en relació
amb el primer punt, votarem a favor per millorar, si escau, la
informació de l’executiu autonòmic respecte del procés de
vacunació.

En el punt segon hem presentat una esmena per adequar la
redacció del punt a la realitat correcta del procés de vacunació
el qual sempre dependrà de la capacitat de producció de la

vacuna i del compliment dels contractes establerts per la Unió
Europea. En aquest sentit, volem mostrar el nostre suport a
totes les actuacions comunitàries per exigir el compliment dels
contractes signats.

El tercer punt el votarem a favor, davant la reclamació que
realitza el Govern de l’Estat per disposar de les vacunes
necessàries per cobrir la nostra població, sempre i quan el Grup
Parlamentari Popular no accepti l’esmena 1344/21.

El quart punt el votarem a favor, malgrat que no és la manca
de personal sanitari públic el principal problema ara mateix per
avançar en la planificació prevista de la vacunació, si no
l’escassa disponibilitat que ara mateix existeix de vaccins a la
nostra comunitat autònoma i a d’altres.

El cinquè punt, el relatiu als cribratges massius, novament
el votarem en contra perquè, de nou, vostès defensen una
qüestió que nosaltres sempre hem dit que s’ha de realitzar quan
toca, allà on toca i a qui pertoca, segons la incidència del virus,
com s’ha fet fins ara. A més, tampoc no disposen de l’aval
científic ni mèdic: “Los médicos, en contra de los tests
masivos, porque no aportan valor sanitario. Aseguran que no
es recomendable porque la información epidemiológica que
logran puede conseguir con una muestra de población,
evitándose molestias y que los costes se multipliquen.” Notícia
del juny de l’any passat.

Igualment, Sra. Marí, vull recordar-li que tota la seva aposta
pels cribratges massius es va resumir amb una esmena d’1 milió
d’euros als pressuposts de la CAIB, per tant, encara és l’hora
que expliquin com volen realitzar aquests cribratges massius
amb una quantia tan minsa.

(Alguns aplaudiments)

En relació amb el punt sisè, estam d’acord amb acceptar-lo
si s’hi introdueix l’esmena presentada pel Partit Socialista,
Unides Podem i MÉS per Mallorca, i que s’integri que es porti
a terme, d’acord amb l’estratègia de vacunació, la població
diana prevista a cada fase, i es garanteixi el compliment del
procés correcte de vacunació i el compromís d’accelerar el
procés de vacunació, una vegada la producció de vacunes així
ho permeti.

El punt vuitè ens sembla totalment temerari, sobretot en un
escenari com l’actual on manquen vacunes i resulta
indispensable fer una reserva per garantir les segones dosis.
Ara mateix, la recomanació és mantenir la pauta dels 21 o 28
dies, la diferència entre una dosi i l’altra, com està prescrit a les
fitxes tècniques de la vacuna de Pfizer i Moderna, per garantir
la protecció dels col·lectius que ara mateix es vacunen, actuar
d’una manera diferent seria absolutament irresponsable.

I al punt novè li donarem suport, tant així com està redactat
a la iniciativa com amb l’esmena del Grup Parlamentari
Ciutadans.

I ja per acabar, Sr. President, li vull recordar, Sra. Marí, que
si avui és possible debatre aquesta iniciativa és perquè en els
pressuposts generals de l’Estat el Sr. Salvador Illa va posar
1.000 milions d’euros en el pressupost del Ministeri de Sanitat
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per comprar vacunes, aquesta és la realitat que tenim ara
mateix, i per això avui és possible debatre aquesta iniciativa.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, president. La veritat és que parlar d’una PNL sobre
vacunació i que ni VOX ni Ciutadans no hagin fet referència a
la manca de vacunes derivades de la vacunació que fan les
farmacèutiques no crida gens l’atenció perquè mai no es
centren en l’important.

