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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyors diputats, senyores diputades.

I. Jurament o promesa del nou diputat o diputada.

Abans de començar el debat, procedeix que el Sr. Carles
Bona i Casas presti la promesa o el jurament d’acatar la
Constitució i l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, atesa
la renúncia al càrrec de la Sra. Mercedes Garrido i Rodríguez,
d’acord amb l’establert a l’article 8.1.3r del Reglament de la
Cambra.

Passam al jurament o promesa del Sr. Carles Bona i Casas:
jurau o prometeu, per la vostra consciència i pel vostre honor,
d’acomplir fidelment les obligacions del càrrec de diputat al
Parlament de les Illes Balears, amb lleialtat al Rei, i de guardar
i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat,
així com l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.

EL SR. BONA I CASAS:

Sí, promet.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Bona, pot ocupar el seu escó. Enhorabona.

(Aplaudiments)

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

II.1) Pregunta RGE núm. 1614/21, ajornada a la sessió
anterior, presentada per la diputada Sra. Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a seguiment
del compliment de les condicions de l’OSP en les rutes
aèries entre illes.

Primera pregunta, RGE núm. 1614/21, ajornada a la sessió
anterior, relativa a seguiment del compliment de les condicions
de l’OSP, que formula la diputada Sra. Patrícia Font i Marbán,
del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom. Benvingut a
aquesta cambra, Sr. Conseller, li desitjam sort i encerts. Avui
ens interessam pel seguiment que fa el Govern sobre el
compliment de les condicions de l’OSP en les rutes aèries de
les illes, Menorca i Mallorca, perquè, precisament aquest mes
de gener i febrer, hem detectat que no s’ha produït aquest
compliment.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Josep Marí i Ribas):

Moltes gràcies, Sr. President, gràcies, Sra. Diputada,
salutació a tots els membres de la cambra, també en aquesta
meva primera intervenció en aquest període.

Li he de dir, Sra. Diputada, que he mantingut, des de la
consellera, distintes reunions periòdiques amb la Direcció
General d’Aviació Civil, a través d’aquesta Comissió mixta de
seguiment de les rutes de l’OSP de les Illes Balears, les hem
tengudes, ja les tenim periòdicament, les hem tengudes durant
l’any 2018, l’any 2019 i, per suposat, l’any 2020, en què s’ha
detectat aquest problema de les restriccions i, per tant, tothom
supòs que entendrà que si les mateixes administracions, el
mateix Govern, però també el Govern central, etc., restringim
les sortides, diem a la gent que no surti de ca seva, és ben lògic
que, tot i l’Obligació de Servei Públic, la companyia va
demanar en el seu moment doncs una suspensió temporal,
llavors es va tornar refer.

Però, també des de la Direcció General de Transport
Marítim i Aeri es fa un seguiment diari, els nostres tècnics
descarreguen les dades de freqüència i horaris de les rutes i fem
un seguiment de tot aquest tema.

L’any passat és ver que Air Nostrum va deixar l’Obligació
de Servei Públic interilles i va fer una contractació directa amb
Air Europa perquè no quedàs descobert. És ver que el dia 24 de
maig es va tornar incorporar Air Nostrum.

Per tant, es fa aquest seguiment, seguim tenint control sobre
això, les freqüències igual no s’acompleixen exactament amb
la freqüència que està detallada, però tampoc no han quedat en
cap moment desateses les illes d’una forma completa i radical.
I per això hi ha la conselleria per vigilar-ho.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. Conseller. No crec que puguem respondre
d’aquesta manera, bàsicament perquè certament ens trobam en
un període de pandèmia, certament tenim tot un seguit de
restriccions, però tenim una normativa que diu aquesta OSP ha
d’operar quatre vols a l’hivern i cinc a l’estiu.

La realitat és que aquesta setmana, avui, per exemple, tenim
tres d’anada i de tornada, sense que voli Air Europa. Dijous,
per exemple, tenim dos vols de tornada, i divendres, tenim dos
vols d’anada.

La realitat, però, Sr. Conseller, és que la gent continua
movent-se, perquè hi ha gent que ha de fer tractaments mèdics,
perquè hi ha gent que ha d’anar a estudiar, perquè hi ha gent,
com els presents aquí, que ens hem de desplaçar per venir a
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aquest Parlament, i que ens trobam en moltíssimes ocasions
amb moltíssimes dificultats.

Demanar a una persona, potser per fer-se una prova mèdica,
que hagi de partir a les set del matí per tornar a les nou del
vespre, no crec que sigui donar una resposta a un servei que ja
ho diu clarament, d’obligació de servei públic; som illes, som
territori fragmentat i tots els grans recursos, les grans
institucions les tenim a Mallorca, amb la qual cosa ens veiem
obligats a desplaçar-nos-hi, vulguem o no vulguem.

I li ho dic, Sr. Conseller, puc entendre la situació de
pandèmia, puc entendre la situació de restricció de mobilitat,
però crec, precisament, que la mobilitat no s’ha de restringir en
aquests vols en els quals en moltíssimes ocasions és que no
tenim altre remei que desplaçar-nos-hi. I li torn insistir: quatre
vols a l’hivern, cinc a l’estiu i estam en una mitjana de tres
vols, amb horaris, a més a més, que dificulten moltíssim les
combinacions. Perquè potser qualque dia et troben quatre vols,
però és que potser et trobes dos vols que estan programat amb
deu minuts de diferència, açò tampoc no és donar resposta a un
servei que és més que necessari.

I sé que som molt cansada, però és que hi torn insistir,
estam obligats a desplaçar-nos a Mallorca en moltíssimes
ocasions.

Sr. Conseller, jo crec que hem de ser més exigents en les
nostres reivindicacions i en fer acomplir el que està escrit per
llei, simplement. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Josep Marí i Ribas):

Gràcies, Sr. President. Sí, jo ho entenc, però també hem de
comprendre la situació; la situació del sector del transport
segueix essent molt complicada, en general, crec que a ningú
no se li escapa això. Jo entenc les reivindicacions, entenc que
voldríem tenir tots els serveis, però també s’ha d’entendre
l’altra part.

El trànsit interilles que es venia registrant un bon any, a
l’any 2019, amb un increment important sobre el 2018, ha
tengut una crisi de demanda impressionant també i, per tant,
això també s’ha de tenir en compte.

Així i tot, ha tengut una reducció del 97%, per exemple, en
el mes d’abril. En els mesos d’estiu es recuperar una mica, però
va tenir caigudes en relació amb l’any anterior quasi de la mei...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

II.2) Pregunta RGE núm. 1630/21, ajornada a la sessió
anterior, presentada pel diputat Sr. Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protesta
contra l’abús de la temporalitat en el sector públic.

Segona pregunta, RGE núm. 1630/21, ajornada a la sessió
anterior, relativa a protesta contra l’abús de la temporalitat en
el sector públic, que formula el diputat Sr. Juan Manuel
Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el
Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President, bon dia, senyores i senyors diputats.
Bien, en primer lugar, quisiera desearle, en nombre del Grupo
Popular, muchísima suerte a la nueva consellera, la va a
necesitar, teniendo en cuenta la situación complicada y difícil
que vivimos, y queremos que su suerte y sus aciertos serán lo
que todos deseamos, que se solucionen los graves problemas
que tiene esta comunidad.

Y dicho esto, le hablo de un problema muy grave y de un
problema complicado, que es el abuso y el fraude en la
temporalidad en la contratación pública; el abuso y el fraude en
la contratación pública es que en puestos de trabajo fijos
estructurales se reitere una y otra vez la contratación temporal
de funcionarios interinos o trabajadores laborales, y hay una
serie de cuestiones importantes, como son la reciente sentencia
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en concreto, la de
19 de marzo de 2020, de 30 de septiembre, también de 2020,
o de 11 de febrero, superreciente, de 2021, que dice que no se
puede excusar en la existencia de normativa laboral o
funcionarial del Estado para no tomar medidas sobre esta
situación gravísima.

Ha habido manifestaciones de los sindicatos, en concreto el
día 31 de marzo, y el pasado lunes, también el 15 de febrero, de
los sindicatos protestando por esta situación y que no se había
tomado ninguna medida por parte de la administración.

También hay una iniciativa legislativa de un sindicato.

Por tanto, le preguntamos: ¿qué medidas concretas piensa
tomar la conselleria ante esta situación gravísima?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Té la paraula la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr.
Lafuente, i gràcies pel tarannà i les mostres de suport.

Vostè plantejava les distintes sentències que el Tribunal
Europeu ha emès, però crec que és coneixedor que aquestes
sentències directament no plantegen el que plantegen els
sindicats o el que plantegen les plataformes d’interins que
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varen fer les manifestacions. Aquestes sentències el que ens
plantegen és que siguin els tribunals espanyols els que diguin
de quina manera s’ha de solucionar el problema de la
temporalitat, i és cert, i li ho reconec, que les sentències el que
ens plantegen és que es fa un abús de la contractació temporal
dins l’administració pública.

Però hem de saber d’on venim per poder veure quin és
aquest abús de la temporalitat pública, i venim d’una legislatura
del Partit Popular, tant a Espanya, com també...

(Remor de veus)

..., com també aquí, en aquesta comunitat autònoma, que es va
dedicar a acomiadar treballadors i que es va dedicar a tallar
totes les taxes de reposició i que es va dedicar a no treure cap
oposició ni una. Si no fem oposicions no reduïm...

(Remor de veus)

... -un poc tranquils-, si no fem oposicions no reduïm la taxa de
temporalitat. I si acomiadam treballadors sí que reduïm la taxa
de temporalitat, perquè aquesta va ser la recepta que va donar
el Partit Popular, acomiadar 2.800 treballadors, pagar 13
milions d’euros d’indemnització i d’aquesta manera davallar les
taxes de temporalitat.

Benvinguda la seva preocupació per la temporalitat dels
treballadors públics, però aquesta preocupació l’haurien
d’haver manifestada en el moment que governaven, que és quan
els fets es veuen, no quan no governen, que únicament són
paraules. Gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sr. Presidente y gracias Sra. Consellera. Mire, yo
le hablo de unas resoluciones recientes y usted me dice: no, es
que hay que remontarse atrás; no hay que remontarse
demasiado atrás, no, hay que remontarse a su mandato, porque
mire, cuando ustedes empezaron a gobernar en la legislatura
anterior había un 20% de temporalidad en la administración de
esta comunidad autónoma, en este momento estamos cerca del
38%. Quienes han empeorado la situación han sido ustedes...

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

..., cuando tenían un acuerdo con los sindicatos a nivel nacional
que la tendencia tenía que ser del 20% al 8, pero ustedes no, en
lugar en disminuir han aumentado, sus soluciones no han sido
soluciones, ustedes han empeorado la situación.

Y por eso le hago la pregunta. El Sr. Negueruela manda a
los inspectores a las empresas privadas a hacerles inspecciones
si hay temporalidades, ustedes, si mandasen los inspectores a
la comunidad autónoma desde que gobiernan, también tendrían
que levantar muchas sanciones.

Por cierto, ustedes dicen una cosa y hacen lo contrario,
ustedes ponen unas normas e incumplen las normas, y las
normas, no abusar de la temporalidad, que dicen ustedes
defender a los trabajadores y a los funcionarios, resulta que lo
que hacen es incrementar la temporalidad, el abuso y el fraude
en la contratación, eso es lo que hacen.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Sí, moltes gràcies, Sr. President. 10.000 places
d’oposicions, 10.000 places d’oposicions, des del 2015...

(Alguns aplaudiments)

..., aquest és el número, que li quedi clar aquest número; vostès,
2.800 acomiadaments, que li quedi clar aquest número també,
perquè això són els fets.

Pot dir el que vulgui, sap perfectament el que diu la
sentència. Sr. Lafuente, jo a vostè el tenc per coneixedor de la
normativa en l’administració pública i el tenc per coneixedor
que en aquest moment, i fins que no es modifiqui la legislació
estatal, no es pot fer res del que demanen els sindicats i del que
vostè, falsament, demana avui també; perquè falsament planteja
una preocupació per aquests treballadors, quan vostè va ser
conseller d’Administracions Públiques no va fer res, en va
acomiadar 2.800, 13 milions d’euros d’indemnització varen
pagar.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

II.3) Pregunta RGE núm. 1803/21, presentada per la
diputada Sra. María Antònia García i Sastre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a celebració
d’esdeveniments i festivals musicals per a la temporada
2021.

Tercera pregunta, RGE núm. 1803/21, relativa a celebració
d’esdeveniments i festivals musicals per a la temporada 2021,
que formula la diputada Maria Antònia García i Sastre, del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. García.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Moltes gràcies, president, bon dia, senyores i senyors
diputats. Benvingut, conseller Company, el Partit Popular li
desitja èxits i encerts en les seves noves responsabilitats.
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Quins escenaris es contemplen per a la celebració de
festivals i esdeveniments musicals aquesta temporada d’estiu?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. García. Té la paraula el conseller de Fons
Europeus, Universitat i Cultura.

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Moltes gràcies, president, bon dia. Aprofit també per
saludar tots els membres de la cambra i posar-me a la seva
disposició. Gràcies, Sra. María Antònia.

Bé, primer de tot m’agradaria també aprofitar aquesta
intervenció per manifestar la defensa i el suport al sector
cultural i reivindicar que la cultura és segura, com no pot ser
d’altra manera. S’han hagut d’establir, com vostè sap també,
diferents mecanismes i protocols per adaptar-la a la realitat
d’aquesta pandèmia i d’aquesta crisi que patim tots en aquesta
comunitat i a nivell estatal, evidentment, i mundial, derivada de
la COVID.

Aquesta govern ha establert ajuts, ha establert
acompanyament, assessorament, reprogramacions, protocols de
la mà de la Conselleria de Salut, i també va declarar dia 8
d’octubre la cultura com a bé essencial i d’interès general.

La previsió per al 2021 que vostè em demana és seguir
treballant en aquesta línia, en defensa de la cultura i, sobretot,
també de la mà de la Conselleria de Salut, establir els protocols
sanitaris necessaris que permetin la viabilitat del sector, per una
banda; la reprogramació, si escau, per una altra; i sobretot
perquè tothom pugui gaudir, per una banda, la supervivència
del sector i, per l’altra, que tots els ciutadans i ciutadanes
puguin gaudir d’un bé essencial i universal com és la cultura.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Gràcies, president. Conseller, una vegada més, comprovam
com la improvisació està instal·lada de forma sistemàtica en el
Govern de la Sra. Armengol, a dia d’avui, els promotors i
productors musicals no poden tancar agendes, no poden signar
contractes amb artistes, músics i treballadors, no poden reservar
espais per falta de previsió i planificació d’aquest govern.

(Alguns aplaudiments)

Galícia i València ja s’han assegut amb aquests promotors,
ja dissenyen plans de contingència en funció de l’evolució dels
indicadors de la pandèmia i ja han dissenyat protocols de millor

seguretat. Això és el que s’espera d’una administració
responsable, generar entorns segurs perquè es puguin
desenvolupar les activitats musicals, en aquest cas.

Miri, la despreocupació i la deixadesa d’aquesta
departament que vostè acaba d’assumir posa en perill més de
3.000 contractacions, entre músics, tècnics de so, tècnics
d’il·luminació, tècnics d’infraestructures, empreses de càtering,
de restauració, empreses de seguretat, empreses sanitàries i
ambulàncies, hotels, empreses de transport; tot això és el
desplegament que han de dur a terme aquestes empreses i
generen una activitat importantíssima, envoltant els 10 milions
d’euros d’impacte.

Per tant, això de ja veurem com evoluciona, ho deixarem
per al darrer moment, no és la resposta adequada per a una
administració responsable, i molt manco per a un destí turístic
que intenta diversificar la seva cartera de productes, a través
d’un segment estratègic, que és el cultural. La cultura amb
improvisació no funciona, Sr. Conseller; generar una oferta de
qualitat necessita de previsió, de planificació, de coordinació
i treball amb el sector privat.

Sr. Conseller, hi és a temps, redirigeixi les polítiques del
seu departament i doni resposta eficient a la gran quantitat de
necessitats i problemes que té el món cultural. 

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. García. Té la paraula el conseller de Fons
Europeus, Universitat i Cultura.

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, tenim aquí l’adalil de
defensa de la cultura, amb el Partit Popular...

(Pèrdua del so)

... una cosa mai vista! Miri, Sra. Diputada, fins al moment...,
aquest govern ha estat al costat del sector cultural. Ha estat al
costat del sector cultural tant amb la política com també amb
les mesures que ha pres. Ha tret ajuts per valor de més de 5
milions d’euros...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

És igual, el que vostè... Jo li explic, no, no, no... Perdoni,
vostè...

(Remor de veus i aldarull)

EL SR. PRESIDENT: 

Senyors diputats, per favor...
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EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Vostè em fa una pregunta però jo tenc tot el dret de
contestar-li amb els termes que jo consideri oportuns, no? Per
tant...

(Alguns aplaudiments)

Açò vagi per endavant.

El que li dic, perquè vostè també ha parlat de programació,
però també ha parlat del manteniment del sector cultural, jo, a
aquesta afirmació que vostè ha fet li responc que aquest consell
-perdonin-, que aquest govern ha estat al costat de la indústria
cultural perquè ha tret més de 5 milions d’euros en ajuts, 
precisament per al manteniment de tots aquests llocs de feina.
I, a la vegada, dir-li que la cultura no s’ha aturat a les Illes
Balears, hi ha hagut diferents festivals, hi ha hagut entitats
culturals que han pogut tirar endavant la seva programació. Que
s’han hagut de reprogramar?, que s’han hagut de... 

(Remor de veus)

Vostès perdonin però és que així açò és mal...

EL SR. PRESIDENT: 

Senyors diputats, per favor...

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):

... si parlam de cultura i educació, també açò ens aniria bé. 

En aquest sentit, no ens doni lliçons de suport a la cultura,
tampoc. No ens doni lliçons de suport a la cultura, aquest
govern ha manifestat ...

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Conseller, el seu temps ha acabat.

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):

... el suport a la cultura tant econòmicament com
protocol·làriament per adaptar-se al món de la COVID, i així
ho continuarem fent. 

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat. Sr. Diputat del Partit Popular, Sr. Sagreras. El
president modula el debat. Si a un conseller que, a més, és la
primera pregunta que respon, vostè -i altres persones- es
dediquen a interrompre’l, el president administra el debat i, per
tant, li dóna més temps.

II.4) Pregunta RGE núm. 1799/21, presentada per la
diputada Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a basses de regants que no estan en funcionament. 

Quarta pregunta, RGE núm. 1799/21, relativa a basses de
regants que no estan en funcionament, que formula la diputada
Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears. Té la paraula la Sra. Sureda. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ: 

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, molt bon
dia. La comunitat de les Illes Balears sembla que és una de les
que utilitza més les aigües residuals tractades de tot l’Estat
espanyol. 

En els darrers anys s’ha parlat d’ampliar algunes basses de
regants per poder donar cabuda a més peticions, tant de
municipis com del sector, i a fer-ne de noves per poder
aprofitar aquestes aigües residuals tractades. 

Som conscient de la diferència que hi pot haver entre cada
bassa de reg o cada comunitat de regants si és d’aigua de pous,
de les diferents preocupacions i necessitats que es troben, però
entenem que quan aquests projectes es posen en marxa és per
donar una opció al sector agrícola a molts llocs que, sense
aquest acord, no tendrien aigua.

En una conversa l’exdirector general, el Sr. Biel Torrens,
ens comentava que hi havia basses que feia molts d’anys que
s’havien iniciat les obres i es trobaven problemes de rompudes,
cruis i mal funcionament en general a l’hora de posar-les en
marxa, i això preocupava perquè podia suposar un gran cost de
revisió i de solució dels problemes. 

Davant d’aquestes circumstàncies, Sra. Consellera, ens
agradaria que ens digués quines basses de regants no estan en
funcionament i, si pot ser, per què no hi estan. 

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Sureda. Té la paraula la consellera
d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha i
García-Mauriño): 

Gracias president. Gracias, Sra. Sureda, por una pregunta
que aborda un tema del mayor interés para la agricultura. Ahora
tenemos -en Baleares- 16 balsas de riego, además de una que
está en construcción en Porreres. De éstas, 9 funcionan
adecuadamente, 4 tienen problemas de salinidad -con lo cual no
se están pudiendo utilizar para el riego- y 3 requieren
reparaciones y mejoras de sus instalaciones. 

La situación en la que nos encontramos los sistemas de
riego al llegar a la conselleria, la verdad es que nos pareció
dramática. Los motivos son muy diversos, mencionaré por
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ejemplo la salinidad del agua regenerada -que es un tema
importante- y la presencia de otras sustancias que muestran
existencia de vertidos o también de roturas. En algunos casos,
con un sistema terciario se puede mejorar mucho todo esto,
como se ha hecho en 2020 en Formentera, lo que permitió el
riego que antes era imposible. 

También habría que preguntarse quién decidió construir
según qué balsas. Quién invirtió tantísimo dinero público, a
veces en zonas que ni siquiera había una demanda agrícola que
demandara el riego. Gracias. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ: 

Gràcies, president. Sra. Consellera, estic contenta que es
vagin prenent les mesures oportunes. Pensam que, abans
d’iniciar projectes d’aquestes característiques i amb aquestes
inversions -com molt bé vostè ha dit- s’ha de fer un estudi de
necessitat i viabilitat. 

Després, m’agradaria que m’especificàs -si pot ser- quines
són aquestes basses. Per exemple, jo sé que la de Maria fa més
de 15 anys que es va iniciar l’obra i encara no està en marxa i
no sé si és perquè el lloc no era l’adient o si perquè la necessitat
d’aquest reg no era en aquest municipi i en aquest lloc en
concret, però la situació és que s’ha de trobar una solució a la
seva posada en marxa. 

A Artà, també, i és una bassa que conec i que ahir ens varen
comunicar que funcionava, cosa que també se’ns va dir fa un
mes i mig, aproximadament, i que les obres varen començar el
2004, amb molta il·lusió per la part de la comunitat de regants
que la varen posar en marxa però ells encara a dia d’avui no
saben que aquesta bassa funciona i, per tant, creim que es
necessita coordinació, informació i més comunicació. Molts de
desperfectes en camins que no s’han solucionat -no només aquí
sinó a molts altres llocs- i, per tant, pensam que no només ha de
tenir la gent informada, els ajuntaments i les comunitats de
regants, sinó que s’han de posar tots els esforços no només per
construir aquestes noves basses i comunitats, sinó per arreglar
i posar en marxa aquelles que -en molts casos- fa molts d’anys
que estan...

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Sureda. El seu temps ha finalitzat. 

Té la paraula la consellera d’Agricultura, Pesca i
Alimentació. 

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha i
García-Mauriño): 

Gracias, president. Bueno, usted sabe que tenemos en
marcha un plan de regadíos para las cuatro islas en el que lo

prioritario es aprovechar lo ya existente, comunicarlo entre sí
y aprovechar al máximo estas inversiones que se hicieron en el
pasado. Pero además, hay otras balsas de riego -usted ha
mencionado algunas- que pueden quedar fuera de este circuito
y para ellas tenemos una partida anual de 1.275.000 euros, de
los que 750.000 se dedican a mantenimiento y 525.000 a
infraestructuras. 