Vegem, la vacunació a les Illes Balears ha de ser àgil,
segura, basada en criteris cientificotècnics i duta a terme per la
sanitat pública, amb tots aquells reforços que siguin necessaris.
I aquí disposam d’un pilar fonamental, que és l’Atenció
Primària i, concretament, amb uns professionals altament
qualificats que són els infermers i les infermeres del nostre
sistema de salut. Per això fan falta reforços, hem de tenir cura
de qui té cura de nosaltres perquè pugui seguir fent-ho.

Sobre el que hem sentit aquests dies, que qualsevol vengui
a vacunar, qualsevol que sàpiga manejar una xeringa, no, no és
així, calen coneixements avançats, domini del material de
reanimació per atendre qualsevol de reacció adversa que es
pugui produir, no serveix qualsevol ni volem que ho faci
qualsevol. A més dels recursos humans, calen els mitjans
materials, les vacunes que han disposat de finançament públic
per al seu desenvolupament i no poden trobar-se subjectes a la
lògica especulativa del mercat i als interessos de les grans
farmacèutiques. Aquestes patents són un bé bàsic que han de
protegir qui més ho necessita, no a qui més té.

Cal aixecar la veu sobre aquesta actitud especulativa i
miserable d’algunes empreses que no serveixen la quantitat de
dosis a les quals s’havien compromès contractualment.
Qualsevol empresa té com a objectiu el benefici econòmic,
evidentment, però incomplir contractes que juguen amb milions
de vides és vergonyós.

També cal aixecar la veu per denunciar que en cap cas
aquests contractes haurien de ser secrets, si en lloc d’estar
subjugats a empreses, s’hagués invertit de bon de veres en la
recerca d’aquest país, podríem produir una vacuna amb els
recursos de les universitats i dels laboratoris públics, en tenim
un bon grapat. I és aquí on el PP ha d’entonar el mea culpa,
quantes i quantes persones altament qualificades varen haver
d’emigrar, segons deien ells, per conèixer món o fer turisme?
Idò aquesta és una tragèdia d’aquest país, formar talent perquè
facin les maletes i se n’hagin d’anar. Si fos una altra la nostra
història, ara tot el món podria utilitzar una vacuna marca
Espanya.

Ara és el moment de dominar la pandèmia, si no ho fem
l’activitat econòmica difícilment es podrà reprendre,
especialment a comunitats autònomes com la nostra amb una
absoluta dependència del monocultiu turístic. Hem de disposar
de vacunes suficients, la compra conjunta per part de la Unió
Europea va ser una molt bona idea, entenem que a VOX no li
deu semblar perquè com que vostès estan en contra de la Unió
Europea..., idò tot els és igual.

Des d’Unidas Podemos exigim que es garanteixi l’arribada
de les dosis necessàries i desplegar totes les eines
governamentals possibles, fins i tot la nacionalització de
qualque farmacèutica, si arriba el cas, l’interès general ha
d’estar sempre per sobre de qualsevol benefici empresarial; és
intolerable que hi hagi qui utilitza dreceres o exerceix
privilegis, n’hem parlat prou aquests dies.

La cua de vacunació ve determinada per un acord del
Consell Interterritorial de Salut, reclamam, per favor, de l’ib-
salut, que augmenti el control del procediment, i demanam i
exigim, també, la dimissió immediata i l’assumpció de
responsabilitats de qualsevol càrrec, persona, polític, qui sigui
que s’hagi botat la cua de la vacunació.

Per agilitar el procés cal posar els recursos necessaris a
Atenció Primària i hem d’aconseguir sí o sí aquest 70% de
població vacunada amb tres mesos. Hem estat el motor
econòmic d’Espanya i ho podem tornar ser, si no aprenem
d’aquesta crisi no podem sortir per tornar al model -perdona-,
si no aprenem que d’aquesta crisi no podem sortir per tornar al
model econòmic laboral i social que teníem abans de la
pandèmia, no estarem en condicions d’afrontar la propera crisi
que arribi.

De totes i tots depèn diversificar el model productiu per a
no tenir els ous en el mateix paner, l’atenció a l’emergència
climàtica, les seves manifestacions i l’atenció a les classes més
desfavorides que són les que pitjor ho passen.

La vacunació és una eina per sortir de la crisi, però no ho
oblidem, les mascaretes, la distància social i la higiene de mans
ens acompanyaran al llarg de tot el 2021. Ben igual que és
fonamental que les mesures econòmiques que s’han d’estendre,
necessitam ampliar els ERTO, necessitam més ajudes i
subvencions als sectors econòmics que pitjor ho passen.

Per acabar, un sentit record de totes les persones que han
perdut la vida en aquesta pandèmia, de totes les que es troben
malaltes ara, dels seus familiars i per descomptat les més
sentides gràcies a tot el personal sanitari i investigadors que
lluiten per salvar vides i donar oxigen així, també, a la nostra
economia, sense elles i ells no hi hauria futur.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Martín. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat.
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EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sra. Marí, supòs que ens
passarà poques vegades que quan parlam d’una PNL es
presentin tantes esmenes i on gairebé tots els grups polítics amb
representació en aquesta cambra, manco dos, han presentat
esmenes, per tant, jo crec que això s’ha d’entendre com a una
voluntat de voler arribar a un acord, a pactar un text que sigui
comú, que representi aquestes diferents sensibilitats i que, per
tant, surti amb el màxim consens possible, sempre i quan sigui
possible, perquè jo crec que en moltes coses ens podem posar
d’acord i en altres no ens hi posarem mai, i amb aquesta i amb
el fons de la qüestió d’aquesta proposició no de llei,
evidentment, que hi estam tots d’acord, que és fer front a
aquesta imperiosa necessitat d’una vacunació, que la sospiram
des de fa més d’un any que ens toca viure aquesta situació que,
evidentment, ens provoca tot un conjunt de situacions que no
ens imaginàvem haver de viure i on tenim molta esperança, per
no dir tota l’esperança dipositada, precisament, en aquestes
vacunes vendran.

Per tant, amb això, evidentment, i amb la qüestió de fons hi
estam totalment d’acord.

També tenint en compte que la situació actual no és de
mancança de recursos humans, és a dir, no és de manca de gent
per posar vacunes, sinó de les vacunes, és a dir que no arriben
amb la celeritat que ens agradaria que arribassin, ni
evidentment tampoc amb el compromís que les diferents
indústries farmacèutiques varen agafar amb la Unió Europea,
amb aquest contracte a parts iguals que es va fer amb tots els
països que integram a dia d’avui la Unió Europea i on es fa
aquest esforç d’exigir aquest compliment, almanco a una sèrie,
diríem, de multinacionals farmacèutiques.

I això, evidentment, també obri un debat, un debat que toca
l’ètica, per ventura alguns diuen que hagués estat millor que la
Unió Europea hagués comprat la patent a aquestes indústries
farmacèutiques i hagués donat la patent aquesta a tots els
laboratoris del món perquè es posassin a fabricar vacunes de
manera immediata i, per tant, aquest procés fos molt més àgil;
evidentment, és una qüestió o són qüestions que afecten l’ètica
de com funciona el món, evidentment, i que no resoldrem des
d’aquí, maldament estiguem hores discutint, com evidentment
es pot imaginar. Però, bé, jo crec també que això són qüestions
que hem de posar a debat i hem de posar damunt la taula,
perquè, entre d’altres coses, aquesta mateixa situació que fa que
a Europa, perquè podem pagar, serem uns privilegiats, també
ens ha de fer pensar amb la resta del món i especialment amb
aquells països o amb aquests continents no tan afortunats com
és Europa a dia d’avui, com, per exemple, Àfrica, allà on ja no
és la primera pandèmia que han de suportar sense medicaments,
sinó que ja en duen moltes, devers vint i busques, començant
pel tema de la SIDA, Àfrica sencera pateix la SIDA perquè no
poden pagar el preu dels medicaments que els exigeixen les
multinacionals.

Però això, evidentment, és un altre debat que segurament
podríem tenir durant hores.