Quiero dar un dato que me parece muy interesante: el agua
de bombeo, el agua de bombeo que se utiliza para el riego
cuesta 1,80 euros por metro cúbico; pero el riego con aguas
regeneradas que nosotros estamos impulsando cuesta 0,30
euros por metro cúbico. El riego medio por hectárea y año es
de 5.000 metros cúbicos. Hay muchos agricultores que ni
siquiera riegan de la manera adecuada por la carestía que esto
supone. Imagínese el ahorro que va a suponer ahora. 

Nosotros no queremos parchear. Queremos hacer un plan de
conjunto, plan global, para que la agricultura en las islas sea
una cosa de futuro, un proyecto de futuro, en el que se pueda
incorporar jóvenes, haciendo más fértiles las tierras, y
abaratando los costes del regadío -por ejemplo- o del resto de
la producción, creo que lo conseguiremos. 

Muchas gracias. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

II.5) Pregunta RGE núm. 1812/21, presentada pel
diputat Sr. Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a limitació de trasplantaments de
vinyes.

Cinquena pregunta, RGE núm. 1812/21, relativa a limitació
de trasplantaments de vinyes, 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. President. Sra. Consellera, perdone de nuevo.
Quisiéramos preguntar, y quisiéramos preguntar de verdad,
porque nos interesa, nos preocupa la respuesta a lo que
preguntamos, no pretendemos hacer un discurso aleccionándola
si no que querríamos saber qué sucede en realidad porque
nosotros entendemos que la diversificación sí es algo más que
una buida paraula per no dir res y la revitalización de nuestro
sector primario pasan por el requerimiento de la captación del
esfuerzo inversor y emprendedor que pueda aportarse a
nuestras islas, ¿de acuerdo?

Entonces en España, no sé si ustedes lo saben, pero casi no
pueden plantarse nuevas viñas, hay una cuota muy baja del
0,1% de la época de la asimiliación de cuotas europea,
entonces lo que sí que es posible es replantarlo, trasladar de
unos sitios a otros.
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Ante las diversas solicitudes de replantación a Baleares, de
gente que quiso traer sus viñas a Baleares y les recuerdo
ejemplos como el del Priorato, que paso de ser una zona
tremendamente deprimida a ser ahora una de las zonas ricas y
productivas en Cataluña gracias al vino. 

Entonces, nosotros sin embargo ante esas peticiones, su
conselleria ha endurecido los criterios para trasladar y para
admitir estas replantaciones en Baleares y argumenta una
posible saturación del mercado y un posible hundimiento de los
precios. Las posibilidades son todas, también podríamos hacer
la gran meca del vino en Europa y embotellar el ambiente del
Mediterráneo y vendernos luego magníficamente en Nueva
York. Posibilidades caben todas. Siempre suceden trastornos
cuando hay una aportación de capital emprendedor y de capital
inversor, posibilidades a nosotros nos parecen que caben todas.

De hecho nuestra pregunta consiste en: ¿de verdad podemos
permitirnos y podemos permitirnos ahora, ante el reto de la
diversificación y de la reactivación, podemos permitirnos
rechazar esfuerzo inversor y emprendedor en Baleares?

Gracias, Sra. Consellera. Como digo, me interesa realmente
su respuesta.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Méndez. Té la paraula la consellera
d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha i
García-Mauriño):

Gracias, presidente. Gracias, Sr. Méndez, que lo tengo allá
atrás, un poco complicado. Bueno, precisamente lo que
apostamos es por la diversificación, la diversificación no
consiste en que de repente unas islas con un territorio finito se
dediquen en exclusiva a plantar viñedos, queremos que haya
cultivos muy diversos. Y esto no es una decisión solamente de
nuestra conselleria, es una decisión que se tomó después de
hablar con las DOP, con las IGP, con las OPA, con todas las
cooperativas, con los petits cellers, con los grans cellers. Hubo
mucho debate y finalmente se tomó esta medida, que de hecho
es una medida que se revisará cada año para ver qué efecto está
teniendo.

Le contestaré luego el resto, creo.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Sí, Sra. Consellera, precisamente esa es la cuestión, que nos
parece que hacen un análisis peligroso. O sea, precisamente han
hablado con quienes tienen más miedo al reto que en un primer
momento..., quien tiene más miedo a los posibles trastornos, a
una posible competencia. Pero si queremos asumir de verdad
la diversificación, vamos a necesitar una aportación de capital
emprendedor y de capital inversor. No podemos permitirnos

rechazarlo, entiendo perfectamente que nos hemos dicho,
bueno, no, que no vengan, que no nos cambien las cosas, pero
la diversificación va a implicar cambios y desafíos...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Méndez, el seu temps ha finalitzat. Té la
paraula la consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha i
García-Mauriño):

Gracias, president. Bueno, a ver, lo que precisamente se
está evitando con esto es que -usted lo ha explicado al
principio- se compren en otros territorios derechos de viña y se
traigan aquí y puedan aceptar el precio de nuestro vino o
incluso provocar un desplome. Esto es lo que se está evitando.
Usted ya sé que es partidario del libre mercado y que los
mercados lo regulan todo. Creo que en Baleares tenemos
muchos ejemplos de cómo el mercado lo ha regulado todo.

Entonces, lo que queremos hacer es favorecer a la mayoría
de productores que ya existen, que ya están haciendo una
inversión, que son gente de aquí que tiene pequeñas y medianas
empresas, que están teniendo un resultado estupendo, que
tienen un vino que usted decía de embotellar..., eso ya existe,
es un vino de gran calidad muy apreciado también en mercados
exteriores y, como le digo, es una medida que revisaremos cada
año. Y si tiene usted interés real en saber sobre esta medida,
pues luego si quiere le cuento, porque en dos minutos y medio
hablar de temas tan complejos, en detalle, pues la verdad es que
es complicado.

Muchas gracias, Sr. Méndez.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

II.6) Pregunta RGE núm. 1802/21, presentada pel 
diputat Sr. Sergio Rodríguez i Farré, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a fosses de la
Guerra Civil. 

Sisena pregunta, RGE núm. 1802/21, relativa a fosses de la
Guerra Civil, 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. Sr. Vicepresidente, este diputado
que le interpela y creo que el conjunto de la sociedad tiene
mucho interés en saber cuánto dinero se va usted a gastar en
desenterrar muertos de la Guerra Civil a lo largo de este año.

Gracias.
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(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Té la paraula el vicepresident i
conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i
Memòria Democràtica.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Moltes
gràcies per la seva pregunta, és molt oportuna avui que fa 40
anys d’un intent de cop d’estat, el 23 de febrer de 1981...

(Alguns aplaudiments)

Per tant, oportú parlar de memòria històrica. La memòria
democràtica va més enllà de tenir un registre historiogràfic del
que va succeir a les Illes durant la Guerra Civil i la dictadura
franquista. La posada en marxa i l’execució de la memòria
democràtica, a través del Pla de fosses, no sols recorda les
víctimes sinó que també evita que les generacions posteriors
puguin repetir errors i horrors com el que va passar en aquest
temps i igualment rescabala el dolor de les famílies dels
desapareguts a les Illes durant la dictadura franquista i durant
la Guerra Civil.

Veurà, Sr. Rodríguez, la memòria democràtica és un dels
símptomes més evidents i clars de la salut democràtica d’un
país. Però bé, com que vostè el que vol és frivolitzar aquest
debat, cap problema. 

Miri, el Govern ha invertit en la salut democràtica de
Balears 210.000 euros del III Pla de fosses i la Societat
Aranzadi, que és la que està fent els treballs de recuperació de
la fossa de Porreres, hi ha invertit aproximadament 80.000
euros. Aquestes xifres també depenen de les troballes a la fossa
i dels dies de treball que es necessitin finalment. Però aquestes
són les xifres que tant li preocupen, Sr. Rodríguez.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Agradezco muchísimo su respuesta, porque como hoy al
nuevo conseller le ha traicionado la inexperiencia, pues nos ha
dicho lo que suelen hacer ustedes, que es pregunte usted lo que
le dé la gana, que yo contestaré lo que quiera. Usted hoy me ha
contestado y se lo agradezco.

El otro día tuve ocasión de leer en el Diario de Mallorca
ese artículo emotivo y específico sobre precisamente la fosa
que usted ha mencionado, la fosa de Porreres, nos contaba la
arqueóloga al cargo de esta investigación, de ... estas fosas, lo

que complicado que había sido el trabajo, la placa de
hormigón, la maquinaria que habían tenido que utilizar, la
clasificación de los restos que allí se encontraban, etc., con esa
inversión que usted nos ha comentado ahora, de alrededor de
80.000 euros.

De verdad, Sr. Yllanes, creo que viven ustedes en una
realidad paralela, yo no sé si a veces cuando se suben al coche
oficial y se meten en el despacho, se aíslan del resto de la
humanidad, pero yo le invito cuando acabe esta sesión, si
quiere le acompaño a Caputxins o a Patronato Obrero a ver las
colas del hambre y usted les explica a esas personas que están
ahí haciendo cola para dar de comer a sus hijos, que nosotros
nos gastamos el dinero en desenterrar muertos de hace 80 años,
con el único objeto de...

(Remor de veus)

... abrir viejas heridas. Ustedes siempre ponen la misma excusa,
“no, es que hay familiares a punto de desaparecer, que no
podrán enterrar a sus muertos”. Creo que esa no es la prioridad,
porque además esos familiares tendrán más de 80 años y hasta
ahora a ustedes la gente mayor que muere en las residencias
parece que no les ha preocupado mucho...

(Continua la remor de veus)

Este tema sí parece que les preocupa. Yo una vez -creo que
ya lo cité en esta cámara-, mi bisabuelo, Salvador Farré Nutó,
vivía en la calle Consejo de Ciento de Barcelona, una noche un
grupo de republicanos lo arrancaron de su casa, lo llevaron a
alguna cuneta y desapareció. Yo no quiero que en estos
momentos se gaste ni un euro público en ir a buscar los restos
de mi bisabuelo.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el conseller de Transició Energètica, Sectors
Productius i Memòria Democràtica.

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

Después de este admirable ejercicio de demagogia que ha
practicado usted aquí y después de decir que hemos gastado 40
millones de euros en renta social en las Islas Baleares y que nos
preocupan las generaciones presentes y las futuras y que las
ayudas que ha establecido este gobierno así lo demuestran, le
diré que no vamos a escatimar ni un solo euro en la
recuperación de la memoria democrática en esta comunidad
autónoma...

(Alguns aplaudiments)

... porque hasta el último céntimo que gastemos en la
recuperación de la memoria democrática será un céntimo bien
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gastado y que servirá también para recuperar la tranquilidad de
aquellas familias que quieren recuperar a sus seres queridos.

Si usted no tiene esa necesidad, sinceramente, es su
problema, hágaselo mirar. A usted le gustan más los asesinos
que las víctimas, por lo tanto, ¿qué me va usted a explicar, Sr.
Rodríguez, qué nos va usted a explicar?

(Alguns aplaudiments)

II.7) Pregunta RGE núm. 1804/21, presentada per la
diputada Sra. Virginia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a recuperació del trànsit
comercial al port de Sant Antoni Abat. 

EL SR. PRESIDENT:

Setena pregunta, RGE núm. 1804/21, relativa a recuperació
del trànsit comercial al port de Sant Antoni Abat, que formula
la diputada Sra. Virginia Marí i Rennesson del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Muchas gracias, presidente. Buenos días, diputados,
diputadas y todo el personal de la cámara, Sr. Marí, primero
quiero darle la bienvenida, es un honor tener a otro Marí en
esta cámara, vamos sumando... Le voy a hacer un poco de
recopilación para situarnos porque hay mucha gente que no
sabe el tema de Sant Antoni como está.

Empezamos con que en el 2019 se crea, se decide una
suspensión temporal por dos años del atraque del transporte
regular del tráfico de vehículos y mercancías en el puerto de
Sant Antoni. Hasta aquí bien, ¿pero qué pasa cuando esta
suspensión temporal está a punto de caducar? Lo primero que
hace su partido de Sant Antoni, és decir el PSOE, junto con
Proposta per Eivissa i Unidas Podemos es presentar una
moción diciendo que quieren... que como quien dice que la
suspensión siga y que no entre nada de tráfico en este puerto,
de ningún tipo, ni de pasajeros ni de nada.

Aparece un informe también que dice, que contrapone otro
informe de 2019. En el 2020 un informe dice que no provoca
impactos negativos, el tráfico de pasajeros. Por cierto, en
informe este segundo ha sido calificado por sus socios de
Unidas Podemos como un chiste de mal gusto y hecho por
técnicos, o sea que me parece que no... no ha lugar.

El 12 de noviembre del año pasado su antecesor y
compañero de partido Sr. Marc Pons visita San Antoni y
recuerda que el puerto no es municipal, es insular y
autonómico, así de claro lo dijo. Nos lo dijo a los ciudadanos
de la isla, y que el diálogo no es una garantía de éxito ya que
desde Ports de les Illes Balears están a favor de la recuperación
del tráfico marítimo comercial.

En este sentido está bien, pero según las informaciones
aparecidas en prensa, usted, Sr. Marí, (...) como alcalde de Sant
Josep no era partidario de la entrada de los ferris al puerto de
Sant Antoni, al revés que el otro alcalde de la isla como puede
ser el Sr. Ruiz, alcalde de la ciudad de Eivissa que él sí está a

favor de la entrada de ferris en el puerto de Sant Antoni.  Si
entre ustedes solos ya no se aclaran, la verdad es que es un
problema difícil de entender y más cuando son dos candidatos
a ser presidentes del consejo.

En el PP sí que creemos que tienen que entrar vehículos y
tráfico comercial siempre y cuando sea solo pasajeros y
vehículos de pequeño...

(Remor de veus)

... pequeño, sin camiones, teniendo en cuenta que la isla de
Eivissa solo tiene un puerto comercial.

Sr. Conseller, ahora es usted el responsable de tomar esta
decisión y yo le pregunto: ¿cuál es su posición...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

(Remor de veus)

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

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Josep Marí i Ribas):

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Marí, la pregunta, perquè
no l’ha poguda acabar, és: com es posiciona el nou conseller de
Mobilitat i Habitatge en relació amb recuperar el trànsit
comercial al Port de Sant Antoni?

Vostè ha preferit fer-me una... un discurs sobre les
qüestions que aborda això i és veritat que a Sant Antoni hi ha
un debat des de fa temps en aquest assumpte. Vostè em
pregunta quin és el meu posicionament, com es posiciona? 

Jo li he de contestar, Sra. Marí, amb una mica de prudència
en aquests moments, perquè crec que és el toca. Com vostè sap
és un tema que per a mi no és mica aliè, és important per a Sant
Antoni pel que jo he viscut allà i per al conjunt de l’illa
d’Eivissa. Crec que ara en assumir el càrrec de conseller de bell
nou i en posicionar-me en aquest assumpte, crec que el millor
és ser prudent.

A Sant Antoni, i vostè ho sap molt bé perquè coneix també
la realitat, hauríem de parlar del conjunt de la badia de Sant
Antoni, no només del moll. El moll és una part important de la
badia, però també hi ha molts altres elements. És molt necessari
fer-hi inversions importants. És necessari fer un tractament
global, una ocupació de l’espai d’aigües, amarraments il·legals
que hi ha, el control dels abocaments, etc. Crec que és un
conjunt de coses que s’han de fer i que, potser, s’han
d’abordar... vaja, segur que s’han d’abordar des de Ports de les
Illes Balears que ha mantingut sempre, li ho he de dir, una
actitud de màxim respecte per les institucions locals de diàleg
i així esper que continuï.
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Hi ha hagut acords a l’Ajuntament de Sant Antoni per
majoria absoluta, al consell insular, però n’hi ha hagut..., vull
dir per unanimitat, i n’hi ha hagut també per majoria absoluta.
I a mi m’agradaria que se’m donàs un cert temps per veure si
som capaç, si som capaços tots de, mantenint aquestes...
necessitats, poder fer possible que hi hagués un acord global
sobre aquest tema i no que fos necessari cap altra postura.

Aquesta és la posició.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

II.8) Pregunta RGE núm. 1805/21, presentada pel
diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a gestió del Sr. Gabriel
Torrens com a director general d’Agricultura, Ramaderia
i Desenvolupament Rural. 

Vuitena pregunta, RGE núm. 1805/21, relativa a gestió del
Sr. Gabriel Torrens com a director general d’Agricultura,
Ramaderia i Desenvolupament Rural, que formula el diputat Sr.
Sebastià Sagreras i Ballester del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula el Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Bon dia a tots, el primer de tot gràcies, president, per la
generosa paciència que vostè sempre té amb mi.

Dit això, consellera, vostè recordarà que a principi de
legislatura jo vaig venir aquí sense cap problema, i en dos anys
que vostè fa que seu en aquesta cadira haurà comprovat que no
és freqüent dins el debat parlamentari, li vaig alabar una sèrie
de nomenaments que vostè va fer dins el seu equip.

Avui li ho he de dir d’una manera, estic una mica preocupat
pel cessament de Biel Torrens com a director general
d’Agricultura. Que és que no ho ha fet bé el Sr. Biel Torrens?
Que és que vostè no fa una bona valoració de la seva gestió
dins la Direcció General d’Agricultura?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. Té la paraula la consellera
d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha i
García-Mauriño):

Gràcies, president. Gracias, Sr. Sagreras, efectivamente el
equipo de la conselleria es un gran..., era y es y sigue siendo un
gran equipo en el que se intentó combinar la experiencia en el
sector, directa, con la experiencia en gestión, con la capacidad
de llevar a cabo políticas que tuvieran que ver tanto con el
ministerio como con Bruselas y que tuviéramos una

interlocución con ellos y una voluntad política firme de
cambiar el primer sector, el sector primario en las islas que
hasta entonces mucha gente nos decía: “pero si eso no es nada,
pero si eso es el 0,0 del PIB” cuando a nosotros nos parecía un
asunto absolutamente central y troncal.

Y tengo que decir que el Sr. Biel Torrens aportó muchísimo
en este equipo, tenía una experiencia personal, familiar,
profesional del sector, un trato muy humano, muy directo con
los productores. No recibimos más que alabanzas sobre él, con
lo cual efectivamente estoy muy orgullosa del trabajo que ha
desarrollado en la conselleria.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, consellera, precisament per això, perquè jo
compartesc amb vostè que dins les dificultats dels moments el
Sr. Torrens va fer una gestió correcta, una gestió digna, una
gestió dialogant i una gestió correcta sobretot si la comparam
amb la resta d’àrees d’aquest govern que no en solen endevinar
ni una. Per això li exprés la meva decepció pel seu cessament. 

Crec que vostès envien un missatge terrible a la societat i a
la pagesia: en aquest govern una presidenta es pot botar les
seves normes i les seves restriccions i no dimitir; en aquest
govern els alts càrrecs vinculats al PSOE es poden vacunar
abans que els padrinets o els sanitaris i ningú no els cessa; en
aquest govern el conseller de Turisme i de Treball presenta les
pitjors xifres d’atur de tota Espanya i en lloc de rellevar-lo li
donen el premi de la "portavocia", però un pobre director
general que ve del món de foravila, que aporta quatre anys dins
el món polític la seva experiència i la seva gestió, que no
només dialoga, sinó que arriba a consensos, Armengol el cessa
per haver intentat donar una mà, per haver intentat donar una
mà -i vostè sap que sense mala intenció- a un pagès o a un
agricultor. La paradoxa és terrible. El Govern es carrega qui ho
fa bé si no té el carnet del PSOE, però manté els que fracassen
si tenen el carnet del PSOE. 

Ara ho han pagat vostès a la conselleria de Podemos. Els de
MÉS per Mallorca ho saben de primera mà perquè, per
exemple, la legislatura passada es varen carregar -varen fer
cessar o varen fer dimitir- al Sr. Biel Barceló quan era
vicepresident del Govern. I això és un modus operandi que té
sempre el PSOE.

Entenc jo, consellera, que aquest nomenament ja no té
solució, fins i tot si s’arxiva l’expedient. Ara hi ha més
problemes a foravila, a segons quines zones, a segons quines
comarques, fa molt de temps que no plou, ja començam a patir
sequera. Per tant, li deman, que amb el Sr. Fernando Fernández
-de qui també tenc unes bones expectatives- es comencin a
arromangar i comencin a treure ajudes per al sector de foravila
perquè no està en crisi només d’ara, per la COVID, sinó que
estan en crisi des de fa més de 20 anys. Gràcies. 
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. Té la paraula la consellera
d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha i
García-Mauriño): 

Gràcies, president. Sr. Sagreras, en esta vida -menos la
muerte- todo tiene solución y nos encontraremos en el camino. 

Solo añadiré que el hecho...

(Remor de veus)

Y también..., y también le digo que al Sr. Torrens no le ha
cesado la presidenta ni le ha cesado nadie, el Sr. Torrens
presentó su dimisión y creo que ese hecho concuerda
perfectamente con toda su actuación, con toda su personalidad
de persona honesta, de persona que piensa en el conjunto, que
piensa en la imagen del conjunto, y no puedo añadir mucho
más, porque este asunto -como usted sabe- está judicializado,
pero yo espero que todo esto acabe de la forma que todos
queremos que acabe. 

El hecho de que aceptáramos su dimisión creo que también
dice mucho de cómo hacemos las cosas en esta conselleria. 

Él dejó muchísimo trabajo preparado, muy adelantado el
plan de ramaderia, colaboró muchísimo con lo que nos
preguntaron antes del plan de regadío, hizo visitas a todas las
comunidades de regantes, ha hecho un trabajo excelente. Y
usted, me alegro mucho de que esté tan interesado por el tema
de las dimisiones. Teclee en internet “gente del PP que no
quiso dimitir”. Tiene lectura para toda la mañana. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

II.9) Pregunta RGE núm. 1806/21, presentada pel
diputat Sr. José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a pujada abusiva dels preus del transport
marítim entre illes. 

Novena pregunta, RGE núm. 1806/21, relativa a pujada
abusiva dels preus del transport marítim entre illes, que formula
el diputat Sr. José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Camps. 

EL SR. CAMPS I PONS: 

Gràcies, Sr. President. Bon dia, Sr. Marí, li desig molta sort
i encert en la seva responsabilitat, però em preocupen algunes
afirmacions que ha fet vostè recentment. Quan qualifica de
difícil de superar el llistó del Sr. Marc Pons, i vull pensar que
es referia a primeres fotos, a anuncis, i a primeres pedres. 

Vostè hereta una conselleria a punt d’explotar en totes les
seves àrees, amb un increment de les tarifes del bus, un
increment de les tarifes del tren, amb una manca i indigne
trànsit aeri i transport marítim..., per tant, té una mala papereta,
Sr. Marí. 

També vull fer manifest que el 75% de descompte, que
també torna a ser notícia avui en els mitjans de comunicació,
fruit del compromís del Sr. Rajoy, a dia d’avui no tendríem res
si fos per vostès. 