Deia abans que no és un problema de recursos humans, de
moment, fins i tot avui mateix encara la consellera ens deia que

amb els recursos humans que tenim a dia d’avui, en tres mesos
podem vacunar la població de les Illes Balears; escolta, i si fos
necessari, podríem anar a altres col·lectius, a la sanitat privada
per suposat, sempre i quan, evidentment, fos necessari, i fins i
tot d’altres col·lectius, i jo afegiria, d’altres col·lectius que en
sàpiguen. Perquè abans es parlava dels militars, dic jo que si
haguessin d’envair un país, Afganistan, no hi enviaríem els
apotecaris o no hi enviaríem els estudiants de medicina, per
tant, no sé si ens ha de posar injeccions, perquè és que
justament han de venir militars a posar-nos les injeccions. Per
tant, a mi, que no em toquin ni amb un pal, almanco per posar-
me una injecció, per a d’altres qüestions en podem parlar.
Escolta, hi ha estudiants de medicina, hi ha estudiants
d’infermeria, hi ha apotecaris, hi ha veterinaris, mira que hi ha
molta gent per tocar abans que els militars, amb tots els meus
respectes, cadascú, evidentment, a la seva feina.

I molts han dit també i hi estarem d’acord que hi ha uns
protocols que s’han d’acomplir i si no els canviam, i que fa un
mes que vacunam i hi ha hagut una casuística molt rara, hi ha
hagut gent que perquè era batle d’un poble i li havia recomanat
el seu metge, que resulta que també era la seva parella, i a un
altre li havia recomanat fins i tot el Papa, dius, no, escolta, si
tenim uns controls és perquè els hem de fer acomplir i els hem
de fer acomplir al peu de la lletra, i crec que amb això tots
evidentment també hi estarem d’acord.

Sí que no hi estam amb el tema del cribratge massiu que
vostès plantegen a la PNL perquè entenem que en determinades
qüestions sí que ha estat molt útil, però no cribratge massiu per
cribratge massiu i especialment ara que ja ens trobam a un
moment on aquests recursos humans, precisament, es poden
emprar o seran més eficients a disposició de posar vacunes que
no de fer cribratges massius.

Res més, moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Ara, en torn de fixació de posicions,
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears té la
paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Si ho arrib a saber faig una esmena,
crec que m’he quedat tota sola en aquest torn de fixació de
posicions a aquesta proposició no de llei.

Dit això, hem de dir que amb el fons d’aquesta qüestió que
avui ens ocupa estam absolutament d’acord, de fet nosaltres
també, dia 13 de gener, com saben, vàrem enregistrar una
proposició no de llei que anava en relació amb la vacunació
selectiva i prioritària a les comunitats turístiques, una vegada
vacunada, eh, que no ens acusin d’insolidaris, la població
vulnerable.

Aniré per feina i vull dir-los que a nosaltres ara mateix el
que ens preocupa de veres no és el fet que no es puguin
administrar les vacunes, no només perquè el Govern hi fa feina,
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que hi podem creure, del tot o relativament, sinó perquè tota la
comunitat sanitària, tots els sanitaris d’aquesta terra a Atenció
Primària s’han posat a disposició de l’executiu, i ho sabem de
bona tinta, per vacunar les hores que facin falta, de matí,
migdia i vespre, i que s’habilitaran els espais perquè això es
faci.

No em de perdre de vista el campanar, perquè el problema
que tenim és que les vacunes no hi són, que són les
farmacèutiques les que han de produir les vacunes, i no arriben
en els terminis. I que si les vacunes arriben, crec que el que
manco ens ha de preocupar és si les vacunes es posaran o no,
i crec que tenim excepcionals sanitaris que posaran les vacunes
i que s’abastaran i sobraran perquè ens arribin a tots.

Vaig al contingut de la iniciativa que, com dic, en el fons
ens agrada, però nosaltres demanaríem votació separada perquè
hi ha punts que ens agraden i d’altres que no ens agraden tant.
Vull dir-los que al primer hi votarem que sí; al segon, també,
instant el Govern a assegurar que les vacunes arribin a les Illes,
si n’hi ha, perquè torn dir que el problema és que no n’hi ha en
aquests moments i que no abasten, i que, si accepten l’esmena
també ens semblarà bé.

En el tercer punt, el Parlament de les Illes insta el Govern
a reclamar a l’Executiu central la quantitat necessària i suficient
de vacunes, hi estaríem a favor, hi votaríem a favor, sense
l’esmena, i després diré per què; si accepten l’esmena de VOX,
nosaltres ens hi abstindrem.

En el quart punt, el Parlament de les Illes insta el Govern a
utilitzar tots els mitjans i recursos, hi votarem a favor.

Ens abstindrem en el punt cinquè el qual parla d’aquest
cribratge massiu, perquè els especialistes i els experts ja diuen
que els cribratges s’han de fer en aquelles zones en què tenen
una certa incidència, ho explicava ara el Sr. Miquel Ensenyat,
de MÉS; és a dir, fer a tothom cribratges i a tothom fer proves
per haver-les de repetir cada setmana, nosaltres no ho veiem, i
en aquests moments la nostra prioritat és la vacunació. Per tant,
no hi votarem en contra, però ens hi abstindrem també.

En el sisè punt ens hi abstindrem perquè vostès tornen instar
el Govern de les Illes Balears a assegurar la quantitat i
distribució de la vacuna COVID. Els record que no és
competència d’aquest govern de les Illes, si de cas el que han
de fer és instar el Govern estatal, des del Congrés dels Diputats,
on vostès tenen una bona presència, que això sigui així, si és
que ells ho poden fer i poden instar el president Sánchez.
Creiem que en aquest moment no hem de perdre ni confondre
la ciutadania, que ja viu molt crispada i que ha de tenir les
coses clares, les vacunes depenen de la Unió Europea la qual
distribueix als estats membres, una vegada arribi aquí ja
protestarem amb vostès tot el que faci falta.

En el setè punt hi votarem que sí. En el vuitè ens hi
abstindrem, perquè pensam que no les han de posar totes,
perquè està clar que hi ha una segona dosi que s’ha de reservar
i que s’ha de clarificar com es posen les vacunes, i això no ho
fem els polítics, ho fan els sanitaris.

I en el novè punt, també hi votarem que sí.

Per acabarem, vull dir que nosaltres el que volem és que hi
hagi vacunes.

I pel que fa a les esmenes, vull dir que sí estam a favor
d’aquesta esmena que presenten PSOE, Unidas Podemos i
MÉS, al punt 2.

I també estaríem a favor de l’esmena que presenten al punt
6: instar el Govern de l’Estat a assegurar la quantitat i
distribució de la vacuna.

Pel que fa a VOX, tenen mania persecutòria contra els
col·lectius, contra el que vostès anomenen “xiringuitos”, contra
els que no es vacunen perquè no es facin llistats; és a dir, crec
que han entrat dins una deriva una mica "conspiranoide" amb
la qual nosaltres no estam en absolut d’acord.

I això de què “en el caso de no obtener respuesta, que sea
el Gobierno balear el que adquiera las vacunas accediendo al
mercado internacional”, això ja és d’il·legals, no podem
comprar vacunes, no podem, què vol que la Sra. Gómez se’n
vagi a punta de metralleta a comprar vacunes a Europa? No
podem comprar vacunes.

I ja per acabar, vull dir que acceptarem les esmenes del
Grup Parlamentari Ciutadans, simplement fer-los també la
puntualització que el Parlament insta el Govern que garantice
el proceso de vacunación, se lleve a cabo todos los días de la
semana -si hay-, perquè si no el que faran serà de parlar de
qualsevol cosa i no posaran vacunes si no hi ha l’estoc que
necessitam.

Res més, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Fa gairebé un any que va començar
aquest malson, per açò l’anunci el darrer semestre de l’any
passat de les vacunes va suposar un bri d’esperança, alhora que
ens vam sorprendre, s’ha de dir, per la rapidesa. Ara bé, les
farmacèutiques implicades van prometre una distribució que no
acompleixen, així, tots els països a nivell mundial es troben que
no tenen les vacunes necessàries per aplicar-les, segons el
calendari que havien dissenyat.