Vostè, com a eivissenc, sap perfectament l’odissea que
tenim els menorquins i els eivissencs per poder connectar amb
l’illa de Mallorca. Si comparam les tarifes de 2019 a 2020 -a
part de la baixa i cara connectivitat des de fa un any- el
desplaçament en transport marítim arriba fins a quadriplicar-se.
Vostè n’és conscient? Què pensa fer? 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:  

Gràcies, Sr. Camps. Té la paraula el conseller de Mobilitat
i Habitatge. 

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Josep Marí i Ribas): 

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Camps,
també per la benvinguda. 

Efectivament, hi ha una preocupació amb aquest tema i així
s’ha detectat a la conselleria: des de mitjans de l’estiu passat,
des de la Direcció General de Transport Marítim es va detectar
un progressiu increment dels preus, sobretot en relació amb les
rutes, sobretot d’Alcúdia a Ciutadella. Ens vàrem posar en
contacte des del Govern amb la Direcció General de Marina
Mercant, de forma paral·lela també amb les empreses
navilieres; el que es detecta és que hi ha un canvi en les
navilieres, en la forma de les adjudicacions de bitllets, etc.,
però també sobretot hi ha un augment importantíssim -durant
aquest estiu- de la demanda amb les navilieres, i això
segurament, bé, és una de les coses que va determinar això. 

Clar, també la manca d’un altre operador, en fi, també hem
de tenir en compte la llibertat de preus és un dels principis que
estan regint i, en aquest sentit, el que vàrem fer nosaltres va ser
posar-nos en contacte amb aquesta naviliera important que
opera i, tot d’una, vàrem aconseguir tornar als preus que més o
menys hi havia abans. 

Tenim un control sobre això, tenim un control sobre tots els
preus que es fan i seguirem intentant que no es produeixin
augments desmesurats d’aquests preus. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

Si li deia que em preocupava, ara em preocupa més haver-lo
escoltat, Sr. Conseller. Els menorquins ens trobam amb una
naviliera que es diu Transmediterránea, que només opera els
diumenges, un trajecte a la setmana. Balearia fa inviable per a
molts ciutadans poder-se desplaçar. 

Setembre del 2020: bitllets d’anada i tornada Ciutadella-
Alcúdia, dos adults un fillet i un vehicle, 215 euros, amb el
descompte del 75% de resident inclòs. L’any 2019, sortia per
50 euros. Pujada del 330%, Sr. Conseller. Exemples per venir
a Mallorca, o de Mallorca anar a Menorca, el mes que ve, el
març: dos adults i dos menors i un vehicle, 212 euros; abans, 65
euros. Un adult, 33,75; abans, 16 euros. Un adult i un vehicle,
143, 25; abans, 40 euros. Una furgoneta de 4 metres i mig i un
passatger, surt ara per 446,50. Vostè no troba que aquests preus
són indignes per als ciutadans de Balears?

Aquestes tarifes afecten de ple a l’economia, a la
connectivitat i tot ho fan inviable. El transport marítim, Sr.
Conseller, vostè que diu que el vigilen els tècnics cada dia, idò
no sé què deuen vigilar, però 330% d’increment és el que patim
els ciutadans de les illes de Menorca i d’Eivissa. Quines
accions concretes pensa prendre per impedir aquest abús de
pujades de més del 300%?

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Camps. Té la paraula el conseller de Mobilitat
i Habitatge. 

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Josep Marí i Ribas): 

Gràcies. Dir-li que, des del Govern de les Illes Balears, hem
fet tot el que està al nostre abast i allò que normativament ens
permet per garantir als ciutadans una mobilitat segura, eficient
i accessible per a tothom, treballam per a l’interès general i, per
tant, tot d’una que vàrem detectar això vàrem poder fer una
rectificació i una modificació d’això. 

Una dada: en el mes de juny, dir-li que la majoria dels preus
són els preus que vostè deia i -efectivament- només una part
molt mínima dels 87.000 paquets que es varen generar en el
mes de juny tenien preus superiors a 150 euros. Aquestes són
les dades que nosaltres tenim, i no vol dir que no hi hagi hagut
alguna altra qüestió puntual, però aquestes són les dades que
manejam a la conselleria i seguirem treballant, des de la
direcció general, per poder controlar aquesta qüestió. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Conseller. 

II.10) Pregunta RGE núm. 1807/21, presentada per la
diputada Sr. Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a retards en les valoracions
de discapacitat. 

Desena pregunta, RGE núm. 1807/21, relativa a retards en
les valoracions de discapacitat, que formula la diputada Sr.
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula la Sra. Durán. 

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Gràcies, Sr. President. Considera el Govern que s’han pres
les mesures necessàries, adequades i urgents per tal de
solucionar el gran retard que hi ha amb el tema de les
valoracions de discapacitat?

Moltes 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 (Fina de Santiago i Rodríguez): 

Gràcies, president. Gràcies, Sra. Durán per la seva pregunta.
El Govern -concretament la conselleria que jo tenc l’honor de
gestionar- ha practicat una sèrie de mesures però hem de
reconèixer que no han estat eficients perquè en aquest moment
tenim retard en les valoracions de la discapacitat. 

Sempre que parl d’aquest tema, el primer que faig és
demanar disculpes als ciutadans perquè som absolutament
conscient que no donam un bon servei. En aquest moment, a
Menorca, duim 15 mesos de retard, una sol·licitud ha d’esperar
15 mesos; a Eivissa hem passat de 9 mesos, a 7 mesos, a 4
mesos; i a Mallorca, en aquest moment, està a 2 mesos i mig.
La diferència territorial és per mor que a Eivissa i a Menorca
no hi tenim metges. Hem fet tota una sèrie d’accions per
aconseguir aquests metges i, de moment, no ens han donat
resultat. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Consellera, el setembre de
2019, la Sra. Salomé Cabrera li deia que els menorquins no
necessitaven les seves disculpes, que els menorquins
necessitaven solucions. 

El mateix que vostè ha dit ara, ho va dir el 2018, ho va dir
el 2017 i ens parlava del tema dels metges. L’octubre de 2019
es va aprovar a la Comissió d’Afers Socials d’aquest parlament
autonòmic, una proposta del Partit Popular, també de la Sra.
Salomé Cabrera, que deia que el Parlament instava el Govern
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a prendre les mesures necessàries i urgents per tal de solucionar
aquest problema. A part d’això, també demanàvem al Govern
d’Espanya una modificació normativa i, a part d’això,
demanàvem que el Govern de les Illes Balears tengués previst
en el pressupost garantir el servei, encara que fos de manera
privada. Això es va aprovar per unanimitat.

Miri, l’any passat, l’octubre de l’any passat es va aprovar
una proposta també per unanimitat de Ciutadans, una proposta
que el que demanava era que ja que havien aprovat un decret,
que era el 91/2019 i s’havia aprovat amb el vot a favor del
Partit Popular, el Decret de mesures urgents i per agilitar els
procediments administratius, el 8/2020, que d’una manera
immediata es resolguessin aquests expedients. Vostès varen
demanar una transaccional i varen dir que “de manera
immediata” no els agradava, però “amb la màxima celeritat
possible”. Què ha passat? Que si teníem 454 persones per
exemple a Menorca en llista d’espera, ara n’hi tenim 600.

Vostè ha tengut tots els mitjans, té la normativa, té els
metges. Jo no li demanaré com vostè deia, què volen, que
segresti un metge? No, jo no li demanaré que segresti un metge,
Sra. Consellera, però tampoc vull que vostè em faci així amb
les espatlles i sembli que està resignada. No, els ciutadans de
les Illes Balears, els d’Eivissa, els de Mallorca i els de Menorca
no necessiten la seva resignació, necessiten les seves solucions.
Ara en aquest moment parlen de videoconferències, que es
puguin fer per videoconferències. Miri, farà quasi un any que
tots hem après a fer moltes gestions per videoconferència, idò
tal vegada aquesta és la solució, Sra. Consellera, com també ho
és una contractació urgent, encara que sigui per un contracte
menor, perquè vostè sap que això..., vostè ho va fer l’any
passat, ha ajudat en un moment determinat. 

Vostès han de posar les solucions, nosaltres proposam,
vostès han de gestionar i és l’únic que no fan. Sap què passa?
Que són moltes persones, en aquest moment a Eivissa i a
Menorca més de 900 persones que esperen i esperen per la seva
ineficàcia...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán, el seu temps ha finalitzat. Gràcies, Sra.
Durán. Té la paraula la consellera d’Afers Socials i Esports.

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

Gràcies, president. Efectivament, Sra. Durán, de vegades les
paraules ens traeixen, la seva pròpia proposició no de llei era
de solucionar de forma immediata, propostes ni una...

(Remor de veus)

No, propostes ni una. La seva...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, per favor!

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

La seva proposició no de llei i la de Ciutadans era
solucionar de forma immediata. Propostes, ni una, ni una en
varen pensar. Nosaltres jo li diré tot allò que hem estat fent.
Primer, anar a l’origen, perquè nosaltres no tenim el decret, el
decret és estatal, i vostè ja ho hauria de saber, el decret és
estatal. Hem anat a l’origen, hem demanat el canvi d’aquest
decret estatal, en lloc de “metges” que posés “sanitaris”. Vostè
diu contractes menors, feim allò que ens permet la legislació,
un cada any pel mateix motiu. Dia 22 de febrer a Menorca n’ha
començat un.

Contractes majors, n’hem fet dos, els dos han quedat
deserts, els dos han quedat deserts. Borsins de feina de metges,
n’hem fet tres, específics per a Menorca i per a Eivissa, els tres
han quedat deserts. No hi ha metges que vulguin fer feina
d’això. Hem intentat conveniar amb el Col·legi de Metges, al
que vull agrair la seva disponibilitat, amb el Col·legi de Metges
per veure si els jubilats podrien fer aquestes valoracions, no ha
estat possible jurídicament. Hem fet un conveni amb l’Ibsalut
per als inspectors, perquè poguessin fer valoracions. N’han
pogut fer un parell, però...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, Sra. Diputada!

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

Vostè em demana solucions i jo li estic explicant...

(Continua la remor de veus)

Vostè el conveni amb l’ib-salut per als inspectors, perquè
poguessin fer valoracions, n’han fet, però és una feina
secundària, la principal és la seva funció d’inspecció. Hem
prorrogat un any totes les revisions per no crear aquesta borsa.
Hem desplaçat quinzenalment un metge de Mallorca, dels
quatre que tenim, perquè vagin a Menorca i a Eivissa a fer
valoracions. I ara feim les videoconferències per veure si cada
dia podem fer valoracions...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

(Alguns aplaudiments)
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II.11) Pregunta RGE núm. 1957/21, presentada pel
diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a passaport vacunal o
certificat de vacunació. 

Onzena pregunta, RGE núm. 1957/21, presentada en
substitució de la RGE núm. 1795/21, relativa a passaport
vacunal o certificat de vacunació, 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, ja fa dies que el ministre
de Turisme grec negocia amb el Regne Unit un passaport de
vacunació. Grècia, per cert, que té un ministeri només de
turisme. Aquí la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme li ha
donat a vostè la responsabilitat de crear un pla pilot per
gestionar el passaport de vacunació. L’ha deixat tot sol, però és
una oportunitat que considerem que s’ha d’aprofitar.

A les Illes Balears, fruit de la col·laboració públicoprivada,
ja vàrem tenir un primer pla pilot amb els seus encerts i les
seves mancances, però que com ara en aquell moment només
el seu anunci ja va generar il·lusió. 

Sr. Negueruela, com es durà a terme la implantació del
passaport vacunal o certificat de vacunació que vostè ha
anunciat després de la reunió mantinguda amb la ministra
Reyes Maroto?

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):

Gràcies, Sr. President. La Presidenta va oferir la possibilitat
que Balears fóssim destinació per implantar el certificat de
vacunació. És una eina molt important que s’està treballant a
nivell europeu, també vàrem parlar amb la ministra
d’Assumptes Exteriors, a nivell europeu tant de Comissió
Europea com d’OCDE i, per tant, és una eina que primer s’ha
de pactar en seu de la Unió Europea i després s’ha d’implantar.
En aquesta implantació és allà on nosaltres volem ser una
destinació pilot i hi ha la voluntat que així sigui per part del
Govern d’Espanya i, per tant, farem feina conjuntament amb el
Govern d’Espanya en aquest sentit i el certificat de vacunació
ja és una eina que existeix, ja està aprovat en seu de la Unió
Europea i per tant es pot desenvolupar.

No és cert que Grècia faci acords bilaterals amb altres
països de la Unió, ha de ser un acord de la Unió Europea. Per
tant, després pots sortir i arribar a acords amb altres països. I
nosaltres volem ser una destinació prioritària per aquesta
implementació, sobretot després de conèixer ahir la posició del
Regne Unit per a la tornada dels vols internacionals i del
turisme a partir d’aquest estiu. Per tant, per a nosaltres és molt
important aquesta aplicació, aquest treball conjunt que hem de

fer amb el Govern d’Espanya per ser els primers en aplicar-ho
en el territori espanyol.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Sr. Conseller, com incentivarem que el
turisme de qualitat vacunat vengui a les Illes Balears? Quins
avantatges tindran els nostres visitants que duguin l’acreditació
del passaport vacunal? Perquè no es poden cometre ara les
errades que es van cometre en el primer pla pilot. Recordi que
van passar mesos des que es demanava el test en origen, fins
que finalment aquests controls van ser una realitat.

Sr. Conseller, no pot perdre ni un minut en estructurar el
que anomenem destinació segura, amb un bon programa de
promoció de circuits segurs, amb una bona especialització
turística. No podem permetre que es perdi ara una altra
oportunitat per potenciar la innovació i les empreses
tecnològiques de les Illes Balears, amb indicadors transparents
i fiables dels fluxos de visitants.

Sr. Conseller, col·laboració públicoprivada també en aquest
segon pla pilot. Vacunació eficient, test en origen, corredors
segurs, certificats de vacunació. Que l’enorme sacrifici que
estan fent els nostres autònoms i empreses, de tota la cadena de
valor del sector turístic en aquest any de pandèmia, serveixi per
tenir i poder gaudir d’una temporada turística segura, profitosa
i sostenible.

Gràcies.

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):

Gràcies, Sr. President. Estic d’acord, són les línies en les
quals estam fent feina, precisament el certificat de vacunació és
una eina més, no és l’única eina possible per a aquesta obertura,
sinó que ha d’anar acompanyada per altres mesures, moltes
d’aquestes són les que vostè ha explicat ara i que en vàrem
parlar també amb el ministeri, els tests, la certificació dels tests,
l’obligatorietat de garantir l’arribada segura d’aquests turistes
i la col·laboració públicoprivada en la qual nosaltres estam fent
feina contínuament. 

Ahir vàrem tenir reunions precisament en aquest marc
d’obertura turística i aquesta setmana tendrem distintes
reunions precisament per acabar de fer la nostra proposta, però
és cert que el posicionament de les nostres illes ara està pendent
també de l’obertura dels nostres països emissors, les mesures
que adoptaran ells i el nostre calendari d’actuacions està també
pendent d’aquesta situació, tal com vàrem parlar i acordar amb
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el sector privat per fixar les dades més precises precisament per
a aquesta reactivació.

Vàrem tenir també aquesta setmana una reunió molt
important -la setmana passada, perdó-, amb TUI, amb el CEO
de TUI i amb Jet2 precisament per intentar en aquesta
col·laboració publicoprivada fixar les millors dades
precisament per tornar als programes publicoprivats que
nosaltres hem de posar en marxa.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

II.12) Pregunta RGE núm. 1808/21, presentada per la
diputada Sra. María Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a atenció als pacients. 

Dotzena pregunta, RGE núm. 1808/21, relativa a atenció als
pacients, que formula la diputada Sra. María Tania Marí i Marí,
del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ.

Gràcies, Sr. President. Bon dia, diputats i diputades. Sra.
Consellera, considera que els pacients reben una atenció
correcta? Gràcies.

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 a tothom. Sra. Diputada, gràcies
per la seva pregunta. El primer que li vull recordar, perquè a
vegades crec que se n’oblida, és que vivim un any de pandèmia
i que els recursos s’han hagut d’adaptar a la situació actual a
cada moment; així i tot, crec que no es pot d’aquesta manera
comparar un any ordinari amb aquest any. 

Dit això, els milers de professionals que fan feina al sistema
sanitari públic i privat donen el millor de si mateixos per donar
aquesta atenció excel·lent a un sistema sanitari que té com a
guia ser equitatiu i ser universal. 

Els centres -com li dic- s’han hagut d’adaptar a múltiples
plans de contingència i amb un gestors que han donat també el
millor de si mateixos de dia o de nit. Se’ns dubte  aquesta
atenció, sí li vull dir, és molt millor que la que es donava quan
governava el Partit Popular. Faci vostè les comparacions, faci-
les vostè mateixa, jo li puc posar uns exemples: el PP va ser
capaç de llevar la targeta sanitària a 25.000 persones; va ser
capaç d’introduir en moments de crisi el copagament
farmacèutic als pensionistes; i al mateix moment de crisi va fer
pagar 10 euros per la targeta sanitària o va acomiadar 1.400
treballadors. 

Cap govern no és perfecte, Sra. Diputada, però n’hi ha que
són molt millors per a la salut.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Sra. Consellera, els sanitaris donen el cent per cent, cosa
que vostè no ha fet durant aquesta pandèmia. Com pot negar el
que afirmen i pateixen cada dia pacients i sanitaris de Balears?
Segueix allunyada de la realitat assistencial d’aquestes illes i
torna a mentir. “En Ibiza actualmente no se está dando una
atención correcta a los pacientes”, aquesta afirmació no la fa
el Partit Popular, aquesta afirmació és la realitat que descriu un
metge del 061 a Eivissa. 

La situació sanitària ha desbordat els sanitaris, afirmen que
no es dóna una correcta atenció als pacients perquè no donen
a bastament. Es produeix una bossa de desatenció. Els serveis
bàsics, com intervencions quirúrgiques o primeres i segones
visites, han provocat que s’acumuli una demora inacceptable
per una consulta telefònica.

La conviden, els sanitaris la conviden que en comptes de
visitar la sala d’actes dels hospitals es posi la bata i visiti les
plantes COVID per comprovar en primera persona la situació
extrema que viuen. 

SATSE també els han denunciat per vulnerar la Llei de
prevenció de riscos laborals i reclamen el que exigim tots,
transparència en la campanya de vacunació. Vostè dóna unes
xifres de vacunació i el ministeri unes altres; qui menteix, Sra.
Consellera? Vostè és la responsable de la gestió de l’executiu
que ha portat la sanitat pública a la UCI, això sí, amb una bona
medalla. Mentre retalla salaris i menysprea els professionals,
els atorga una medalla per alleujar la mala consciència d’aquest
govern, i això, això sí que ha indignat tot el col·lectiu.

Evidentment que hi ha desatenció, desatenció i negligència
per la seva part. Quantes vegades li ha reclamat el Partit
Popular la posada en marxa de la UVI mòbil 24 hores al
municipi de Santa Eulària? Fa quinze dies va morir una persona
del nord d’Eivissa perquè l’ambulància no va arribar a temps.
Si estigués operativa dia i nit aquesta persona hauria tengut una
oportunitat que no va tenir.

Sra. Consellera, dotarà d’UVI la zona nord d’Eivissa, sí o
no? Perquè aquesta també és una urgència i exigència vital.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, fets i no paraules; 800
milions d’euros més ara que el 2015...

(Alguns aplaudiments)

... 800 milions d’euros més. 

Em parla de plusos i em parla dels professionals. El plus de
fidelització qui el va posar? Un govern progressista, el va posar
un govern progressista. I qui el va congelar? El Partit Popular.
Qui ha fet dues pujades del plus de fidelització? El govern, un
govern..., aquest govern en els darrers anys, Sra. Diputada. Ara
li posaré un exemple, un metge que du més de tretze anys el
2015 cobrava 2.850 euros anuals pel plus de fidelització. El
mateix metge, la mateixa persona cobrarà aquesta setmana,
perquè es paga aquest mes, cobrarà aquesta setmana 5.349
euros pel mateix plus. 2.850, 5.349. 

Vol que parlem d’inversions? Hemodinàmica a Eivissa,
l’hem posada nosaltres. L’ambulància de suport vital avançat
de Santa Eulària qui la va posar? Aquest govern. I qui la posarà
24 hores en poc temps? Aquest govern, Sra. Diputada. Fets i no
paraules. Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

II.13) Pregunta RGE núm. 1809/21, presentada per la
diputada Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a estratègia de l’AETIB de
cara a la temporada 2021. 

Tretzena pregunta, RGE núm. 1809/21, relativa a estratègia
de l’AETIB de cara a la temporada 2021, 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, hace más de
cinco meses que el Grupo Popular pedimos una comparecencia
de la ya exdirectora de la AETIB, la Sra. Alomar, cuyo
objetivo en agosto pasado, según usted informó, era reorientar
la política estratégica turística exterior y reforzar la llegada de
visitantes a Baleares, pero se ha ido sin tener el detalle de dar
cuenta de su gestión. Nosotros volveremos a pedir otra
comparecencia, pero mientras nos gustaría saber, ¿cuál es la
estrategia de la AETIB para la temporada 2021, Sr. Conseller?

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Crec que vostè sap perfectament que
l’obertura internacional està tancada des de fa ja molts de
mesos. Per tant, crec que parlar ara de com ha de ser la
reactivació d’aquesta arribada internacional és precisament
quan estam fent feina amb els països emissors per a aquest
retorn. 

Vostè diu unes coses que jo crec que tots sabem que ens
trobam amb una pandèmia a nivell mundial, no sé si el Partit
Popular ho sap, però el Regne Unit ja des d’octubre, novembre
va tancar els viatges internacionals; Alemanya està en una
posició també molt semblant; totes les destinacions de...,
precisament tots els nostres països emissors es troben en la
mateixa situació. Nosaltres feim feina per tenir les eines per a
aquesta reactivació, tenir el pressupost precisament per aquesta
reactiva. Feim amb totes...,bé, amb TUI, amb Jet2, amb el
sector hoteler feim tot el conjunt de mesures de què hem de
disposar per a quan es pugui fer. Ara mateix no es pot fer.

Crec que vostè ha conegut també la situació d’Alemanya
que va passar a Espanya a un altre nivell, però també a aquest
altre nivell fa falta quarantena. Per tant, ens trobam en una
situació molt complicada que crec que a nivell internacional
patim tots els països on el turisme internacional és un dels
principals vectors. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sr. Presidente. Sí, hay una pandemia, pero a unos
les va mejor que a otros y a España y a Baleares les va bastante
mal.

Mire, la realidad es que no sólo no reforzó la llegada de
visitantes sino que prácticamente hemos sido la comunidad
autónoma que menos turistas extranjeros hemos recibido en
2020, pero es que vamos camino de repetirlo.

Mire, Grecia ha pasado por encima de España en reservas
y Canarias por encima de Baleares. ¿Cómo es posible que un
destino puntero como Baleares, del que depende la
supervivencia de nuestra comunidad, no tenga todavía un plan
para la temporada 2021? Lo que usted no ha contado es un
refrito de anuncios nada más, Sr. Conseller.