Cal recordar que el pla de vacunació primer és europeu i va
ser establert el mes de juny del 2020, d’aquesta manera es
permet a la Unió Europea negociar la compra de vacunes en
nom dels seus països membres. Segons Brussel·les, això pot
ajudar a reduir costos i evitar la competència entre els països;
així tenim, per exemple, que la Unió Europea va acordar amb
AstraZeneca el mes passat 400 milions de dosis i al poc temps
va anunciar problemes de distribució, es diu que el repartiment,
de fet, es reduirà en un 60% i es deixarà en 31 milions de dosis.

Amb Pfizer també es va acordar la compra de 300 milions
de dosis el desembre, però aquest consorci fou incapaç de
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subministrar els 12,5 milions de vacunes que havia promès a
finals del passat desembre, tot i que aquesta setmana, és cert,
han promès augmentar la seva producció després de la
polèmica que hem viscut.

Jo he fet aquesta petita introducció perquè he pensat que el
plantejament d’aquesta proposta, tot i que podem compartir
evidentment alguns punts, i que es va enregistrar dia 14 de
gener, sincerament, Sra. Marí, crec que no és realista, però
bàsicament perquè parteix de la premissa errònia d’atorgar tota
la responsabilitat al Govern quan les que no acompleixen els
acords són les mateixes farmacèutiques, sense oblidar la feblesa
dels governs europeus enfront de les empreses.

Tampoc no podem deixar de banda que necessitam una
campanya mundial de vacunació, perquè que encara no saben
si les vacunes actuals funcionaran davant les diferents
mutacions que pateix el virus, perquè sense una harmonització
global no acabarem amb aquest malson. I és que, segons el
Centre d’Innovació en Salut Global de la Universitat de Diuch,
més de la meitat de les vacunes han estat adquirides per països
rics, que tan sols sumen el 14% de la població mundial.

Entrant als punts d’aquesta proposta, anunciam que votarem
a favor dels punts primer, és ben clar que (...) han de ser
absolutament transparents.

El tercer, tota la raó en exigir al Govern central una
distribució equitativa de les vacunes, però és que no és de rebut
que les Illes Balears sempre quedem a la cua.

El novè punt, totalment d’acord que el Govern estableixi
uns criteris i protocols clars per al pla de vacunació.

Pel que fa a la resta de punts, hi votarem en contra, mentre
que si s’accepten les esmenes del Govern dels punts segon i
sisè, votarem a favor del text esmenat.

Per a les esmenes restants, en cas de ser acceptades, no
votarem les de VOX i sí les de Ciutadans.

Un darrer comentari, a mi em grinyola sincerament que es
demani contínuament que les Illes Balears siguin un destí segur
si no es pot garantir que les països emissors també ho siguin.
Tornam a insistir en la necessitat d’una campanya mundial, no
hi ha destí segur si no es pot garantir que els països emissors
també ho són de segurs. I els record que Menorca va estar dos
mesos sense contagis ergo érem una destinació segura, però
l’arribada de l’estiu va fer que es disparessin altra vegada els
contagis.

I un altre dia, si de cas, ja parlarem de les patents i de com
alguns països, i açò ja ho ha introduït abans el Sr. Ensenyat,
Índia i Sud-Àfrica van presentar a l’Organització Mundial del
Comerç una iniciativa per suspendre temporalment les patents
de les medecines i materials de protecció contra el coronavirus,
que inclou les vacunes; aquest alliberament de l’exclusivitat
està contemplat en els tractats internacionals, i així va passar
amb els tractaments contra la SIDA.

Què volem dir amb açò? Doncs suposaria que la fórmula
química per produir la vacuna es pogués compartir i d’aquesta

manera qualsevol estat la podria emprar per produir-la, i així,
potser, acabaríem amb aquest problema de subministrament.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Ara correspon al grup proposant, té la
paraula la Sra. Marí.

(Se sent el timbre de crida per a votació)

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Davant la greu pandèmia que patim,
no podem rebutjar els recursos humans ni materials sanitaris
per ser públics o privats, senyor de Podem, deixin de
dimonitzar la sanitat privada perquè quan els ha fet falta els han
ajudat.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Quan s’ha necessitat col·laboració privada han col·laborat.
Per combatre la pandèmia necessitam tots els sanitaris, tots els
mitjans que siguin necessaris per sortir-ne el més aviat possible.
Fa uns dies els partits d’esquerres enregistraven una iniciativa
i reclamaven que la vacunació contra la COVID sigui duta a
terme exclusivament pel sistema sanitari públic. Per què
aquesta obsessió de rebutjar l’ajuda?

Però avui el Partit Socialista vota amb el Partit Popular i els
ho agraïm, agraïm que votin a favor de la sanitat privada i en
contra del Grup Podemos.

Per una altra banda, és fonamental i és vital que a l’hora de
distribuir més vacunes es tenguin en compte les comunitats
autònomes més afectades econòmicament, com és a dia d’avui
Balears, on, lamentablement, lideram els pitjors rànquings. El
passat desembre vam tenir la notícia més extraordinària de la
pandèmia, el començament de la vacunació, alguns pensàrem
que amb aquesta podríem liquidar aquesta crisi sanitària i
econòmica amb poc temps, si seguíem una estratègia de
vacunació organitzada i massiva, res més lluny de la realitat.

A Balears començàrem a vacunar una setmana tard, a
Eivissa hem estat sense vacunes disponibles durant molts dies,
massa, i ara, a sobre, rebem la notícia que els eivissencs hem
d’enviar les poques vacunes que tenim a Mallorca i a Menorca.
Queda clar que per al Govern d’Armengol les Pitiüses són
territoris de segona i sabíem que ens discriminava, però no
pensàvem que fos capaç de fer-ho, fins i tot amb un assumpte
de salut pública.

Per si això fos poc, el Govern s’ha botat tots els protocols
de vacunació haguts i per haver, s’han vacunat directors
d’hospitals i regidors socialistes abans que sanitaris, quants
gerents de l’ib-salut s’han vacunat i han incomplert el protocol?
Ho publicaran? Seran transparents o també ho justificaran?
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És per això que des del Partit Popular exigim
responsabilitat i transparència, no es pot tolerar que els que es
juguen la vida per salvar les nostres, protegeixen després els
càrrecs afins al Govern autonòmic. La campanya de vacuna és
un complet desastres que hauria d’avergonyir-nos a tots, en
general, i als responsables, en particulars. No podem permetre
una campanya fonamentada en l’opacitat, el favoritisme i el
privilegi. Tenen als hostalers en peu de guerra, als empresaris
turístics atemorits, als centres de salut col·lapsats, als sanitaris
desbordats, als afins vacunats, i més de 8.000 casos actius a les
nostres illes.

La Sra. Armengol no pot continuar improvisant perquè ens
hi va la salut, la vida i l’economia.

Finalment, vull dir que agraïm les esmenes presentades pels
diferents grups parlamentaris que enriqueixen aquesta proposta
i dir que acceptarem les dues esmenes del Grup Ciudadanos,
l’esmena 1361, del Partit Socialista, Podem i MÉS, i no
acceptarem les esmenes de VOX.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

El grup proposant accepta la votació separada, per tant,
procedim a la votació.

Votam el primer punt. Votam.

55, sí; 1, no; i cap abstenció.

Ara votam el punt número 2, amb la redacció original.
Votam.

26, sí; 31, no; cap abstenció.

Votam el punt número 3, amb la redacció original. Votam.

57, sí; cap no; cap abstenció.

Ara votam el punt número 4. Votam.

48, sí; 6, no; 3 abstencions.

Ara votam el punt número 5. Votam.

24, sí; 33, no; cap abstenció.

Ara votam el punt número 6, amb l’esmena 1361
incorporada. Votam.

57, sí; cap no; cap abstenció.