Mire, las compañías aéreas y los operadores turísticos
trabajan con antelación, y usted o no lo sabe o ya le va bien que
Baleares no recupere el turismo. En todo caso, creemos que
estamos en las peores manos posibles...

(Remor de veus)

... y es que a usted ya le cuestiona el propio sector y sus
amenazas ya no funcionan, Sr. Conseller, y ha vuelto de Madrid
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como se fue, sin vacunas preferentes, sin fondos; eso sí, con
una nueva puesta en escena, el anuncio en FITUR de que
quizás seremos destino piloto de pasaporte sanitario. Sr.
Conseller, pero en mayo?, pero si Grecia ya está trabajando con
Reino Unido en este tema, aunque a usted y al Sr. Valdés no le
guste.

Mire, concrete, por ejemplo, Canarias ha conseguido
corredor seguro con Italia, dos vuelos semanales, a partir del 27
de marzo, PCR de ida y vuelta y otras medidas sanitarias.

O haga caso al sector, que insiste en que trabaje usted
urgentemente con los touroperadores del Reino Unido, Jet2 i
Tui ya han apostado por Grecia, ¿cómo es que no apuestan por
España? Alargarán la temporada hasta noviembre. Y ¿en
Baleares qué? En Baleares el conseller de Turismo ni está ni se
le espera.

Y mire, Sr. Negueruela, usted que, habitualmente, miente
diciendo que el Partido Popular no colabora, le proponemos
que tome en consideración...

(Remor de veus)

... el Plan de reactivación turística que presentó el Consell de
Ibiza y lo tome como base, lo implemente con aportaciones de
otras islas, del sector privado e incluso con las numerosas
propuestas que el Partido Popular le hemos venido presentando
en esta cámara. Así, quizás usted podría justificar que
realmente tiene algún tipo de interés de que en Baleares se
recupere la temporada turística.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Decir que nosotros no queremos
que haya temporada turística es una infamia...

(Se senten veus de fons que diuen: ohhh! i alguns
aplaudiments)

..., es una infamia. Este gobierno, este gobierno tiene claro que
del turismo viven la mayor parte de los trabajadores y
trabajadoras de esta comunidad autónoma, lo tenemos
clarísimo, y que queremos reactivar el turismo para reactivar
nuestros puestos de trabajo, nuestra forma de vida, lo tenemos
clarísimo, es una infamia insinuar que este gobierno no trabaja
para que haya turistas.

(Remor de veus)

No, es una infamia decir esto de un gobierno. El gobierno
trabaja con el sector en recuperar el sector, nos reunimos con
Jet2 precisamente para hablar...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, per favor!

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

Nosotros no somos Grecia, no somos un estado, somos una
comunidad autónoma dentro de un estado, Grecia no puede
llegar a acuerdos bilaterales con el Reino Unido, tiene que
llegar en el marco de la Unión Europea.

(Remor de veus)

Es dificilísimo hablar con ustedes, es que es dificilísimo,
ustedes dicen que les escuchemos sus propuestas, pero ustedes
no escuchan lo que nosotros respondemos, es muy difícil
trabajar así,...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

..., es muy difícil porque ustedes no quieren pactar, ustedes
quieren destruir y poner sus eslóganes.

Este govern trabajará por la recuperación del sector
turístico, trabajará en prolongar la temporada, trabajará por
reactivarlo lo antes posibles y todas las herramientas que
estamos trabajando con el Gobierno de España darán sus
resultados, ojalá ustedes lo acompañen.

Por cierto, para estar en una situación de reapertura tenemos
que tener una incidencia como la que marca Alemania a 7 días
y estamos trabajando en esa dirección, mientras ustedes critican
las medidas de restricción que hemos tomado, que
precisamente...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

II.14) Pregunta RGE núm. 1810/21, presentada per la
diputada Sra. María Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a millora de la gestió en
matèria universitària.

Catorzena pregunta, RGE núm. 1810/21, relativa a millora
de la gestió en matèria universitària, que formula la diputada
Sra. María Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Riera.
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LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. La setmana passada es va estrenar un
nou govern, amb una redistribució prou estranya de
competències, una cortina de fum per tapar la crisi sanitària i
econòmica. I el gran impuls socialista sembla ser que és vostè,
Sr. Miquel Company, li desitjam sort, perquè l’haurà de
menester.

I és una incògnita per a tots la preparació que pugui tenir
vostè de les àrees que li han tocat, la veritat, no està vinculat als
fons europeus ni al món de la cultura, no ha freqüentat la
Universitat i voldríem que ens donàs una pinzellada sobre com
pensa revertir la manca de política universitària.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula el conseller de Fons
Europeus, Universitat i Cultura.

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Diputada. Bé,
jo... no coneix molt bé els meus què fers ni les meves qüestions,
ni socials, ni culturals, ni universitàries, el que jo sí veig aquí
és que vostè l’educació la practica poc, per tant, ja venc, ja
venc...

(Alguns aplaudiments)

... ja venc advertit.

Jo sí que li diria, Sra. Diputada, i m’atreviria, si no li sap
greu, que milloraria, bé, açò també va per al seu grup
parlamentari, perquè és que no hi ha manera ni tan sols el dia
de l’estrena de poder parlar, jo li demanaria que la pregunta es
dirigeixi cap a: pensa aquest govern seguir millorant la gestió
universitària? Jo crec que aquesta és la pregunta que s’ha de
fer, perquè des que aquest govern gestiona universitat ha
millorat cada any la gestió universitària i sobretot des que la
van deixar vostès, i vostè particularment.

Evidentment, amb la magnífica feina del company que avui
no hi és, el conseller Martí March, i en aquesta situació, en
aquest moment aquest impuls no serà una excepció.

Li ho record: implementació de l’especialitat de medicina;
augment anual de la transferència del conveni nominatiu amb
Universitat de les Illes Balears, 700.000 euros per cobrir la
reducció de matrícules, la davallada de matrícules, entre 10 i
15%, vostès que van davallant imposts, de matrícules no en
davallen mai; 500.000 euros destinats en ajuts per estudiar fora;
i mantenim el programa de beques per a allotjament.

I evidentment, tenim nous reptes: un nou model de
finançament, implementació de noves titulacions, conveni de
l’Escola de Turisme d’Eivissa i col·laboració amb el ministeri
per a la nova llei d’universitats, la digitalització de la
universitat, que és una mesura molt important en els temps que

corren i dur a terme la segona fase d’implementació de
l’administració electrònica.

Esper haver-li contestat, i em sap greu que ara no hi sigui el
company de VOX, perquè al company, no, company no, diputat
de VOX, el que li molesta no és que li respongui, és que aquest
govern pugui contestar, i, de moment, ho farem i ho farem cada
vegada que vostès, amb infàmies o sense infàmies, ho facin.

Moltes gràcies, Sra. Diputada i gràcies president.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sr. Company, relaxi’s que aquí les preguntes les fem
nosaltres i és el primer que li haurien d’ensenyar,...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

..., abans d’universitat, cultura o fons europeus, té vostè la pell
molt fina. Però si la seva intenció és continuar com el Sr.
March, més que un impuls serà vostè un farol.

I miri, de moment ha començat amb poc interès, ja que no
havia visitat molt la universitat, podia haver aprofitat dimarts
passat, que va venir el secretari d’Estat de Relacions amb els
Fons Europeus a la Universitat per venir vostè també a aquella
reunió, i la veritat és que no el vàrem veure, no sabem si ja era
de tornada a ca seva.

En tot cas, pot aprofitar per concretar alguna de les idees
que vostè ha anomenat, té les queixes dels estudiants per la
falta de protecció sanitària, la demanda d’exàmens telemàtics,
els contractes precaris dels professors associats, que no n’ha dit
res, la demanda de nous graus, la manca de places a la
residència...

(Remor de veus)

..., les promeses de la Sra. Armengol d’una biblioteca...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, per favor.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

... o les xifres universitàries, tenim la comunitat on més
estudiants se’n van fora de la seva comunitat o hi ha manco
inversió per estudiant.

El Partit Popular fa sis anys que li fem propostes de millora,
també les pot mirar, perquè fins ara les han rebutjades
sistemàticament. Però si encara no ha tengut temps, Sr.
Conseller, també pot aprofitar per posicionar-se clarament
sobre les protestes dins la Universitat a favor del delinqüent
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Pablo Hasél: està vostè amb els estudiants pacífics o està amb
els antisistema que bloquegen la carretera?

(Remor de veus)

Està vostè amb la democràcia que vol la majoria de la
gent...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, per favor.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

... o està amb les excuses de la Sra. Armengol per justificar la
violència? Està vostè amb fer feina, posar més vacunes a qui
toca, reactivar l’economia o el turisme o està amb cercar
cortines de fum socialistes? Perquè no hi valen excuses, Sr.
Company, no tengui la pell tan fina i digui si està a favor de
Balears o amb els balls i els ritmes i sortides de to de la Sra.
Armengol.

Gràcies, Sr. President.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula el conseller de Fons
Europeus, Universitat i Cultura.

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Moltes gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Diputada, dimarts
passat, amb el qual també vaig tenir ocasió de reunir-me amb
el secretari d’Estat per a Unió Europea, no per als Fons
Europeus, crec que vostè no va escoltar prou bé per a què venia
aquest senyor, però bé, jo li recordaré,...

(Remor de veus)

..., dimarts passat jo era aquí veient com vostè muntava
numerets d’aquests, jo era aquí en el Parlament, davant vostè,
no tornava a ca meva, jo era aquí.

Dit açò, vostè també donant lliçons, ja també ja ho veiem,
vostè va deixar la Conselleria d’Universitat amb 50 milions
d’euros cap a la UIB, aquest govern, aquest govern...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -fa sis anys, és igual, els anys que va governar vostè...

(Remor de veus i petita cridòria)

..., els anys que va governar... -no, no, no...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Gràcies, Sr. Conseller.

II.15) Pregunta RGE núm. 1796/21, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a compliment del compromís sobre els salaris
dels treballadors de les empreses sots-contractades d’IB3.

Quinzena pregunta, RGE núm. 1796/21, relativa a
compliment del compromís sobre els salaris dels treballadors
de les empreses sots-contractades d’IB3, 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. Sra. Consellera, en primer
lloc, enhorabona, sort i encerts en la seva nova escomesa, la
veritat és que li confés que encara em recuper de la perplexitat
que m’ha causat la resposta que el Govern li ha donat a la meva
companya Patrícia Font, en justificar l’incompliment de
l’Obligació de Servei Públic entre illes i, per tant, el Govern
posant-se al costat de les companyies, en lloc de les
tribulacions dels soferts ciutadans que no tenen més remei que
agafar aquesta línia aèria.

Faig aquesta entrada perquè aquesta pregunta també va de
compliments i d’incompliments, concretament, del protocol que
vam signar en el marc de la negociació dels pressuposts per al
2020, i ho vam signar a finals del 2019, el Govern, el Grup d’El
Pi i el Grup de MÉS per Menorca, per garantir un finançament
addicional a l’Ens Públic de Radiotelevisió, d’IB3, per fer
possible un increment dels salaris dels treballadors de les
contractes d’IB3.

Volia saber quin seguiment fan d’aquest acord i com
garantiran que s’acabi acomplint fins a les seves darreres
conseqüències.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Té la paraula la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Sí, moltes gràcies, Sr. Castells. Gràcies pel seu suport, esper
poder contestar-li aquesta pregunta i també quant al servei
públic de Radiotelevisió... de l’Ens Públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears, m’he d’avesar encara al nom i a dir-ho
complet.

En el desembre del 2019, amb el pressupost es va signar un
acord entre El Pi, MÉS per Menorca i els grups que donaven
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suport al Govern, aquell acord el que deia és que hi hauria 2
milions d’euros perquè, amb clàusules socials es milloràs el
salari, es millorassin les condicions de treball dels treballadors
que es trobaven a les distintes contractes de la Radiotelevisió
pública.

Aquests 2 milions d’euros es varen passar als pressuposts
de l’any 2020 de Radiotelevisió; es varen licitar tots els
contractes, els cinc contractes externalitzats, uns es varen
adjudicar a finals de novembre, els altres, el més alt es va
adjudicar dia 11 de gener, i les clàusules socials el que preveien
era que, en dos mesos després de la seva adjudicació, farien
aquest increment salarial als treballadors i en retrien compte a
l’Ens Públic.

N’hi ha un que ja s’ha requerit, els contractes del novembre,
s’ha requerit a les empreses perquè retin compte del
compliment d’aquest increment salarial, que, a més, té efectes
retroactius en el moment de la signatura del contracte, i l’altre,
que encara no hem arribat a dia 11 de març i que, per tant,
encara no s’han complert els dos mesos.

Què farà l’Ens Públic si no acompleixen? Bé, primer, jo
vull pensar que compliran, estic segura que compliran, per tant,
aquesta possibilitat que no acompleixin crec que no passarà; si
no acomplissin, bé, idò tenim tota la força de l’execució
contractual i tota la força que ens dóna la legislació
administrativa en aquest cas.

Serem implacables amb el compliment d’aquestes clàusules
socials, perquè han suposat un increment de pràcticament... o
una mitjana d’un 10% del salari de tots aquests treballadors;
increment d’aquest 10% de mitjana de salari que consoliden per
a sempre ja els treballadors en el seu sou, no el perdran, no és
per a un any, sinó que és d’aquí en endavant i mentre continuïn
fent feina amb aquestes contractes i per a Radiotelevisió.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Sí, Sra. Consellera, és tal com ha
explicat vostè, nosaltres vam signar un protocol en el qual
garantíem un finançament addicional, garantíem que hi hauria
unes clàusules socials i que, per tant, s’adjudicaria el contracte
a aquelles empreses que garantissin una millora de les
condicions salarials.

Passant a la contracta principal, la d’informatius, finalment
el que ha resultat adjudicatari d’aquest contracte es va
comprometre a un increment del 10%. Per tant, vostè feia
referència a aquest contracte, quan deia que falta, que encara no
s’han exhaurit els dos mesos; jo simplement aquesta pregunta
la feia perquè evidentment fem un seguiment d’aquest tema i
volíem garantir, de totes totes, que aquest acord arribaria a bon
terme. Perquè, evidentment, el Govern la primera part l’ha

complerta, és a dir, hi ha hagut aquest finançament addicional
per a IB3, hi ha hagut la inclusió de clàusules socials en el plec
de condicions, hi ha hagut una adjudicació amb un contractista
que proposava un increment, per tant, hem d’arribar fins al
final, hem de garantir que el contractista realment acompleix
aquestes condicions i incrementa els salaris dels treballadors
d’IB3, que, evidentment, era el motiu últim, el leitmotiv que
ens va motivar a signar aquest protocol.

A mi m’ha tranquil·litzat, li ho dic sincerament, la
contundència amb la qual vostè ha afirmat que garantiran de
totes totes el compliment final d’aquest acord i, per tant, no puc
més que agrair-li i, evidentment, com no pot ser d’altra manera,
estar al seu costat en què s’acompleixi aquesta millora salarial
dels treballadors d’IB3.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Té la paraula la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Sí, gràcies, president. Sr. Castells, jo no repetiré el que li he
dit, és a dir, ara, en arribar el moment i que les empreses ens
hagin comunicat que ja han fet efectius aquests salaris, de
manera retroactiva, perquè és de manera retroactiva durant
aquests dos mesos i a partir d’aquest moment, li ho
comunicarem. És a dir, jo crec que si hi ha un compromís
d’increment salarial hi ha d’haver un compromís d’increment
salarial.

I així...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sra. Consellera.

II.16) Pregunta RGE núm. 1615/21, presentada per la
diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a servei SEPE.

Setzena pregunta, RGE núm. 1615/21, ajornada a la sessió
anterior, relativa a servei SEPE, que formula la diputada Sra.
Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula
la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president, bon dia diputades, diputats. Sra.
Presidenta, començaré la meva pregunta i llegiré unes frases
molt breus d’una nota de premsa que va sortir fa un parell de
dies: “La carrega de feina dels treballadors del SEPE a les
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oficines de l’atur continua amb màxims a les Illes, hi ha més de
8.000 sol·licituds de cita encara sense atendre, segons fonts
sindicals.” “La realitat de les cues al carrer és que encara hi ha
treballadors que fa més de tres mesos que no poden cobrar dels
ERTO o rebre una ajuda”, IB3 Notícies, 28 de gener, fa un
mes, no arriba a un mes.

Sra. Presidenta, aquesta qüestió l’he portada a debat
d’aquest plenari en nombroses ocasions, amb preguntes fetes al
conseller de Treball, amb preguntes a altres debats, amb
interpel·lacions, amb mocions, i em preocupa, ens preocupa
seriosament saber quin és el posicionament del Govern de les
Illes Balears respecte d’aquesta situació, que vostè, segurament
el primer que farà és respondre’m que és una competència de
l’Estat, però, per la transcendència que té, crec que val la pena
saber què fa la nostra presidenta per resoldre aquesta situació.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Tur. Som conscient que
aquest debat ja s’ha suscitat en diferents ocasions en aquest
parlament, també a proposta seva, com a diputada, davant una
preocupació que és compartida sobre la necessària agilitació de
l’administració.

Faré una reflexió prèvia, permeti’m-ho, perquè abans a
alguna de les preguntes que s’han fet en aquest plenari es
parlava, per part de la consellera Mercedes Garrido, del que
passa quan s’afebleix l’administració pública. I, efectivament,
venim encara d’una administració estatal que ve amb les
normes d’austeritat dictades pel Govern de Mariano Rajoy, on
no es posava la taxa de reposició, això va afeblir moltíssim
l’administració de l’Estat i a les Illes Balears d’una forma molt
perversa,...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -no, crec que és bo que ho escoltin-, així ens passa al Servei
del SEPE, ens passa a Seguretat Social, ens passa a Estrangeria,
ens passa a Costes, ens passa a Guàrdia Civil, ens passa a
Policia Nacional, per això una de les reivindicacions que
nosaltres hem fet com a govern, des del principi, és que és bo
que s’augmenti la plantilla de l’administració general de l’Estat
a les Illes Balears per garantir serveis.

Dit això, li he de dir que, efectivament, el SEPE s’ha vist
desbordat a causa de les noves prestacions per part del Govern
d’Espanya, a nivell de tota Espanya i també, d’una forma
especial, amb l’afebliment de l’administració pública aquí, a la
nostra comunitat autònoma.

Des del Govern de les Illes Balears hem parlat directament,
en moltíssimes ocasions, amb el Ministeri de Treball i som
conscients que han fet un esforç, de fet, s’han contractat 90
persones addicionals en el Servei del SEPE de les Illes Balears

per poder donar resposta a la ciutadania d’aquesta comunitat
autònoma i s’ha desplaçat una..., s’ha posat una persona en
plantilla estructural a l’illa de Formentera per poder resoldre.

Som conscients que encara es necessita enfortir més i, per
tant, en aquesta lluita seguirem junts, Sra. Tur. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vostè ha apuntat una
circumstància que afecta la capacitat de contractació i
reforçament de plantilles de treballadors públics que és certa.
Igualment, també és cert que el Govern de l’Estat,
afortunadament, està governat per vostès i vostès, i, per tant,
tenen capacitat de fer canvis normatius estructurals que també
permetrien desbloquejar la situació que comporta no poder
contractar més personal funcionari. Per tant, això per una
banda.

I per l’altra banda, vostè ens parla del reforç de personal
que s’ha fet a Balears i benvingut sigui, i esperem que no sigui
un reforç puntual, sinó que sigui un reforç per quedar-se,
perquè, vist el vist, probablement l’haurem de tenir per molt de
temps.

Però també he de dir que quan vostè parla que s’ha
contractat una persona, un personal estructural a Formentera,
és clar, jo no sé amb quines condicions l’han contractat, ara, en
el que es materialitza sí que els ho puc dir: atenció presencial
un dia per setmana. No pensin vostès, per cap moment, que
nosaltres amb això consideram que ens donam per ben atesos,
perquè no és així.

I hem de recordar i lamentar que, tristament, a Balears
encara hi ha moltes oficines que després de més de sis mesos,
no donen cites presencials. Si això a vostès els conhorta i els
sembla que és suficient, malament anam. Jo allò que esper, Sra.
Presidenta, és que tot i les explicacions que vostè ha donat, que
són correctes, ens pugui avançar quins esforços més faran,
perquè estar tres mesos pendents d’un ajut que no arriba és una
tragèdia, una tragèdia absoluta, i vostè ho sap tan bé com jo.
Per tant, jo de vostès esper més, d’altres no, de vostès esper
més i els exigim més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Jo no he dit que me conhorti, jo he
dit que seguirem en aquesta lluita plegats i efectivament,
haurem de seguir insistint molt perquè el Govern d’Espanya
faci bé les plantilles necessàries a la nostra comunitat autònoma
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amb els diferents serveis que es duen aquí a les nostres illes i
seguirem insistint.

De totes formes des del SEPE ens informen que totes les
sol·licituds col·lectives estan al dia en prestacions a la nostra
comunitat autònoma, que en el cas de les sol·licituds
individuals s’estan posant al dia i que a principis de març ja es
faran pagaments de forma normalitzada, que l’estructura que
s’ha posat a Formentera és una persona que hi va, efectivament,
un pic cada setmana, abans era el dimecres, ara és el dimarts,
que des del SOIB també hem reforçat a Formentera d’una a tres
persones amb places estructurals. I no hem d’oblidar que s’han
tramitar 1.630 milions d’ajudes en aquesta comunitat
autònoma. 

Per tant, la càrrega de feina està multiplicada per moltíssim
i no és una excusa, però és una realitat que crec que també val
la pena dir i posar de manifest. I gràcies que hi ha un govern a
Espanya que tramita ajudes, perquè els treballadors les tenguin.
Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

II.17) Pregunta RGE núm. 1801/21, presentada per la
diputada Sra. Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a vacunació de càrrecs
públics. 

Dissetena pregunta, RGE núm. 1801/21, relativa a
vacunació de càrrecs públics, que formula la diputada Sra.
Idoia Ribas Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares. Té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Señoras y señores diputados, buenos
días. Sra. Armengol, hace hoy dos semanas la consejera de
Salud, la Sra. Gómez, compareció en este pleno admitiendo que
varios cargos públicos se habían saltado el protocolo de
vacunación y se habían vacunado antes de tiempo, porque
según ella, “sobraban dosis”. Pero usted, unos minutos antes,
había afirmado que ningún cargo público se había vacunado
antes de tiempo. ¿Quién miente, Sra. Armengol? ¿Miente usted
o miente la Sra. Gómez?

Teniendo en cuenta lo que nos contó la Sra. Gómez, ¿sigue
manteniendo que ningún cargo público ha sido vacunado en
contra del protocolo?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Ribas. Sí, em seguesc
mantenint en les meves declaracions que li repetiré una vegada

més, perquè no hi ha més sord que aquell que no vol entendre,
Sra. Ribas, i a veure si ho entén clar.

Ningú a les Illes Balears no s’ha vacunat per ser càrrec
públic, ho vaig dir i ho repetesc. S’han vacunat en base a la
seva professió, a la seva feina, a la seva seguretat necessària per
garantir seguretat també als altres pacients. I la consellera de
Salut va explicar exactament què és el que va succeir el dia 27
de desembre famós i que no es va vacunar a ningú per ser
càrrec públic, ho repetesc una vegada més, i que s’ha seguit el
protocol de vacunació del ministeri, ho repetesc una vegada
més. Aquesta és la conclusió que podem treure. 

Vostè pot seguir ideant una història de confabulació o
d’irresponsabilitat -diria jo- davant un fet tan important com la
vacunació a la nostra comunitat autònoma. Nosaltres seguirem
exigint vacunes i vacunant els ciutadans d’aquestes illes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sra. Armengol, lo único que tenemos claro los ciudadanos
de Baleares es que ustedes mienten más que hablan. De
momento sabemos por la prensa que seis altos cargos de la
Consejería de Salud se vacunaron el primer día que llegó la
vacuna, aprovechando un supuesto sobrante de dosis cuando
resulta que no tenemos suficientes dosis, que estamos a la cola
de España en vacunación. Le recuerdo que su partido ha pedido
el cese de todos los cargos públicos que incumplan el protocolo
de vacunación. ¿A qué espera para cesar a todos esos cargos
públicos aprovechados que se vacunan por la cara? Su partido
dice -su partido- que sus militantes y sus cargos públicos deben
ser solidarios y dar ejemplo. 

¿Así es cómo dan ejemplo ustedes? Claro que si usted tiene
que dar ejemplo, lo único que conseguiremos es que la gente se
salte el toque de queda y se vaya de gintónics o que se dedique
a justificar la delincuencia, como ha hecho usted recientemente
con el rapero Hasél. Pero es que resulta que Baleares está a la
cola de la vacunación, hay médicos y sanitarios en primera
linea de contacto de COVID que aún no han recibido ni la
primera dosis y mientras tenemos cargos públicos que
dependen de la Consejería de Salud y por tanto, de usted, que
no esperan ni cinco minutos a saltarse el protocolo. El primer
día ya se vacunó el mismísimo director de campaña, de la
campaña de vacunación, precisamente el que tiene que velar
porque se respecte el orden establecido por el Ministerio de
Sanidad y gerentes de hospitales, que son cargos públicos
nombrados por ustedes, resulta que se han vacunado antes
incluso que los médicos que pasan consultas. 

Somos los terceros por la cola, junto con Ceuta y Melilla,
con menos de un 2% de vacunaciones completas, precisamente
una de las comunidades autónomas que más sufre las
consecuencias económicas de la nefasta gestión de esta
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pandemia, con un plan de vacunación que brilla por su
ausencia. Sólo se han adminitrado poco más de 4.000 dosis por
cada 100.000 habitantes y ¿tienen la desfachatez de decirnos
que los cargos públicos que se vacunaron lo hicieron porque
sobraban dosis?

Definitivamente no pueden ser ustedes ejemplo de nada,
como pretende su partido, pero es que además son unos
incompetentes y además no tienen ni dignidad ni tienen
vergüenza.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la presidenta del Govern.

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

Gràcies, Sr. President. Bé, després dels insults i les
mentides pròpies del seu tarannà, li tornaré explicar la realitat. 

Aquí no s’ha vacunat ningú per ser càrrec públic, aquí la
consellera va explicar en una compareixença el que va succeir
aquell dia 27 de desembre, he de recordar que la vacuna havia
estat aprovada dia 22 de desembre per la Unió Europea, que
estàvem en plenes festes de Nadal, que es va començar la
campanya de vacunació, que efectivament hi va haver unes
dosis sobrants que es varen administrar a personal sanitari i
sociosanitari i a personal de gestió directa de la vacunació, que
és el que marca el protocol de vacunació. 

Hi havia altres càrrecs polítics allà fent feina aquell
diumenge 27 de desembre, que òbviament no es varen vacunar,
perquè ningú no s’ha vacunar ni per tenir un carnet polític ni
per ser càrrec públic. Vostè pensa el que vostè faria, però
nosaltres, Sra. Idoia Ribas, som absolutament diferents. I vull
agrair la immensa feina que fa tot l’equip de la Conselleria de
Salut de la nostra comunitat autònoma durant aquest any molt
complex, feina que ha estat intensa de matí, de capvespre, de
vespre i de dies de festa, cosa que, senyors de VOX, a vostès
no els hi hem vist fent feina.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

II.18) Pregunta RGE núm. 1616/21, presentada pel
diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a “SOS Turisme”.

Divuitena pregunta, RGE núm. 1616/21, ajornada a la
sessió anterior, relativa a SOS Turisme 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. Sra.
Presidenta, estam contents que estigui recuperada de la
indisposició de dimarts passat, que es va perdre un ple molt
interessant al nostre entendre.

Però bé, avui li feim una pregunta sobre “SOS Turisme”.
Tothom, tothom manco una minoria, tothom sap que la
principal font de vida econòmica de les Illes Balears és el
turisme i tothom sap que aquesta indústria viu una situació
delicadíssima en aquests moments i, per tant, aquesta indústria
s’ha unit en una campanya i fa una sèrie de reivindicacions.
Evidentment la reivindicació principal és la vacunació massiva
i específica per a les Illes Balears. Aquesta és una reivindicació
total i evidentment El Pi hi dóna total suport.

Però mentre aquesta vacunació arriba i mentre normalitzam
la situació, s’han de fer coses i certament el conseller de
Turisme ja ha manifestat que vostès comparteixen moltes coses
de les reivindicacions de la campanya de “SOS Turisme”, però
sorprenentment coincideixen en les reivindicacions cap al
Govern d’Espanya, però amb les reivindicacions de “SOS
Turisme” en relació al Govern de les Illes Balears es veu que
no coincideixen. 

I per tant, nosaltres li volem demanar què pensen fer amb
les mesures específiques que ha de prendre el Govern de les
Illes Balears que li demanen des de la campanya “SOS
Turisme”.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Melià. Supòs que quan
parla que gairebé tothom entenc perfectament que el motor
econòmic d’aquesta comunitat autònoma ha estat el turisme,
entén perfectament que el Govern ho comparteix i així ho hem
pogut debatre amb vostè en moltíssimes ocasions. 

També crec que compartim que davant una pandèmia
sanitària a nivell mundial, que on ha afectat més és a la
mobilitat i, per tant, a la prohibició de molts de països de què
la gent pugui moure’s. Evidentment per temes de seguretat
sanitària on ha influït més és a les regions o territoris que viuen
del turisme d’una forma tan intensa com ho viu la nostra
comunitat autònoma. Això ens fa també repensar algunes coses
sobre la necessària millora i diversificació del nostre model
econòmic.

Quant a la campanya de “SOS Turisme”, vostè sap
perfectament que tenc una audiència que he de fer amb ells per
poder parlar de les diferents propostes que fan, algunes les
compartim i, a més, no tan sols les compartim sinó que les
treballam directament a la Mesa de diàleg social, amb els
representants que marca la Constitució Espanyola, que són amb
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els que ha de fer el diàleg social el Govern de les Illes Balears,
en aquest cas els més representatius de les Illes Balears: CAEB,
PIMEM, Comissions Obreres i UGT, i a través del Pacte de
reactivació també anam pactant aquelles mesures necessàries
per tirar endavant aquesta recuperació econòmica de la nostra
comunitat autònoma, pacte en el qual -li agraesc una vegada
més- li agraesc que hi participin com a grup polític.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Moltes gràcies. Presidenta, vostè sap que la campanya
“SOS Turisme” demana coses molt concretes al Govern de les
Illes Balears, coses molt concretes com la reducció del cànon
de sanejament de l’aigua. No pot ser que un establiment tancat,
no pot ser que molts d’establiments que estaran tancats aquest
2021 -perquè serà una temporada en tot cas estranya, en tot cas
magra, en relació amb el que era habitual-, no pot ser que un
establiment de 400 places hagi de pagar uns 15.000 euros fixos,
estant tancat. Això és insuportable per al sector.

I una de les reivindicacions també de la campanya “SOS
Turisme” en relació amb el seu govern és la suspensió de
l’impost de turisme sostenible. 

Són dues reivindicacions clares: cànon de sanejament i
impost de turisme sostenible. Per què? Per suavitzar l’impacte
de la crisi i per intentar que les nostres empreses puguin arribar
a la temporada de 2022 vives. Perquè, si no, moltes quedaran
pel camí.

Per tant, fa falta que el Govern de les Illes Balears no
només traslladi a Madrid les reivindicacions -justes- que tenim
en relació amb el govern central sinó que també es banyi i
prengui mesures en relació amb les seves competències. 

Moltíssimes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gràcies, Sr. President. Efectivament, Sr. Melià. Nosaltres
com a govern, som conscients que hem de prendre, hem pres i
prendrem mesures en base a les nostres competències.

Des del principi d’aquesta pandèmia hem acompanyat tots
els sectors econòmics que s’han vist perjudicats per aquesta
situació d’enfonsament de la nostra economia. Així ho hem fet
amb ajudes a autònoms, així ho hem fet a través dels préstecs
i dels avals de l’Isba, que som de les comunitats autònomes que
més ha empès aquesta figura i que més ha ajudat a tantíssimes

petites i mitjanes empreses de la nostra comunitat autònoma.
Així ho hem fet amb ajudes directes a les famílies, així ho hem
fet amb ajudes directes a la vulnerabilitat, així ho hem fet
lluitant junts per aconseguir la política d’ERTO, la prestació
específica de fixos discontinus que afecta molt directament el
nostre mercat laboral i -sobretot- els treballadors del món del
turisme. Així ho hem fet empenyent, demanant i reivindicant a
l’Estat, ajudes directes. I així ho hem fet ara, amb el pla de 104
milions d’euros, Sr. Melià, és un compromís claríssim. 

Són fets i no paraules, vostè sap que ja s’estan repartint les
ajudes al sector de la restauració a través de cada un dels
consells insulars a les quatre illes. I encara no és suficient?, no
és suficient, i li ho reconec. I seguirem treballant amb mesures
des de l’acord del diàleg social i des del Pacte de reactivació. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Presidenta. 

II.19) Pregunta RGE núm. 1736/21, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a la remodelació del Govern
de les Illes Balears. 

Dinovena pregunta, RGE núm. 1736/21, presentada en
substitució de la RGE núm. 1624/21, i ajornada a la sessió
anterior, relativa a la remodelació del Govern de les Illes
Balears, que formula el diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la paraula el Sr.
Campos. 

EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Armengol, ¿qué criterios ha
seguido para la remodelación de su gobierno?

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. Com ja vaig explicar a la roda de premsa per explicar
la remodelació del Govern de les Illes Balears, els criteris són
molt clars i són molt evidents.

Duim un any llarg d’una pandèmia sanitària terrible per a la
nostra comunitat autònoma, amb afectació directa a la sanitat
i a la salut dels ciutadans, però també amb una afectació directa
a la nostra economia i a la situació social de les nostres illes.
Aquest primer any hem estat absolutament ocupats i preocupats
per salvar vides i, per tant, la prestació sanitària, i per protegir
els nostres ciutadans, les nostres empreses i els nostres
treballadors. I, en aquest moment, volem fer un impuls directe
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cap a la reactivació de la nostra economia aprofitant una de les
eines fonamentals que en aquest moment marca la Comissió
Europea que són els Fons Europeus.

Per tant, la reorganització del Govern respon a aquests
criteris de màxima eficiència en com ens organitzam per poder
fer front a aquesta situació de reactivació econòmica, per això
vostè veurà que hi ha una certa reestructuració en les diferents
conselleries més econòmiques del Govern, i seguim reforçant
el que fa referència a la salut dels ciutadans a través de la
creació de l’Agència de Salut Pública, i alhora, també, hem fet
un exercici de contenció del Govern, reduint en 15 alts càrrecs
el Govern 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. Mire, yo no tengo experiencia en
remodelaciones de gobierno pero sí que la tengo en la empresa
privada, que es de donde vengo, a diferencia de usted. 

En una empresa, cuando se llevan a cabo remodelaciones de
sus órganos de gobierno  y de gestión, se siguen criterios de
eficiencia y de eficacia porque el objetivo, efectivamente, es
que la empresa funcione bien y tenga continuidad. 

Y ésto es lo que habría que aplicar en el sector público -que
mantenemos todos- y usted está haciendo lo contrario y nos ha
llevado a la quiebra. Y es usted la máxima responsable. Eso, sí:
con la estimable colaboración del consejero campeón del paro
y antiturismo -el Sr. Negueruela- que usted, además, lo ha
premiado nombrándolo portavoz. Increíble. 

Mire, Baleares tiene una deuda pública de 9.300 millones
de euros. ¡9.300 millones de euros! En 2020, hemos registrado
una caída del PIB del 27%, la mayor de toda España. Somos la
región más arruinada de toda Europa. ¿Y qué hace usted? Pues
disfrutar de una súper estructura autonómica, con 11
consejerías o 56 empresas públicas, que se mantienen con los
impuestos que siguen pagando los autónomos, trabajadores y
pequeños empresarios a los que usted ha arruinado. 

Mire, nosotros le propusimos una remodelación del
Gobierno ya en mayo del año pasado, reduciendo consejerías,
direcciones generales, entes públicos que no sirven para nada,
o eliminando las millonarias subvenciones al sacrosanto
catalán. Usted no ha hecho nada. Mientras, las colas del hambre
cada vez son mayores. 

¿Usted se cree que cambiando cuatro caras -que es lo que
ha hecho, cuatro caras de su gobierno- va a dar ejemplo de
algo? Mire, de lo que está dando ejemplo es de tomarnos el
pelo con su remodelación. Le pongo un ejemplo: usted acaba
de anunciar que nos vamos a ahorrar 800.000 euros al año y, al
mismo tiempo, crea una llamada Oficina de derechos

lingüísticos, a petición del catalanismo multisubvencionado -
mientras pisotea los derechos de los hispanohablantes-, y dicha
oficina delatora utiliza la infraestructura de la Dirección
General de Política Lingüística que nos cuesta más de 3
millones de euros al año. O sea, imponer el catalán nos cuesta
cuatro veces el ahorro que nos anuncia. 

Esta es la realidad de sus cifras. Sra. Armengol, usted es el
genio de los vasos comunicantes enchufados. 

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. No sé com pot viure amb aquest auto
odi, Sr. Campos. A vegades em sap greu quan el sent, perquè
dic “deu estar molt amargat”, perquè sempre auto odi a la
pròpia comunitat autònoma, a la llengua pròpia, a la política...,
vostè, que viu de la política! Vostè cobra un sou de portaveu
parlamentari, molt més alt que la majoria de consellers que
seuen a la meva vora. 

(Alguns aplaudiments)

No li parlaré de quan vostè dirigia l’Oficina del canvi
climàtic, amb el Sr. Company i amb el Sr. Bauzá... Tot això...

Sr. Campos, escolti, nosaltres som gent seriosa. Gent
seriosa. Gent rigorosa. Gent que fa feina per solucionar els
problemes de la gent, que en té molts, que en té moltíssims. A
mi no em trobarà ni en el discurs de l’odi, ni en el discurs de la
venjança, ni en el discurs de l’antipolítica. Davant d’aquests
problemes que tenim en aquests moments, més política que
mai. Davant aquesta crisi econòmica, on han anat les empreses
i els treballadors? On han mirat? A allò públic, a l’Estat, que
necessitam rescats des d’allò públic, Sr. Campos.

I aquest és el nostre compromís, protegir els treballadors,
protegir les empreses, protegir les famílies, salvar vides. I a
això, hi seguirem dedicats. Vostè segueixi en el seu populisme.
Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Presidenta. 

II.20) Pregunta RGE núm. 1625/21, presentada per la
diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a sostenibilitat
econòmica del sector turístic a les Illes Balears davant la
pandèmia de la COVID-19. 

Vintena pregunta, RGE núm. 1625/21, ajornada a la sessió
anterior, relativa a sostenibilitat econòmica del sector turístic
a les Illes Balears davant la pandèmia de la COVID-19, que
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formula la diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula la Sra. Guasp. 

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Gràcies, president. Sra. Armengol, ¿qué medidas está
adoptando su gobierno para ayudar a la sostenibilidad
económica de toda la cadena de valor del sector turístico ante
la pandemia? Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Guasp, per la seva
pregunta, crec que en coneix perfectament la resposta perquè
jo li agraesc una vegada més al seu grup parlamentari que junts
haguem pogut treballar durant aquest temps a través del Pacte
de reactivació en aquelles mesures que creim que són
necessàries i sempre sabem que no són suficients per ajudar.

En aquest cas vostè em demana tota la cadena de valor del
món del turisme que a les Illes Balears directament o
indirectament arriba a moltíssimes empreses i treballadors de
la nostra comunitat autònoma.

Què era fonamental? Primer de tot, protegir les empreses i
els llocs de feina a través de la política d’ERTO, a través de les
prestacions específiques de fixos discontinus i evidentment
també necessitam ajudes directes, que crec que en això també
ens acompanyen vostès, des del Govern d’Espanya als sectors
econòmics que han hagut de prendre restriccions sobre ells
degut a la situació sanitària. 

A la vegada també des del Govern de les Illes Balears -
abans ho explicava al Sr. Melià- hem acompanyat a través de
l’ISBA i ara amb una nova incorporació d’aquests 50 milions
que es mobilitzaran a través d’ISBA per a petites i mitjanes
empreses també directament lligades al sector del turisme, hem
acompanyat amb ajudes a autònoms; hem acompanyat amb el
pla de 104 milions d’euros, que ens aquest moment s’estan fent
efectius els cobraments per part dels consells insulars a tot el
sector més directament afectat dels gimnasos o de la restauració
a les diferents illes.

Que hem de seguir treballant en aquesta línia? Hem de
seguir treballant en aquesta línia. Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Mire, presidenta, la situación de muchas PYME, autónomos
y empresas del sector turístico es agónica y la realidad es que
la reiterada negativa del Gobierno central a reducir la carga

fiscal está asfixiando el sector. Muchos negocios y puestos de
trabajo están en peligro. 

Desde Ciudadanos compartimos las reivindicaciones
económicas que hace la iniciativa “SOS Turismo”. Es un grito
de auxilio. Es urgente acelerar la recuperación del turismo
porque tiene un efector tractor en todos los ámbitos de nuestra
economía.

Mire, Sra. Armengol, las ayudas recibidas por parte del
Estado, los ERTE, créditos ICO, ISBA son claramente
insuficientes, y usted lo sabe, estoy segura. Plántese y exija a
Sánchez un plan de rescate como el que pedimos desde
Ciudadanos con ayudas directas y rebaja de cargas fiscales para
PYME, empresas y autónomos de toda la cadena del valor del
sector turístico, y la bajada del IVA al 4% que ustedes han
vetado en esta cámara y aquí suspenda el ITS. Se lo está
pidiendo “SOS Turismo” y se lo estamos pidiendo muchos
grupos parlamentarios. Suspenda y quíteles las cargas de tasas
en los ayuntamientos.

Pero, ¿sabe cuál es el gran problema?, que Sánchez e
Iglesias ya han demostrado que no tienen entre sus prioridades
salvar al sector turístico. Tras meses de inacción, presentó un
plan de impulso al turismo con una inversión completamente
insuficiente, pura estrategia cosmética que resultó ser un fake,
no se ha vuelto a hablar de este plan, aquella cuarentena
disuasoria de catorce días en el mes de julio, la autorización del
plan piloto que llegó tardísimo, ...

¿Qué ha conseguido en sus reuniones con la ministra
Calviño y la Sra. Maroto? Promesas y cero ayudas concretas y
un compromiso de un plan piloto del pasaporte de vacunación
con muchísimas lagunas ahora mismo y que deberá
compaginarse -como ha dicho el conseller- con más controles
y otros tests en aeropuertos. 

No podemos quedarnos parados tampoco ante las
estrategias de los mercados emisores y de los touroperadores.
Necesitamos que sea... y urge que se nos vea como un destino
seguro.

Presidenta, ¿va a seguir el Govern sin tomar medidas que
ayuden a este sector?, porque también hay que hacer aquí los
deberes, no solo hay que ir a pedir a Madrid. ¿Va a seguir sin
reivindicar a Sánchez de forma firme y valiente el plan de
rescate que le hemos propuesto desde Ciudadanos? De esto
depende la supervivencia de nuestras PYME, empresas y
autónomos de toda la cadena de valor ligada al sector turístico,
empresas familiares que van a acabar en manos...

(Se sent el timbre de tall del micròfon) 

EL SR. PRESIDENT:

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

Gràcies, Sra. Guasp. Té la paraula la presidenta del Govern.
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LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sr. President. A veure, Sra. Guasp, jo puc
reconèixer i compartir amb vostè que no és suficient; ara, que
no s’ha fet res, no ho podem dir així. Vàrem viure
desgraciadament una altra crisi econòmica no fa tants d’anys on
efectivament la resposta de l’Estat i del Govern de les Illes
Balears en aquells moments en mans del Partit Popular va ser
les retallades, va ser l’austeritat i va ser deixar tirada
moltíssima de gent,...

(Remor de veus)

... que hagin arribat 4.900 milions d’euros en préstecs ICO a
empreses a la nostra comunitat autònoma és fer alguna cosa,
que hagin arribat 2.200 milions d’euros en ERTO a la nostra
comunitat autònoma és fer alguna cosa, que hagin arribat 161
milions d’euros per a ajudes a autònoms des de l’Estat és fer
alguna cosa. 

Compartim..., encara no és suficient?, no és suficient i ens
té devora... Nosaltres aquesta setmana passada vaig ser als tres
ministeris precisament per explicar la necessitat de la situació
de les Illes Balears i d’aquestes ajudes directes que necessitam
com a comunitat autònoma. 

El Govern de les Illes Balears fa el mateix, està posant
recursos econòmics públics per intentar ajudar i sostenir les
nostres empreses. 

Quant a l’impost de turisme sostenible, Sra. Guasp, ho hem
parlat moltíssim també amb els sectors empresarials, òbviament
només s’ha de pagar allò que cobren, però si ha vengut un
turista, ha pagat ITS i l’empresari ho ha cobrat, és lògic que
també ho traslladi a l’administració pública.

Per tant, en aquesta línia seguirem treballant perquè
sobretot l’obsessió és reactivar la nostra economia. Moltíssimes
gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

II.21) Pregunta RGE núm. 1635/21, presentada pel
diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá del Grup
Parlamentari Popular, relativa a perspectives pel que fa al
procés de vacunació a les Illes Balears. 

Vint-i-unena pregunta, RGE núm. 1635/21, ajornada a la
sessió anterior, relativa a perspectives pel que fa al procés de
vacunació a les Illes Balears, que formula el diputat Sr. Gabriel
Company i Bauzá del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula
el Sr. Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, continua
pensant que el 70% de la població de les nostres illes estarà

vacunada al mes de juny? i, si no és així, quines perspectives té
per al procés de vacunació massiva a la nostra comunitat?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Company, per la seva
pregunta. Efectivament, des del Govern de les Illes Balears
estam vacunant amb el ritme d’intensitat alt segons les vacunes
que anam rebent. Vostè sap que el pla de vacunació aprovat
primer va a col·lectius diana que en aquests moments es
vacunen a la nostra comunitat autònoma. Precisament aquests
dies passats en les diferents reunions al ministeri una de les
qüestions que nosaltres vàrem anar a plantejar és sobretot poder
planificar el ritme de vacunació. 