Ara votam el punt número 7. Votam.

26, sí; 31, no; cap abstenció.

Votam el punt número 8. Votam.

23, sí; 34, no; cap abstenció.

Ara votam el punt número 9, amb l’esmena 1358
incorporada. Votam.

57, sí; cap no; cap abstenció.

I ara -no hem acabat, senyors diputats, falta una votació-,
votam l’esmena 1357. Votam.

57, sí; cap no; cap abstenció.

I ara sí, sense haver-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la
sessió.

 



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


	Declaració institucional del Parlament de les illes Balears amb motiu de la celebració del Dia Mundial contra el Càncer.
	I.1) Pregunta RGE núm. 1210/21, presentada per la diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a planificació del Govern per fer possible la implantació del tractament d’hemodiàlisi a l’Hospital de Formentera.
	I.2) Pregunta RGE núm. 1227/21, presentada per la diputada Sra. Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres del nou centre de formació nàutica.
	I.3) Pregunta RGE núm.1228/21, presentada pel diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solucions per l’encariment de la factura elèctrica.
	I.4) Pregunta RGE núm. 1229/20, presentada per la diputada Sr. María Salomé Cabrera i Roselló del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici de la temporada turística.
	I.5) Pregunta RGE núm. 1230/21, presentada pel diputat Sr. José Luís Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves tarifes de transport públic de Mallorca.
	I.6) Pregunta RGE núm. 1349/21, presentada per la diputada Sra. Maria Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment dels criteris i protocols de vacunació contra la COVID.
	I.7) Pregunta RGE núm. 1232/21, presentada per la diputada Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per lluitar contra la pobresa a les Illes Balears.
	I.8) Pregunta RGE núm. 1233/21, presentada per la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a trasllat d’alumnes entre centres a mitjan curs.
	I.9) Pregunta RGE núm. 1234/21, presentada pel diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport al projecte de llei de reforma de la Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal.
	I.10) Pregunta RGE núm. 1237/21, presentada pel diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a motius pels quals el Govern manté l’impost d’estades turístiques a la temporada 2021.
	I.11) Pregunta RGE núm. 1238/21, presentada pel diputat Sr. Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a ordres de confinament i prova C de català a Menorca.
	I.12) Pregunta RGE núm. 1240/21, presentada pel diputat Sr. Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a grups de vacunació.
	I.13) Pregunta RGE núm. 1242/21, presentada per la diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a calendari de vacunació contra la COVID-19.
	I.14) Pregunta RGE núm. 1243/21, presentada pel diputat Sr. Josep Melià i Ques del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a defensa del factor d’insularitat previst al règim especial de les Illes Balears.
	I.15) Pregunta RGE núm. 1226/21, presentada pel diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a remodelació del port de Fornells, en contra de l’opinió del municipi.
	I.16) Pregunta RGE núm. 1239/21, presentada pel  diputat Sr. Jorge Campos Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a superar la crisi amb les ajudes anunciades.
	I.17) Pregunta RGE núm. 1247/21, presentada per la diputada Sra. Patrícia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mitjans suficients per garantir l’eficàcia a la campanya de vacunació massiva per immunitzar la població de les Illes Balears davant la COVID-19.
	I.18) Pregunta RGE núm. 1235/21, presentada pel diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes econòmiques per als sectors afectats per les mesures de restricció de l’activitat a conseqüència de la pandèmia.
	II. Interpel·lació RGE núm. 1029/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern de les Illes Balears en relació amb la climatització de les aules dels centres educatius de les Illes Balears.
	III.1) Moció RGE núm. 17687/20, presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a mesures per a la reactivació del sector del comerç, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 14650/20.
	III.2) Moció RGE núm. 18034/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a harmonització fiscal i sistema de finançament autonòmic, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 17680/20.
	IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 2651/20, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, El Pi Proposta per les Illes Balears, Ciudadanos i Popular, relativa a participació de grups de majors i pensionistes.
	IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 1036/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió del procés de vacunació contra la COVID-19 a les Illes Balears.