Per part del Govern d’Espanya s’assegura que a final de
març, principi d’abril començarem a rebre vacunes de forma
massiva perquè entraran al mercat altres vacunes que són a punt
de ser autoritzades per la Unió Europa, entre elles la de Janssen
que té fabricació a Espanya, que només es necessita una dosi i
que, per tant, podrà accelerar moltíssim el ritme de vacunació. 

En aquesta línia seguirem treballant intensament.

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. Miri, Sra. Armengol, l’única
realitat a dia d’avui és que després de mes d’un mes i mig de
campanya poc més de 20.000 persones han rebut les dues dosis
i per tant estan plenament immunitzades; la realitat és que
Balears és l’única comunitat... o és la comunitat autònoma que
menys vacunes ha rebut per cada 100.000 habitants; la realitat
és que fins divendres passat ni tan sols tenien definits els
centres de vacunació massiva; la realitat és que arribam molt
tard per tot i si miren el vacunòmetre que té Canal 4 Diario,
cada dia, se n’adonaran.

I m’ha de permetre que li digui que el que ha passat amb les
vacunacions dels càrrecs polítics del PSIB-PSOE és un fet
lamentable, però encara és més lamentable que vostè insisteixi
en la mentida, perquè ja ho va fer amb el material dels sanitaris,
amb les UCI de Son Llàtzer, etc. Jo li deman que recapaciti i
que prengui una decisió així com toca, tal com per exemple ha
fet el Sr. Biel Torrens dins la Conselleria d’Agricultura.

Miri, també li he de dir que amb una necessitat tan grossa
de vacunació massiva com la que tenim pareix incomprensible
que vostè amb els seus socis presentin aquí proposicions no de

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202101635


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 69 / 23 de febrer de 2021 4099

llei per rebutjar l’ajuda de la sanitat privada i prioritzin la
ideologia a la salut de la gent.

La vacunació massiva i ràpida és l’única via per evitar de
veritat un desastre a la nostra economia. La caiguda econòmica
de la nostra comunitat autònoma és la caiguda més grossa que
hi ha dins tota Europa i s’hauria de tenir en compte a l’hora de
fer el repartiment de vacunes. Salut i economia haurien de ser
dues variables que s’haurien de tenir en compte totes dues a
l’hora de fer el repartiment de les vacunes.

Sis setmanes abans i sis setmanes després de la vacunació
massiva són suficients perquè aquí a Balears tenguem salvats
els mobles aquesta temporada turística o bé ens acabem
d’enfonsar. I que vostè no hagi aconseguit que Sánchez això ho
hagi entès constitueix un dels seus majors fracassos en la gestió
de la pandèmia.

Miri, els majoristes de viatges alemanys i britànics ho diuen
clarament, que no ens recuperarem fins que funcioni el pla de
vacunació. 

Els crits de desesperació són totals amb “SOS Turisme” i
amb les campanyes que fa també la societat civil. 

La campanya de vacunació és el més important d’aquestes
darreres dècades que tenim a Balears, i vostè, Sra. Armengol,
ha d’entendre que estam davant una assumpte cabdal, nosaltres
així ho entenem i nosaltres volem estar devora el Govern
donant suport el Govern per aconseguir més vacunes.

Crec que hem de defensar plegats els interessos d’aquesta
comunitat autònoma davant Sánchez. Ens ha de deixar que ho
facem plegats perquè si no podem tenir una situació dramàtica
per a moltes famílies a aquesta comunitat autònoma.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Company. A veure, no
sé què no ha entès del pla de vacunació a nivell estatal. La
vacuna per a població diana; es va acordar -i jo defens aquest
criteri-, es va acordar que primer s’havia de començar per les
persones majors que estaven a residències, pel personal sanitari
i pel personal sociosanitari. Hi està d’acord o no hi està
d’acord, en això el Partit Popular? Perquè si hi està d’acord
nosaltres hem rebut les vacunes per vacunar a aquesta gent, que
està vacunada a la nostra comunitat autònoma, 56.300 dosi
s’han posat a la nostra comunitat autònoma.

Següent objectiu: personal social, personal que fa feina en
treball social; personal sanitari d’altres professions que no són
directament els centres de salut ni els hospitals; grans

dependents de nivell 3, que en aquest moment s’estan vacunant
a la nostra comunitat autònoma amb certa celeritat, tot i la
complicació d’aquest procés de vacunació -que després com
que tenc una pregunta de la Sra. Pons ja m’hi estendré més-, i
a partir de dia 8 de març començam amb els majors de 80 anys,
amb els professors, els docents, començant per l’escolarització
infantil i després forces i cossos de seguretat de l’Estat i
policies locals i protecció civil. Aquests són els col·lectius que
vacunarem.

Vostè em diu que necessitam vacunació massiva. Jo li dic,
clar que sí que necessitam vacunació massiva, i quin problema
tenim?, que les grans operadores farmacèutiques no produeixen
al ritme necessari a nivell europeu, Sr. Company. Això no és un
tema de Balears, hauria de mirar una miqueta més lluny, és un
tema de tota Europa. Que no ho veu que no hi ha vacunes
suficients per tota Europa en aquest moment perquè no es
produeix amb suficient rapidesa?, que no veu que quan hi hagi
aquesta producció massiva arribarà vacuna massiva?, que no
veu que quan arribi vacuna massiva vacunarem de forma
massiva?, que no sap que tenim ja tot preparat des de la
comunitat autònoma -i ja li ho vaig explicar-, per fer 80.000
vacunacions setmanals?

Aquest és el nostre repte. Nosaltres estam preparats. Esper
que si vostè vol ens acompanyi en aquesta etapa.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

II.22) Pregunta RGE núm. 1797/21, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a relació entre la transició energètica i la
memòria democràtica. 

Vint-i-dosena pregunta, RGE núm. 1797/21, relativa a
relació entre la transició energètica i la memòria democràtica,
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, Sra. Presidenta. Des
de sempre els governs han agrupat les àrees de responsabilitat
que tenen encomanades en unes carteres amb una coherència
sectorial o temàtica. I això és normal, dóna un relat més sòlid
a l’acció política; afavoreix una major concentració, una major
cohesió, una major eficàcia de les polítiques, una menor
dispersió, una menor confusió de la feina que tenen
encomanada els responsables polítics i al final és una mostra de
respecte cap al ciutadà, que sap a quina porta ha de picar a cada
moment. Per això, per aquest motiu nosaltres hem estat, com
vostè ho sap, moderadament crítics fins ara amb el fet que, per
exemple, al seu govern hi hagués un model econòmic per una
banda, sectors productius per una altra. 
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Crèiem que amb la remodelació aquesta tendència, que per
a nosaltres era preocupant i que l’havíem criticat
moderadament, s’ha agreujat, s’ha agreujat i ha incrementat el
desordre. Aquestes conselleries que a vegades semblen fetes a
mida de les fílies i les fòbies dels consellers i no de les
necessitats de la gestió.

Nosaltres voldríem que ens expliqués per què?, per quins
motius s’anteposen aquests, aparentment, gustos o preferències
dels consellers a les exigències de la bona administració. I ho
personalitzam o el simplificam en aquest cas. Ens pot justificar
què té a veure la memòria democràtica i la transició energètica?

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. Ens posa a un
debat apassionant, com sempre, que ja vàrem poder discutir en
el debat de pressuposts. 

Vostè està molt obsessionat amb les organitzacions del
Govern, jo amb les polítiques que fa el Govern, que crec que és
molt important. L’organització ha de respondre a una major
eficiència i major agilitat en les polítiques que s’han de fer i en
aquesta línia hem treballat des del principi, seguim treballant en
aquesta remodelació del Govern.

Vàrem debatre amb vostè la necessitat d’enfocar una
estructura pròpia per agilitar tot el que fa referència als fons
europeus. Veig que avui vostè no n’ha parlat i crec que és molt
important, una conselleria específica en fons europeus,
universitat i cultura que lliga molt amb aquella diversificació
que crec que compartim i cap on hem d’empènyer el nostre
model econòmic. 

Em parla després que veu que hi ha diferents àrees
econòmiques deslligades d’una gran macro..., d’una gran...,
entenc que voldria vostè una gran conselleria macroeconòmica
que englobàs tots els sectors econòmics de la nostra comunitat
autònoma. Jo discrep, eh?, quan existeix una conselleria que
estira cap a un sector econòmic, per exemple, la consellera
d’Agricultura n’és un exemple, reforces molt el sector primari,
per exemple en aquest cas, i reforces molt les polítiques
dirigides a aquest sector absolutament necessari.  Perquè
compartim aquesta millora del model econòmic tenim diferents
conselleries econòmiques al nostre govern.

Després hi ha àrees que són molt transversals, òbviament la
meva que no gestion directament, per tant, ve una
vicepresidència d’un govern, té un component polític de
transversalitat importantíssim en el govern i reflecteix aquelles
polítiques que per a nosaltres són importants. Què és
important? Sectors productius, transició energètica, tot el que
fa referència a la indústria, al nostre comerç, això és
fonamental, però hi ha una altra política que avui s’ha debatut

aquí, en contra del criteri d’alguns grups parlamentaris, que per
a nosaltres té una gran importància, que és tot allò que fa
referència a transparència, a participació i d’una forma
essencial a la memòria democràtica.

Entenem que donar-li aquest caràcter de transversalitat a
través d’una vicepresidència del govern crec que té la seva
força, la seva empenta i que ho justifica notablement. Per cert,
això també passa al Govern d’Espanya i no veig que ho hagin
criticat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, doncs, interpret que la
memòria democràtica i la transició energètica són a una
mateixa conselleria perquè són importants; deu ser que són més
importants que la resta de coses. Bé, no em convenç
l’explicació, sincerament. 

De tota manera, Sra. Presidenta, li agaf el guant, li agaf el
guant i vostè em diu que no he parlat del tema dels fons
europeus. Bé, també hem fet públic, el nostre partit, si vol li
agraesc el gest d’haver intentat donar resposta a un neguit que
nosaltres vàrem expressar. Nosaltres li vàrem proposar
concretament que creés que un comissionat per a la gestió dels
fons europeus, per què?, perquè nosaltres crèiem que no s’havia
de crear una nova estructura amb les dificultats que crea -li
assegur que MÉS per Menorca tenim experiències amb
conselleries de nova creació-, i crèiem que un comissionat que
depengués de vostè, depengués del Consolat de Mar amb
capacitat d’incidència sobre les diferents conselleries era
l’estructura adequada per fer front a aquesta necessitat.

Nosaltres crèiem que una nova conselleria, a més amb
noves àrees que sembla que s’han afegit per afegir una mica de
gruix a la conselleria, creim que dispersaran el conseller, el
distrauran amb temes que no són de fons europeus i, per tant,
lament dir-li-ho, no em sembla, malgrat la bona intenció que
evidentment don per suposada, no em sembla una bona resposta
a la necessitat dels fons europeus.

En tot cas, Sra. Presidenta, estarem amatents de quins són
els resultats de la gestió i evidentment tendrem ocasió de
continuar-ne parlant. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Té la paraula la presidenta del
Govern.
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LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells. Efectivament,
ja jutjarem amb els resultats, que crec que és l’important, vostè
i tots els ciutadans d’aquesta comunitat autònoma.

Repetesc, la transversalitat no la dóna una conselleria, la
dóna el fet d’una vicepresidència, i crec que té importància i té
rellevància política, en té molta. I vostè que és molt polític ho
sap perfectament i ho entén perfectament.

Record el debat que vàrem tenir fa uns anys sobre la
necessitat que l’IB Dona estigués a la Conselleria de
Presidència, ho reclamava tot el món feminista. Bé, idò, sectors
de memòria democràtica també sempre han reclamat aquesta
transversalitat dins l’organització del Govern. Crec que en
aquest sentit li contestava. Quant al fons europeus en podem
parlar en altres ocasions perquè m’he quedat sense temps.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

II.23) Pregunta RGE núm. 1798/21, presentada per la
diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a vacunació de dependents. 

Vint-i-tresena pregunta, RGE núm. 1798/21, relativa a
vacunació de dependents, que formula la diputada Sra. Catalina
Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears. Té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sra.
Presidenta, jo faig els deures, tenc això penjat a la gelera de
casa nostra i li promet que cada matí mir a veure en quina fase
ens trobam i quan vostès l’actualitzen jo la torn a actualitzar i
la torn a mirar amb molt de deteniment.

També sé que a partir de dia 8 de març s’ha fet l’anunci de
part del Govern d’Espanya d’una vacunació massiva en aquesta
comunitat; hi afegiria una frase més: “igual que a la resta de
l’Estat”. Igual que a la resta de l’Estat.

Tot i això, la meva pregunta avui va dirigida a un col·lectiu
molt concret, que són els grans dependents que simultàniament,
per qüestió de vacunes, es vacunen a la nostra comunitat
autònoma. Tenim preguntes que ens traslladen municipis, com
és el cas de Porreres, d’Artà, d’Andratx, d’altres municipis de
la nostra terra, que estan preocupats perquè com que la vacuna
Pfizer no pot viatjar, els grans dependents són els que han de
viatjar, i qui els acompanya?, els municipis, els ajuntaments
que també són i es veuen obligats, segons ens comenten, vostè
m’ho explicarà, a dur aquests grans dependents a llocs, com a

centres de salut, on no hi anaven per precaució durant tot
aquest temps o persones que ja no surten habitualment.

Per tant, m’agradaria que ens explicàs tan ben explicat o tan
clar i tan gràfic com està això com ho estan fent i de quina
manera estan solucionant els problemes que es troben a l’hora
de vacunar els grans dependents.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí, gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Pons. Una prèvia,
quan jo dic “vacunam per grups diana”, efectivament, en
aquests moments les Illes Balears han rebut menys vacunes, si
vostès miren per nombre d’habitants, que és una mala manera
de mirar-ho perquè no és aquest el comparatiu, perquè...

(Remor de veus)

..., és clar que no, perquè la vacuna per a grups diana s’ha
vacunat menys persones, perquè tenim menys persones majors,
quan hi hagi amplitud de tota la població nosaltres vacunarem
molt més que vacunarà Cantàbria, perquè tenim molta més gent
jove; vull dir, crec que això tothom ho pot entendre, aquells
d’aquella bancada...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, per favor.

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

..., també, si fa un mínim esforç, ho podrà arribar a entendre.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Quant als grans dependents, hem reivindicat junts, i hem
aconseguit, Sra. Pons, i ho dic perquè vostès també
acompanyaven aquesta petició, que, a part dels grans
dependents puguem vacunar una persona cuidadora que no
sigui professional, i en això també hi fem feina i ho exercitam
així des de la Conselleria de Salut. Primer de tot, vull agrair la
feina magnífica d’Atenció Primària de la nostra comunitat
autònoma, que fan una feina enorme per poder fer aquesta
vacunació dels grans dependents; en aquest moment es vacunen
els de grau 3.

En aquests moments, després li donaré les xifres, s’han
vacunat ja 2.182 grans dependents a la nostra comunitat
autònoma. Efectivament, els grans dependents van amb vacuna
Pfizer; la Pfizer, una vegada dissolta, té 6 hores de vida. Per
tant, el que s’ha de fer és anar a la casa, si és que no hi ha
manera possible de moure la persona que és gran dependent i,
per tant, el que es fa és: es crida, des d’Atenció Primària, a
veïnats, perquè no es pot anar en cotxe, no es pot traslladar
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aquesta vacuna en cotxe, veïnats de la zona i se’n vacunen 6, un
rera l’altre, perquè cada vacuna té 6 dosis. D’acord? Per això
la complicació d’aquesta vacunació.

Als que poden els acompanyen al centre de salut i aquesta
és la tècnica que fem.

Quan ens sobren dosis d’aquestes es vacuna persones
majors de 80 anys, per ordre, des del centre de salut. Per què ho
fem així? Perquè, efectivament, de vegades, doncs no trobam
la persona a ca seva o la persona no la poden acompanyar i
d’aquests majors de 80 se n’han vacunats 200 d’aquestes dosis
que han sobrat dels grans dependents que es reparteixen a la
nostra comunitat autònoma.

També li he de dir que en aquest moment ja a Son Dureta
hi ha les 10 línies de funcionament, en aquests moments ja en
vacunació massiva a tota la resta de professionals que es
vacunen; que els cuidadors es començaran a vacunar amb
l’AstraZeneca, si són menors de 55 anys, i començarem ja
d’una forma ràpida, perquè aquesta setmana podrem acabar els
grans dependents.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta, així és, la dificultat
que vostè ha explicat aquí a partir d’aquests vials, que són 6
dosis i que, una vegada constituïts o diluïts o com es digui,
efectivament, no es poden moure, com bé ens va confirmar la
setmana passada la Sra. Gómez, perquè no poden viatjar en
cotxe, aquesta vacuna és capriciosa i tampoc no pot anar
pràcticament a peu.

Jo en el que vull fer incidència és en allò que ens diuen els
ajuntaments, que no és que vostès els traslladin als centres de
salut, són els ajuntaments que els traslladen als centres de salut,
com també varen fer higienització dels centres escolars, com
també varen posar infraestructures a l’abast dels centres
educatius per poder resoldre aquesta papereta. Ells ens diuen
que ja els queden pocs euros a la caixa, que ja no en tenen i que
no saben si podran sufragar aquesta despesa que ara els
pertoca.

I ja per acabar, i esperant que les vacunes massives arribin
aquí, a aquesta comunitat, mostrar, primer, la nostra decepció,
perquè allò de les vacunes prioritàries no lo han ni debatido,
com va confirmar aquí el secretari d’Estat per a la Unió
Europea la setmana passada, que va dir: me acabo de enterar
aquí que ustedes piden vacunación prioritaria, y tengo que
decirles que este tema no se ha ni debatido. És a dir, no és que
ho hagin descartat, presidenta, és que no ho han ni debatut, és
que passen olímpicament de nosaltres, i vostè segueix amb les
negociacions, jo ho comprenc.

Per tant, dir que aquesta és la primera decepció. I segon, no
entenc per què cada vegada que ve aquí el Sr. Sánchez, vostè
el rep, i vostè ha d’anar a Madrid i s’ha de reunir amb tres
ministres! Em sembla molt bé que s’hi rebi, però...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

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

Gràcies, Sr. President. Seguim defensant l’estratègia i l’hem
defensada i es debat i es debatrà.

I segona qüestió, per dir-ho, perquè crec que és important,
avui Salut ja ha tret una pàgina web específica de vacunació i
un telèfon específic de vacunació que es troba a disposició de
tota la ciutadania per a tots els dubtes que puguin tenir, i agrair
la immensa feina dels ajuntaments.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

II.24) Pregunta RGE núm. 1800/21, presentada per la
diputada Sra. Patrícia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a ajudes específiques
per a Balears després de les reunions mantingudes amb
diversos membres del Govern central.

Vint-i-quatrena pregunta, RGE núm. 1800/21, relativa a
ajudes específiques per a Balears després de les reunions
mantingudes amb diversos membres del Govern central, que
formula la diputada Sra. Patrícia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Sra. Armengol, quines ajudes
específiques ha aconseguit amb les seves reunions amb
diversos ministres de Sánchez? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. A les reunions que vaig poder tenir
amb els diferents ministeris nosaltres anàvem a plantejar
qüestions que crec que són molt importants per a aquesta
comunitat autònoma, primer de tot, és com podrem obrir-nos i
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com hi haurà la mobilitat a nivell europeu i a nivell
internacional, que ho vàrem debatre amb la ministra
d’Exteriors. I aquí hi ha dues qüestions que crec que és
important explicar: una és a través de les persones vacunades
i, per tant, a través dels certificats de vacunació. Les Illes
Balears ens hem ofert per ser el primer territori que ho puguem
provar, ja que el Govern d’Espanya treballa en aquest certificat
de vacunació per poder obrir.

L’altra estratègia important també és la mobilitat a través
d’uns indicadors, la incidència acumulada sens dubte importa,
però també d’altres indicadors, on hi pugui haver aquests
corredors segurs per poder-se moure i per poder reactivar la
nostra economia; fonamental que la incidència acumulada,
vostè sap, per exemple, Alemanya, que és el nostre primer país
emissor, mira la de 7 dies i ha d’estar per sota de 50, en aquests
moments les Illes Balears ens hi trobam, ens hem de mantenir
així durant molt de temps, és molt important per poder reactivar
la nostra economia.

I després vàrem parlar d’aquestes necessitats que compartim
amb vostès, que el Govern d’Espanya faci front a una situació
greu que té l’economia de les nostres illes, que ja afecta la
solvència de moltes empreses, una, amb ajudes directes, i
l’altra, amb mesures d’aguantar, de consolidar les empreses i
ajudar-les en la seva solvència.

En això vàrem quedar amb la vicepresidenta econòmica, la
Sra. Nadia Calviño, que vendrà precisament a aquesta
comunitat autònoma per tenir reunions directament amb els
sectors empresarials i poder treballar directament amb les
empreses de la nostra comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Miri, la situació econòmica derivada de la pandèmia és
d’extrema gravetat a les nostres illes, han tancat i desaparegut
4.000 empreses, segons la Fundació Impulsa. El nostre teixit
productiu desapareix, tenim, a més, dades: 8 de cada 10
empreses han hagut de fer reajustaments a la seva plantilla.

Som la comunitat autònoma més damnificada, el PIB s’ha
desplomat un 27%. I el seu Govern segueix sense veure la
realitat del carrer, atur, tancament de negocis, comerços,
esgotament i desesperació.

De què han servit les seves reunions a Madrid amb tres
ministres? Han estat reunions més institucionals que una altra
cosa, de què han servit, Sra. Armengol? Lament, dir-li que no
han resultat massa convincents aquestes trobades, reconegui
que torna de Madrid amb la maleta buida de compromisos
concrets i buida d’ajudes quantificades i amb calendari, només
du promeses.

Digui’m presidenta, quan, com, quant i a qui es donaran
ajudes? Per què vostè creu que es pot allargar més l’agonia de
tants i tants sectors damnificats que necessiten d’aquestes
ajudes per sobreviure? O de veres creu que els autònoms, les
PIME i les empreses de Balears poden sobreviure a base de
paraules buides i a base de promeses? Necessitam solucions
reals d’immediat i no més promeses.

Ha d’exigir a la ministra Calviño un pla de rescat, amb
ajudes directes i reducció de les càrregues fiscals, per salvar el
teixit productiu de Balears el qual es troba en estat crític.
Aquest pla que duem mesos exigint des de Ciutadans i que es
va aprovar la setmana passada en aquest Parlament, gràcies a
la proposta del meu partit, té vostè el mandat parlamentari i,
per tant, l’ha d’exigir obligatòriament al Govern central.

Un dels pocs compromisos que ha dut del seu tour
ministerial és la visita de la ministra Calviño a Balears; vostè
no creu que arriba molt tard? Em sembla una presa de pèl que
vengui, ara, quan la situació ja és dramàtica. Els sectors afectats
no necessiten visites amb més fotos propagandístiques, el que
necessiten són solucions i ajudes.

Presidenta, no continuï acotant el cap ni abaixant els braços
davant Sánchez, defensi els interessos de les nostres illes i
nosaltres estarem al seu costat, fets i no paraules, que li agrada
tant!

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. És molt bo de fer venir aquí a fer
discursos, Sra. Guasp, i nosaltres ens dedicam a fer feina,...

(Remor de veus)

... a fer feina i anirem a Madrid les vegades que siguin
necessàries i lluitarem les vegades que siguin necessàries per
defensar els interessos d’aquesta comunitat autònoma. I, a més,
aconseguirem el que és necessari per a la nostra comunitat
autònoma si hi anam tots junts, serà més fàcil i, per tant, jo els
convid, una vegada més, que treballem tots junts, també vostès
amb els seus partits a nivell estatal, que tenguin aquesta
concepció necessària de la nostra comunitat autònoma.

Li he de dir una vegada més, aquestes illes, no des d’ara,
des del principi de la pandèmia treballam intensament amb el
Govern d’Espanya per aconseguir coses. Vostè diu: no és
suficient. Bé, però no em digui que no s’ha aconseguit res, no
em digui que la política d’ERTO no és un èxit i no em digui
que no surt de la Mesa de Diàleg Social d’aquesta comunitat
autònoma, i no em digui que la prestació de fixos-discontinus
no existeix en aquesta comunitat autònoma i està garantida fins
al 31 de maig; i no em digui que no hi ha bonificacions de la
Seguretat Social durant 10 mesos a les empreses turístiques de
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la nostra comunitat autònoma, cosa que no té a altre lloc el
sector turístic a tota Espanya, aquesta també és una realitat.

Què hem de seguir fent feina, Sra. Guasp? És clar que sí.
Què hem de seguir aconseguint coses? És clar que sí. I què és
important haver anat a Madrid? És clar que sí, és clar que és
important reunir-se amb els ministres i és clar que és important
acordar una estratègia de vacunació que és fonamental per a la
nostra comunitat autònoma. I és clar que és important acordar
com s’obrirà la nostra comunitat autònoma al turisme, perquè
vivim d’això d’una forma molt important. És clar que és
important, Sra. Guasp.

I en aquesta...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

II.25) Pregunta RGE núm. 1811/21, presentada pel
diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ajudes a autònoms i PIME
afectats pels tancaments.

Vint-i-cinquena pregunta, RGE núm. 1811/21, relativa a
ajudes a autònoms i PIME afectats pels tancaments, 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, considera que
ha fet tot el possible per ajudar els autònoms i les petites i
mitjanes empreses afectades pels tancaments?

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. Sr. Company, mai no és suficient, jo
no sé quantes vegades li hauré de dir, vivim una crisi d’una
pandèmia terrible, i és clar que fem tot el possible i més, sí.
Suficient? Encara no ho és.

Ara, sincerament, crec que hem fet molt més que vostè.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Sra. Armengol, em sap greu veure-la tan nerviosa i fora de
sí, però bé, és el que hi ha.

(Remor de veus)

Vostè, la setmana passada, Sra. Armengol, va començar la
seva ruta ministerial per Madrid, abans de començar-la vostè va
posar en marxa la seva campanya, que sempre fa, maquinària
propagandística: “Ofensiva de Armengol en Madrid para que
Sánchez apruebe ayudas para Balears”; “Armengol
desembarca en Madrid para exigir más ayudas a Balears”.

Miri, que un ministre rebi una presidenta d’una comunitat
autònoma entre dins la mínima cortesia institucional, però vostè
ho va voler vendre com a una cosa excepcional, extraordinària,
i ha tornat amb les mans buides.

Abans, Sra. Armengol, quan se sortia d’una reunió amb un
ministre, s’anunciaven acords, coses, però ara vostè anuncia
reunions, i no ens vulgui fer entendre ni comprendre que serem
els primers amb el passaport sanitari, perquè això és el mateix
que el decorat que ens va pintar el juny de l’any passat amb tot
el pla pilot fracassat.

Vostè ha tornat de Madrid amb les mans buides, sense
ajudes per a autònoms i PIME i també sense més vacunes per
a les Illes Balears, ha tornat amb pobres promeses, que, en
mans de segons quin president, tal vegada podríem tenir
confiança que s’executarien, però, en mans de Sánchez,
evidentment no en tenim cap ni una de confiança que
s’executin.

Sánchez és un polític rancuniós, aplica allò d’o estás
conmigo o contra mí, i vostè es va postular contra ell a unes
primàries, i això Sánchez ni ho ha oblidat ni ho oblidarà mai.

(Remor de veus)

Però el greu i lamentable és que el menyspreu de Sánchez
cap a vostè, Sra. Armengol, el pagam tots els ciutadans de les
Illes Balears.

Miri, Sra. Armengol, Balears necessita una vacunació
massiva i urgent per salvar la temporada i mentrestant també
necessitam més ajudes, un pla per ajudar que no caiguin més
empreses, que ja n’han caigudes ben abastament, i que els
ERTO no es transformin en ERO, que també ja han començat
a passar aquestes coses.

Falta, i m’alegr de sentir-ho ja a altres grups polítics que
varen firmar el seu famós pla de reactivació, falta un vertader
pla de rescat en aqueixes illes, sense cap dubte, per salvar el
sector empresarial. La campanya d’”SOS Turisme” realment és
un “SOS Balears”, necessitam d’una vegada per totes un
vertader pla.

Per això jo li deman, Sra. Armengol, que es deixi de
decorats, de titulars i que comenci a fer feina avui mateix en un
vertader pla d’ajudes directes a totes les nostres empreses i
autònoms, que és una cosa que li hem demanat des del Partit
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Popular des de fa mesos. Si no ho fa vostè serà la principal
responsable que aqueixes illes deixin de ser el paradís turístic
que sempre han estat per transformar-se en el paradís de “Se
vende”, “Se traspasa”.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. M’ho ha deixat massa fàcil, crec que
els que venen o traspassen són vostès, per intentar oblidar la
seva pròpia història, que això no es borra, que no es borra, Sr.
Company, que no es borra.

(Alguns aplaudiments)

Torna venir un dimarts més a llegir-me el diari i a fer-me les
consignes nacionals, i així, Sr. Company, no aporta res vostè;
no ho entén que la gran decepció és que el partit majoritari de
l’oposició sigui incapaç d’aportar ni una sola proposta, sigui
incapaç d’asseure’s al Pacte de reactivació, sigui incapaç de
proposar alguna cosa, encara que sigui alguna coseta, Sr.
Company, faci un mínim esforç, un mínim esforç. Jo no li
deman feina 24 hores del dia, però un poquet de feina, Sr.
Company, seria necessari per al seu partit i per a la gent que els
va votar, crec que també seria necessari.

(Remor de veus)

Vostè pot criticar que nosaltres anem a reunions a Madrid,
si no hi anàs també em criticaria, per tant, a mi això em deixa
absolutament neutra, perquè em critica faci una cosa o faci
l’altra, el que a mi m’importa és defensar els interessos
d’aquesta comunitat autònoma. I des de les competències
pròpies, efectivament, intentar ajudar les nostres empreses, les
nostres famílies, els nostres treballadors i treballadores, Sr.
Company, molt diferent del que fan molts de llocs on vostès
governen, sí, Sr. Company.

I li ho explicaré una vegada més, sap d’altres comunitats
autònomes que hagin posat amb pressupost propi 40 milions
d’euros per a renda social per a les persones més vulnerables?
Sap d’altres comunitats autònomes que ja hagin posat 180
milions d’euros a través de l’ISBA i que ara en posin 50 més?
Sap d’altres comunitats autònomes que donin ajudes directes a
l’hostaleria, en aquests moments ja 10 milions que ha tret el
Consell de Mallorca, el Consell de Menorca, el Consell
d’Eivissa, el Consell de Formentera i tots els ajuntaments de la
nostra comunitat autònoma, Sr. Company?

Idò, no, proporcionalment a la nostra capacitat econòmica
nosaltres som dels que més ajudes directes hem tret.

I li ho reconec una vegada més, és suficient? No, no és
suficient, perquè vivim una situació absolutament dramàtica,
econòmicament parlant, aquesta és la realitat, perquè és una
comunitat autònoma que viu directament del turisme i que és
important anar a Madrid i pactar estratègies de com podem
reobrir, i és important mantenir una situació sanitària
tranquil·la, amb una incidència acumulada baixa. No em diu res
ara que estam a menys de 50 d’incidència acumulada a 7 dies,
o ara ja no li interessa la sanitat, ara, com que està bé, ara no li
interessa la sanitat, Sr. Company!

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Això, això, és l’hipòcrita, Sr. Company, això és l’hipòcrita,
això és el que vostè fa i és no defensar els interessos de les
Illes. Nosaltres seguirem intensament treballant en això, jo el
convid, d’una vegada per totes, que se sumi a treballar en
positiu.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

III. Interpel·lació RGE núm. 15873/20, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en relació amb les retallades als treballadors de
l’administració pública de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la Interpel·lació RGE núm. 15873/20, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en
relació amb les retallades als treballadors de l’administració
pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Començam amb la intervenció, per part del Grup
Parlamentari Popular, i té la paraula el Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, president, bon dia, Buenos días a todos, buenos
días consellera, y reitero nuestros deseos de mucha suerte y
muchos éxitos en su función porque lo tiene complicado y lo
tiene difícil.

Somos plenamente conscientes de la dificultad, además, que
la situación sanitaria produce en la gestión de los recursos
humanos y de los profesionales dependientes de la comunidad
autónoma, pero desde hace tiempo ya, desde el mes de
noviembre, habíamos presentado esta interpelación y,
evidentemente, pues tocada en este Pleno el hablar de función
pública.

Una de las cuestiones más importantes que han sido objeto
de debate y que creemos que condiciona toda la gestión de los
funcionarios y de los laborales y del personal dependiente de la
comunidad autónoma es la congelación salarial, la congelación
salarial durante estos dos últimos años. Es importante tener
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cierta perspectiva de la situación, porque usted recordará
perfectamente, cuando se debatían los presupuestos del año
2020, en que los sindicatos le dijeron que, de acuerdo con el
proyecto de ley de presupuestos, no estaba asegurado, como
mínimo, el mantenimiento de la subida salarial que
correspondiese. La respuesta del Govern entonces fue, no se
preocupen ustedes porque está más que garantizado con la Ley
de presupuestos del 2020, no hay ningún problema, está
garantizado el texto. 

Lo recuerdo perfectamente, el sindicato STEI manifestó que
con el texto de la Ley de presupuestos de 2020 no se
garantizaba la subida salarial. Ustedes como Gobierno dijeron,
ningún problema, sí que se va a garantizar, y llegó la pandemia
y la garantía del 2% de subida publicada en el BOE no se
cumplió y alegaron que tal como estaba en el texto de la Ley de
presupuestos no tenían por qué cumplirlo porque estaba
condicionado a un acuerdo de Consejo de Gobierno. Engañaron
a los sindicatos entonces, porque dijeron una cosa y en el fondo
han hecho otra.

Pero lo que más les llama la atención a los trabajadores, a
los funcionarios y a los laborales dependientes del Govern es
qué les han hecho ellos para discriminarlos de esta manera.
¿Qué diferencia hay respecto a los trabajadores de los consejos
insulares, respecto a los trabajadores dependientes del Estado,
respecto a los trabajadores de todos los ayuntamientos, que a
ellos sí que se les ha respetado la subida salarial publicada en
el Boletín Oficial del Estado, aprobada por el Gobierno central,
el Gobierno del Sr. Sánchez, en cambio a los trabajadores de
esta comunidad autónoma, a los trabajadores dependientes del
Gobierno Armengol no? A ellos no, a ellos se les discrimina y
entonces ¿por qué? ¿Qué motivo hay exactamente para este
recorte de derechos de los trabajadores de esta comunidad
autónoma? No se entiende, es normal, pues, su reivindicación
en esta cuestión.

¿Se imaginan qué habrían hecho ustedes si eso lo llega a
hacer un gobierno del Partido Popular, o un gobierno en que no
estuviesen ustedes? En que todas las administraciones cumplen
la actualización salarial, menos el Govern Armengol.

Lo mismo con los presupuestos de 2021. Aquí han hecho
una subida del salario base y una bajada de los complementos
del 0,9%. Se trata de lo que denunciaban los sindicatos
sanitarios, de trilerismo del Govern, sube el sueldo pero baja el
complemento, con lo cual, al final disminuye incluso en
algunos casos la percepción neta de los trabajadores. 

¿Qué diferencia hay respecto a otras administraciones? Los
sanitarios les piden por qué ese recorte en esa materia y es por
esto que manifiestan su indignación, recorte doble a los
sanitarios, el del 2%, el del 9%, el del plus COVID, el de las
horas extra sin pagar, el de la falta de fidelización, el del plus
de residencia, ... Y eso sí, les dan una medalla, les dan una
medalla a los sanitarios, por eso los sanitarios les dicen, oigan
menos medallas y más respeto, menos medallas y más
reconocimiento. Por eso manifiestan su indignación todos los
sindicatos sanitarios a lo que llaman una auténtica provocación
del Govern. Doble recorte a los trabajadores públicos, esto lo
llega a hacer el Partido Popular y, bueno, me habría gustado
ver las calificaciones por parte de la oposición en su momento,

a la que ustedes ahora le piden lealtad, le piden apoyo y le
piden comprensión.

Otra cuestión que le he hecho la pregunta anteriormente,
qué caracteriza la función pública de este Govern. En los
últimos cuatro años, no es una cuestión que usted tenga que
recurrir al manual de estilo del Partido Socialista para decir, no,
es que tengo que echarle la culpa al Partido Popular por no
haber hecho oposiciones en la época de crisis, ... lo que me ha
contestado del manual del estilo. No, quédese con esta
cantidad, quédese con este tanto por ciento, un 80% más de
temporalidad en los últimos seis años, quédeselo, 80% más.
Ustedes pasaron de encontrar un 20% de temporalidad a pasar
a un 37% y le dan la culpa del aumento del 80% al Partido
Popular, después saldrá aquí y cogerá el manual de estilo y
dirá, sí es culpa del Partido Popular. Pues quédese con la cifra,
un 80% en los últimos seis años.

Cuando dice esas cifras y vemos esto, ¿qué es lo que pasa?
Que se destapa realmente la trampa, los aumentos de
trabajadores públicos realmente son a tiempo parcial o
temporales. Los aumentos reales de funcionarios con plaza fija
son mucho más inferiores a la que ustedes dicen y para eso
basta ver los datos del ministerio, basta que ustedes cojan los
datos del ministerio. O ustedes mienten o miente Sánchez,
porque usted sale y dice “10.000 plazas de oposiciones
nuevas”, bueno, yo le traigo aquí los datos del ministerio de la
tabla del ministerio. “Resumen de evolución de los efectivos de
las comunidades autónomas”, vaya usted a la página oficial y
lo encontrará y aquí verá que si coge los datos y compara 2014
con 2019 que son los últimos que hay, hay 523 puestos más, de
ellos hay menos 547 en sanidad fijos. Quédese con el dato
también, 523, de 10.000 a 523 hay una buena diferencia y esa
es la realidad. Y eso quiere decir que ustedes lo que han estado
haciendo, han hecho oposiciones, han dado nuevas plazas, pero
las bajas que han tenido, la gente que se ha ido, las bajas de
jubilación y las bajas que han tenido por la evolución normal
de la plantilla, no se han podido cubrir de esa manera, las han
cubierto con personal temporal y en muchos casos en abuso y
en fraude de esa temporalidad.

Por tanto, usted ha dicho “no, que vayan a los tribunales”.
¿Sabe que los tribunales de la Unión Europea también han
dicho que una de las cuestiones que aplicarán serán sanciones
a los estados miembros que incumplan? ¿Sabe que de los 4.000
y pico funcionarios en servicios generales, hay 1.500 y muchos
de esos, el 80% aumentados por ustedes en temporalidad?
¿Quién va a pagar esas indemnizaciones? ¿Las pagarán
ustedes? Las pagará evidentemente la comunidad autónoma.

Ustedes se llenan la boca de apoyar a los trabajadores, de
apoyar... se autorogan la negociación colectiva incluso de los
sectores privados y luego dicen que defienden a los
trabajadores con una serie de inspecciones, para si las empresas
cumplen o no cumplen con la temporalidad. En cambio ustedes
no cumplen con lo pactado con los trabajadores en cuanto a
incremento salarial, no cumplen en cuanto a la temporalidad y
luego no pueden pedir ejemplaridad, es poco ejemplar esta
postura.

Por último, hay una serie de cuestiones que también en la
interpelación quería destacar, es saber si van a modificar la
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relación de puestos de trabajo con la reorganización del Govern
y si eso va a suponer al menos disminuir los cargos de libre
designación, porque desde que están ustedes los van
aumentado. Si es cierto que las oposiciones como mínimo se
van a posponer hasta el mes de octubre, como ha anunciado el
EBAP. ¿Cuáles son sus planes en materia del EBAP? Hemos
tenido dos gerentes en menos de un año y si va a volver a haber
cambios en el EBAP en cuanto a la gerencia. Si piensan
cumplir lo que prometieron en la legislatura pasada -no digo
esta, la legislatura pasada- del concurso de traslados que está
pendiente. Si piensan cumplir las sentencias en cuanto al
reconocimiento y al pago de la carrera profesional a interinos
y laborales, que también está pendiente de acuerdo con
resoluciones judiciales. Son cuestiones fundamentales en
materia de función pública y de gestión de los recursos
humanos de esta comunidad autónoma.

Básicamente estas son las cuestiones fundamentales, habría
otras menores y espero que me pueda contestar a las cuestiones
que le he planteado.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies Sr. Lafuente. Ara en torn de resposta, la
representant del Govern la consellera de Presidència, Funció
Pública i Igualtat.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Lafuente. Li
agraesc que avui vostè em doni l’oportunitat de què la meva
primera intervenció en aquest plenari com a consellera, ho ha
estat amb la pregunta que m’ha fet abans i ara amb aquesta
interpel·lació, sigui precisament per parlar de funció pública,
precisament per parlar de servidors públics de la nostra
comunitat autònoma i també de les seves condicions de treball.

El primer que vull fer és agrair públicament la tasca de tots
i cadascun d’ells, agrair la seva dedicació al servei públic en un
moment en què les condicions de treball s’han vist greument
afectades per la pandèmia i on han hagut de fer esforços per
adaptar-se a aquesta nova realitat.

Vostè ha començat la seva intervenció parlant de
congelació, és a dir, el que en realitat li reconec que hi ha hagut
en aquesta comunitat autònoma quant als sous dels funcionaris,
hi ha hagut una congelació. Després ha passat ja a parlar de
retallades i, és clar, no m’ha decebut, directament ha passat al
que jo esperava que vostè plantejaria perquè al final qui ha fet
moltes retallades acaba reconeixent les retallades i acaba
reconeixent qualsevol cosa com si fos una retallada, maldament
no ho sigui.

Vostè plantejava què hauríem fet nosaltres si vostès
haguessin fet el que nosaltres hem fet nosaltres ara. No, Sr.
Lafuente, vostès varen fer molt més del que s’ha fet en aquest
moment. Vostès es varen trobar amb una crisi econòmica que

va afectar, no va arribar al 2% del PIB d’aquestes Illes Balears.
Nosaltres ara estam en una crisi econòmica que afecta el 25%
del PIB de les Illes Balears. Vostès amb aquella caiguda d’un
2% varen fer la major retallada en drets laborals dels
treballadors públics que s’ha vist mai en aquesta terra.

En aquest moment aquesta comunitat autònoma fa un esforç
per no retallar cap ni un dels drets dels treballadors. Hem
congelat? Cert, li ho reconec, és a dir, les coses que són no
s’han d’amagar. Jo li ho reconec, hi ha hagut una congelació,
però no hi ha hagut una retallada. 

Per tant, sí sé què faríem nosaltres, perquè vostès ho varen
fer i sé quina va ser la resposta dels partits que donen suport al
Govern i també sé quina va ser la resposta dels treballadors
públics perquè els varen posar de patitas en la calle.

Nosaltres crec que... hi ha una cosa que hem demostrat i que
continuarem demostrant i és que hem de fer feina de manera
coordinada i concertada amb els sindicats.

Vostès als pressuposts d’aquesta comunitat autònoma, fa
dos mesos més o manco, varen plantejar un debat a la secció de
la Conselleria d’Administracions Públiques, un debat molt
similar al que avui vostè planteja, debat que venia emparat per
les esmenes que havien presentat i en aquell moment vàrem fer
el debat i aquest parlament es va pronunciar i aquelles esmenes
que vostè va plantejar varen ser rebutjades. Tornen plantejar el
debat, cap problema ni un. Vostè diu, “això ve del novembre”,
és a dir del novembre... també varen passar pel pressupost,
tornam plantejar exactament els mateixos fets.

Li deia que la concertació social és el camí i precisament en
aquell pressupost de 2019..., de 2021, perdó, en aquell moment
el que es va fer va ser convocar la mesa per part de la Direcció
General de Funció Pública i acordar amb els sindicats un
calendari de negociacions, calendari de negociacions que en
aquest moment està en vigor. Per tant, el lògic en aquest sentit
seria esperar quin és el fruit d’aquest calendari de negociacions.
Per tant, esperar una mica a disparar a veure si han acabat de
fer-se les negociacions. Per ventura el problema és que en el
tema de les negociacions tampoc no acaben d’entendre molt bé
com és que es fan, perquè no tenen una gran història de
negociació.

Els pressposts de 2021 recullen aquesta congelació del 0,9
que està en negociació; i també li don la raó que no s’ha abonat
aquell increment que vostè diu del 2%, però també és
coneixedor que en aquest moment aquest increment del 2% està
judicialitzat perquè per part d’un sindicat s’ha interposat una
demanda.

Estam en un moment econòmic i social molt delicat per a la
nostra comunitat autònoma. Crec que tots en som conscients,
vostè crec que n’és molt conscient. Les demandes de la gestió
de la pandèmia a Salut i a Educació han fet que haguessin de
reforçar aquests serveis amb la contractació de 900 persones a
Salut, 560 persones a Educació, més docents, o 377
informadors COVID. Per tant, aquesta comunitat autònoma ha
fet un esforç importantíssim quant a la contractació de nou
personal per donar resposta a totes les demandes derivades de
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la crisi i perquè la prestació dels serveis públics no es ves
afectada per aquesta crisi.

Cada administració pública ha fet front a les seves despeses
de la manera que ha pogut i crec que podrem compartir que
totes les administracions públiques no tenen la mateixa font de
finançament ni tampoc no tenen les mateixes despeses, i li ho
compar amb consells insulars i amb administracions locals que
era el que vostè em plantejava. I també crec que hem de
compartir a l’hora de poder fer front a les despeses de les
comunitat autònomes d’infrafinançament que té aquesta
comunitat autònoma i que venim patint des de sempre. Per tant,
aquesta comunitat autònoma té una sèrie de despeses a les quals
ha de fer front i el que ha de fer és gestionar el seu pressupost
d’una manera eficient i al mateix temps continuar negociant
amb els sindicats quant a les condicions de treball de tots els
funcionaris públics.

Vostè ha parlat de la Medalla d’Or, avui matí he sentit
distints membres del seu partit, els he sentit recriminar el fet
que la comunitat autònoma de les Illes Balears hagi donat la
Medalla d’Or d’aquesta comunitat autònoma, i que donarem
diumenge de la setmana que ve, a tots els servidors de l’àmbit
sanitari per l’esforç que han fet durant un any de pandèmia que
duim ja. Crec que és un reconeixement merescut, que és un
reconeixement que el que els diu és gràcies, gràcies per la feina
que heu fet, gràcies per la dedicació d’aquest darrer any,
gràcies pel patiment que heu hagut d’aguantar. Per tant, que
vostès ho critiquin d’aquesta manera i se’n fotin com fan em
pareix una falta de respecte, una falta de respecte a tots
aquests...

(Remor de veus)

... sanitaris i una falta de respecte també a les institucions
d’aquesta comunitat autònoma. És una falta de respecte, els
agradi o no, protestin o no, perquè estan massa avesats a faltar
al respecte a tothom, estam massa avesats a no...

(Remor de veus)

... estan massa avesats a no reconèixer la feina dels servidors
públics. Aquest és el plantejament que ha fet el Partit Popular,
perquè una senyora que tenim aquí asseguda quan era directora
general va fer una roda de premsa en què treia pit que havia
acomiadat 2.800 treballadors,...

(Alguns aplaudiments)

... una roda de premsa en què treia pit d’això. Això és una falta
de respecte a tots els treballadors públics. Aquesta és la manera
que vostès tenen d’abordar el servei públic a la ciutadania.

Intent acabar -em queda un minut- amb les preguntes que
em traslladava. Modificarem la relació de llocs de treball per
adaptar-la a la nova estructura del Govern, sí, com sempre, és
a dir, una nova estructura suposa que s’hagi de modificar la
relació de llocs de treball. Per tant, les lliures designacions o no
lliures designacions, vostè sap perfectament que són llocs de
treball que tenen una justificació concreta i si estan justificades
aquests llocs de treball es poden cobrir amb aquesta forma de
provisió.

Em demanava per l’EBAP, sí, cobrirem la plaça de la
gerència de l’EBAP perquè entenem que enguany serà un any
important tant per a la realització de cursos com també per
continuar amb tot el procés d’oposicions que va quedar una
mica aturat durant la pandèmia, que hem tornat reprendre en
aquests moments i el que volem és donar-hi un nou impuls.

Es farà el concurs de trasllats, per suposat. És clar que
farem el concurs de trasllat perquè fa massa temps que
l’hauríem d’haver començat. És a dir, la pandèmia l’ha frenat,
les oposicions l’han frenat, però en aquest moment necessitam
fer el concurs de trasllat per poder també treure noves places a
oposició.

I si complirem les sentències, per suposat, les sentències
s’acompleixen, no hi ha una altra cosa a fer amb les sentències,
més que acomplir-les. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. LAFUENTE I MIR: 

Gràcies, president. Gracias, consellera por su respuesta.
Bien, en primer lugar, ustedes siempre se arrogan que son los
únicos que respetan a los funcionarios públicos, que son los
únicos que defienden la administración pública, y que tienen el
monopolio absolutamente en esta materia; y que los demás
faltamos al respeto de los funcionarios públicos. Yo le digo
que, simplemente, le voy a contestar: lea la carta del presidente
del sindicato médico. ¡Léala! Así verá cómo le está diciendo
que le están humillando, humillando. Y que lo que piden es
simplemente que atienda sus reclamaciones, simplemente. 

(Petit aldarull)

Si lo lee, igual dejará de decirnos y acusarnos de cosas que
no tienen ningún fundamento y volverá al manual de estilo del
Partido Socialista que, para defender lo que ha pasado en los
últimos seis años, se tiene que remontar a los últimos ocho
años, que ya lo hemos debatido un montón de veces y que ya le
hemos dicho, un montón de veces, cuáles eran las
circunstancias de la crisis en que se encontró -en su momento-
el Partido Popular, cuando tuvo que hacer frente a encontrarse
pues a 60 millones de deuda en el IBAVI, a la deuda totalmente
desbocada, a la imposibilidad casi, casi de pagar los salarios y
la seguridad social de sus funcionarios, y que por respeto a los
funcionarios pues tuvo que hacer grandes esfuerzos por salir de
la crisis.

Y ustedes se empeñan en mirar hacia otro lado y en no
adoptar medidas concretas que habrían podido tomar durante
todos estos cuatro años que han gobernado, estos cinco últimos
años, teniendo 1.000 millones más de presupuesto en los
presupuestos de la comunidad autónoma. 
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Dice, no, es que la situación de los otros..., cada
ayuntamiento, cada consejo insular, cada comunidad autónoma,
el Estado... todo el mundo, que sí que ha cumplido la
actualización salarial de los funcionarios tiene su situación es
que... Que, a ver, ¡es una desgracia, este gobierno! Porque son
los únicos que tienen problemas de financiación, ni los consells
insulares, ni el Gobierno del Estado, ni los ayuntamientos, ni
las otras comunidades autónomas, que sí que han respetado los
derechos de sus trabajadores, que sí que les han respetado el
2%, ustedes no. Ustedes no. ¡Hombre! Un poco..., yo creo que
-como mínimo- deberían decir que han gestionado algo mal,
que en algo se han equivocado y que, evidentemente, algo...,
igual, la estructura poco racional de su gobierno; igual, el
multiplicar un 200% o un 150% los cargos públicos, como
hicieron; igual ahora vendrán unos que van..., a ver si nos
puede explicar la reorganización del Govern, las 17 plazas
estas y los 800.000 euros. Cuando crean las plazas no cuentan
la Seguridad Social, cuando las reducen -aunque están sin
ocupar- sí que cuentan: 800.000 euros de reducción de gasto de
los altos cargos. 

Realmente, ¿son 800.000 euros, Sra. Consellera, de ahorro?
¿Contando los que no estaban ocupados o contando los que
estaban ocupados?¿O contando los que se recolocan? Estaría
bien porque esto, según les interesa, pues cuentan de una
manera u otra, desgraciadamente. 

Mire, de verdad que le reconocemos que la situación es
complicada, le reconocemos que la situación es difícil, pero
creo que hay cosas que conviene afrontar y ser realistas. Y
ustedes no son realistas. Ustedes no fueron realistas durante
todo este tiempo y no son realistas ahora. No son realistas
tomando como un problema grave el problema del abuso de la
temporalidad en la contratación pública, y dicen “lo que digan
los tribunales” y tirando patadas para adelante. No son realistas
en decirnos si van a pactar con los sindicatos la recuperación de
este 2,9 en tres años: sí o no. Estaría bien, hoy tenía una
oportunidad de oro, para decir a los sindicatos... O sea, estamos
negociando, negociamos todos, ¿eh? Unos teníamos unas
situaciones y otros tienen otras, los sindicatos le plantean la
posibilidad de la recuperación en tres años. ¿Lo van a hacer en
tres años al menos, esto que les han quitado?, que han sido
ustedes los únicos, son unos campeones de quitarles a los
trabajadores... Tenía una buena oportunidad para decirlo hoy
aquí, desgraciadamente, pues veo que no, que no lo dice.

Y, efectivamente, cuando uno administra tiene que
establecer prioridades. Cuando uno administra tiene que ser
responsable de lo que hace. Cuando uno administra tiene los
fondos que tiene y los tiene más o menos reducidos.

Ustedes se han encontrado con un problema: tener que
pagar 142 millones de indemnizaciones por hacer unas leyes
que podían haberlas evitado si hubiesen querido. Que son las
indemnizaciones en materias urbanísticas, por hacer leyes mal
hechas, porque son indemnizaciones dictadas por los
tribunales; indemnizaciones por leyes mal hechas, cuando se
tramitaron las leyes dijeron “no, no habrá ninguna
indemnización. No habrá ninguna, tranquilos”. 142 millones de
euros. Cuando usted me habla de mirar al pasado, pues... Estos
los han tenido que pagar ahora. 142 millones de euros. Con 142

millones de euros habrían podido, perfectamente, hacer la
subida salarial que tocaba a los trabajadores de esta tierra. 

Por tanto, quédense con los números: 523 son los únicos
trabajadores fijos, según los datos del Gobierno, que ustedes
han aumentado desde el 14 al 19, nada de 10.000. Y, si
hubiesen administrado correctamente, habrían podido cumplir
con las obligaciones de los trabajadores de esta tierra. 

Y espero que administre usted mejor la conselleria en
materia de función pública que lo que hizo con el túnel de
Sóller, que tendrán que pagar 31 millones de indemnización. 

(Alguns aplaudiments)

Culpa, también, de su gestión. 

Muchas gracias. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Lafuente. En torn de contrarèplica té la paraula
la consellera de Presidència. 

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez): 

Moltes gràcies, Sr. President. Havia fet una aposta a veure
quin temps tardarien a treure el túnel de Sóller. He perdut
perquè ha tardat massa a treure-ho, pensava que seria abans.
Miri, la sentència del túnel de Sóller diu que no hi havia -
escolti un poc-, que no hi havia interès general per rescatar-ho.
Que sí n’hi havia per fer el túnel de Sóller. Sap què hi havia,
quan es va fer el túnel de Sóller? Un cohecho dictat per
sentència, que no es va poder condemnar perquè havia prescrit.
Cohecho. Del seu partit. Li va costar un president autonòmic,
al seu partit, el túnel de Sóller. Això és el que haurien de saber,
del túnel de Sóller. 

(Alguns aplaudiments)

Parla de temporalitat. N’hem parlat a la pregunta, abans, de
temporalitat. És cert que hi ha temporalitat en aquesta
comunitat autònoma. Si és cert, és cert, i li ho reconec. I és cert
que s’ha incrementat la temporalitat en aquesta comunitat
autònoma. És cert que hem hagut de fer contractacions
extraordinàries, per COVID -els ho he explicat abans- a Salut,
Educació, els informadors... Per tant, si contractam gent en
aspectes que són puntuals per una situació pandèmica, pujarà
la situació de temporalitat. Però també és certa una cosa, i és
que, si acomiadam treballadors, no tendrem temporalitat. Si a
totes les ocupacions temporals que tenim, els acomiadam -que
és el que varen fer vostès- el que no tendrem serà temporalitat,
clar que no tenim temporalitat!, així, jo també en sé de davallar
les taxes de temporalitat! En sé perfectament, de davallar-les.
Acomiadant, davallam taxes de temporalitat.

Li he dit abans, jo crec que vostè coneix perfectament la
normativa. La Unió Europea diu que seran els tribunals
espanyols els que diran què s’ha de fer, que hi ha una taxa de
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temporalitat que no és normal i que es podran sancionar els
estats. Això és el que diu. Vostè coneix que en aquest moment
l’Estat negocia amb els sindicats més representatius quina és la
resposta que es donarà a aquesta sentència de la Unió Europea.
Ho coneix, que no ho vulgui reconèixer, és una altra cosa. Però
ho sap. Jo entenc que vostè és suficientment seriós com per
entendre aquest tema.

Per tant, la solució a la temporalitat no es donarà via
indemnització o via el que sigui fins que no sapiguem quina és
la resposta que dóna aquesta negociació amb l’Estat. I l’Estat
serà el que marcarà la línia a seguir per totes les comunitats
autònomes, perquè -ara mateix- per convertir a un treballador
públic en fix, hi ha un criteri que s’ha de seguir, que és:
capacitat, mèrit i igualtat, que és el que ens diu la Constitució.
O canviam les lleis de funció pública per fer-ho d’una altra
manera o no ho podem fer. Aquesta és la negociació que fa
l’Estat.

Per tant, plantejar el debat fal·laç -totalment fal·laç- de la
temporalitat, em sembla que no tenen coherència per plantejar-
lo, Sr. Lafuente, n’hem parlat altres vegades. Si vostès el que
fan és dir una cosa i després no fer-la quan els toca executar, no
són coherents. Vostè avui ha vengut amb la disfressa posada,
amb el vestit del súper heroi dels funcionaris, però el que tenia
aquí, fa sis anys, era la disfressa del súper retallador dels
funcionaris. És que aquest és el seu paper i el que no podem fer
és canviar-lo quan ens dóna la gana. Hem d’intentar que el
paper sigui sempre el mateix i defensar-lo des de la mateixa
posició sempre. Aquest és el seu problema, que no són capaços
de defensar aquests assumptes sempre des de la mateixa
posició. Fan una cosa i després una altra. 

Perquè la roda de premsa aquella que li deia jo de les
retallades, diu: “La racionalización de la Administración ha
supuesto un ahorro de 228 millones a la comunidad autónoma
entre 2011 y 2013". Aquestes retallades, aquests 228 milions,
que varen sortir vostès a bombo i platerets, varen ser 2.891
treballadors al carrer. 2.891 treballadors al carrer. I vostè ve
aquí i diu “han tengut 1.000 milions cada any. Nosaltres vàrem
trobar factures en els calaixos...” Sr. Lafuente, gestionam una
comunitat autònoma en un moment de pandèmia mundial, de
crisi socioeconòmica mundial, on el PIB d’aquesta comunitat
autònoma ha caigut un 25%. Quan vostès varen gestionar l’altra
crisi, varen retallar tot el que varen poder, varen maltractar els
treballadors públics tot el que varen poder, i els havia caigut el
PIB no arribava a un 2%. Per tant, no intenti donar lliçons de
com s’ha de gestionar una crisi d’una manera o d’una altra. 

Em deia si li parlava dels pactes dels sindicats. Estam fent
feina, jo li he dit abans. Al desembre es va plantejar una mesa
de negociació. Quant a la negociació amb els sindicats per a
tots, l’increment salarial del 0,9. Aquesta negociació sindical
no s’ha acabat. Per tant -li deia- esperi que s’acabi la
negociació sindical, no estan avesats. La passada legislatura, 16
acords sindicals. Aquesta legislatura, en el que duim de
legislatura, 6 acords sindicals; la seva, 2 acords sindicals!
Varen crear una comissió i varen aprovar la carrera
professional el dia que començava la campanya electoral i
sense pressupost. 

Per tant, lliçons, les mínimes. 

I la reducció de places que ha fet aquest govern; sí, s’han
reduït 15 places. I sí, s’ha fet un estalvi de 800.000 euros. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Consellera. Fem una aturada de cinc minuts
per airejar la sala i continuam amb el següent punt.

(Pausa)

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

IV. Moció RGE núm. 1732/21, presentada pel Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a la gestió i la
coordinació dels fons i instruments financers europeus per
a la recuperació econòmica i social de la nostra comunitat
autònoma per part del Govern de les Illes Balears, derivada
del debate de la Interpelación RGE núm. 1087/21. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Señores y señoras, pasamos al cuarto punto del orden del
día que consiste en el debate y en la votación de la Moción
RGE núm. 1732/21, del Grupo Parlamentario Ciudadanos,
relativa a la gestión y a la coordinación de los fondos e
instrumentos financieros europeos para la recuperación
económica y social de nuestra comunidad autónoma por parte
del Govern de les Illes Balears, derivada del debate de la
Interpelación RGE núm. 1087/21.

Por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la
palabra la Sra. Guasp. 

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, vicepresidenta. Señoras y señores diputados,
permítanme que aproveche la oportunidad para dar la
enhorabuena al conseller de Fondos Europeos, aunque no esté
aquí presente. Me hubiera gustado que en esta moción que se
va a hablar de fondos europeos estuviera el conseller de
Fondos. Le agradezco al vicepresidente, que es el único del
Gobierno que sí que está, y sé que le interesa mucho este tema
y se lo agradezco personalmente. Le deseo al conseller de
Fondos Europeos todos los mejores aciertos en esta nueva
encomienda porque van a ser los aciertos de esta comunidad
autónoma en un tema clave para esta diputada que les habla y
también para mi partido.

Bien, hoy mi grupo parlamentario trae a este pleno una
moción derivada de la interpelación a la consellera Sánchez,
del pasado 9 de febrero, relativa a la coordinación y la
estrategia del Govern para la presentación de proyectos a
financiar con el fondo de recuperación europeo Next
Generation EU. 

Tanto en mi intervención como en la réplica le trasladé a la
consellera la necesidad de crear una comisión, una oficina, para
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coordinar con los agentes sociales, económicos, con las PYME
y todas las administraciones, los consejos, los ayuntamientos,
para presentar los mejores proyectos para nuestra comunidad.
La consellera no me contestó en esta interpelación, luego
entendí por qué, estaba más pendiente de la remodelación del
Govern y ya sabía que iba a haber un conseller responsable de
Fondos Europeos. Por tanto, no contestó a mi pregunta, ni en
la réplica ni en la intervención, de crear, de la necesidad de
crear esa comisión o esa oficina técnica.

Por eso, en el primer punto de mi moción instamos al
Govern a crear una comisión o una oficina técnica con el
objetivo de conseguir el máximo aprovechamiento de cada uno
de los fondos e instrumentos financieros europeos para la
recuperación económica y social de la comunidad, así como
para coordinar los proyectos que va a presentar esta comunidad
para que sean financiados por el fondo de recuperación europeo
Next Generation EU. Hace meses que otras comunidades
autónomas crearon ya una oficina, una oficina externa de
expertos, para coordinar los fondos. Andalucía en setiembre,
Castilla y León en diciembre. 

En el punto 2 proponemos que ponga en marcha dicha
comisión técnica en el marco del pacto de reactivación de las
Illes Balears para que participen los agentes sociales y
económicos de las Islas con una visión estratégica clara y
consensuada. Más necesario aún cuando se aprobó un
reglamento hace unas semanas en el Congreso de los Diputados
que el Gobierno central pueda disponer casi en exclusiva de
estos fondos excluyendo a expertos y excluyendo justamente a
las comunidades autónomas. Por eso, esperamos que aquí haya
más control, más coordinación y más especialización. 

De aquí la necesidad también del punto 3 de esta moción,
que la oficina técnica evalúe los proyectos y un sistema de
selección objetivo y transparente, porque estos fondos no se
deben gastar en gasto corriente -insisto- porque es que me llega
esta información. Son fondos para invertir en futuro. El
Gobierno central ha generado demasiadas expectativas y hay
mucha desinformación al respecto. Estos fondos es un tren que
no se pueden dejar escapar para salvar la economía balear, pero
también para transformar nuestra comunidad. Tienen que servir
para transformar nuestro modelo productivo, modernizar
nuestra administración y ser capaces de aumentar nuestra
competitividad y nuestra sostenibilidad.

Debemos impulsar proyectos con elevado potencial
transformador, a la altura de los desafíos a los que nos
enfrentamos. Aprovechemos una de nuestras fortalezas, nuestra
especialización turística también. La clave de no desaprovechar
esta financiación europea estará en forjar una estrategia a
medio y largo plazo, como viene pidiendo la Fundación
Impulsa y la que cuenta con el apoyo total de mi grupo
parlamentario, de Ciudadanos.

Por eso proponemos los siguientes puntos alineados con la
estrategia de la Comisión Europea. Instamos al Govern de las
Illes Balears -en el punto 4- a coordinar y a impulsar proyectos
estratégicos capaces de acelerar nuestra transformación
competitiva, la transición ecológica, la cohesión social y
territorial en la movilidad de nuestra comunidad y hacerla más

digital, más resiliente y mejor adaptada a los retos actuales y
futuros.

En el punto 5 instamos también al Govern a que se inviertan
estos fondos para salvar la economía balear y una oportunidad
para transformar y modernizar nuestra comunidad aumentando
en esa competitividad y sostenibilidad, que les digo que es la
clave, y así ayudar a generar empleo en nuestra comunidad
autónoma.

Y ya concluyo. Contemos con una oficina independiente de
expertos también para que Baleares tenga las mejores
propuestas y proyectos posibles contando con la máxima
colaboración, cooperación, consenso y diálogo, para que se
pueda escuchar a los ayuntamientos, a los empresarios, a las
PYME, a las universidades, a las empresas y a todos los
colectivos sociales. La participación de todos en los proyectos
europeos es clave, también las PYME. Pensemos en grande, no
vayan a utilizarse para cuadrar las cuentas por la falta de
ingresos que va a haber obviamente para cuadrar los
presupuestos de esta comunidad. Pensemos -como digo- en
grande, hagamos una estrategia a medio y largo plazo, como la
que propone la Fundación Impulsa, y si el dinero no se invierte
bien perderemos el tren europeo de la convergencia con los
demás países y territorios de la Unión Europea, nuestra
economía quedará tocada durante años llevándose...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

... por delante -acabo, vicepresidenta-, llevándose por delante
un gran número de pequeñas y medianas empresas y
seguiremos en la segunda división de Europa. Estaremos
poniendo en peligro una oportunidad histórica para la
transformación competitiva. 

Como acaba de entrar el conseller de Fondos Europeos, le
decía al principio de mi intervención que le deseo los mejores
aciertos como responsable de esta conselleria, que es
importante para la diputada que le está hablando y también para
mi partido.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Guasp. Interviene el Grupo
Parlamentario Popular para defender las enmiendas RGE núm.
1986 y 1987/21, tiene la palabra el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Senyors i senyores diputats.
Bé, el Grup Parlamentari Ciutadans fa un plantejament als tres
primers punts d’aquesta moció de la creació d’una comissió
tècnica. Aparentment als punts 1 i 3, bé, podríem..., la filosofia
dels objectius la podríem compartir: el tema de màxim
aprofitament dels fons europeus, coordinació de projectes; al
punt 3, selecció independent, objectiu i transparent dels
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projectes. En fi, algú que llegeixi això als punt 1 i 3 ho podria
compartir. 

No obstant això, quan llegim el punt 2 veiem que els
objectius que es plantegen als punts 1 i 3 són incompatibles
amb el que es planteja al punt 2, perquè el plantejament que
se’ns fa és que es posi en marxa aquesta comissió tècnica en el
marc del Pla de reactivació de les Illes Balears i jo li voldria
preguntar a la Sra. Guasp, en primer lloc, si el Grup
Parlamentari Ciutadans va al Pacte de reactivació i fa propostes
tècniques; vostès van al Pacte de reactivació i fan propostes
tècniques?, un partit polític fa propostes tècniques? Jo em
pensava que vostès anaven al Pacte de reactivació i feien
propostes polítiques, pensava jo, vaja. Nosaltres si hi fóssim
faríem propostes polítiques.

Per tant, per altra banda, vostès plantegen que aquesta
comissió tècnica es faci en el marc del Pla de reactivació sabent
que hi ha grups parlamentaris que no són al Pacte de
reactivació, com per exemple el Partit Popular? Tenen la
intenció d’excloure’ns d’aquest plantejament polític? Perquè
nosaltres volem fer propostes polítiques, volem fer aportacions
en matèria de fons europeus, però si vostès creen aquesta
comissió tècnica i l’emmarquen dins el Pla de reactivació,
nosaltres evidentment no vendrem al Pla de reactivació i no
tendrem l’oportunitat de fer cap proposta de caire polític.
Perquè les línies estratègiques dels fons europeus entenem que
és una qüestió de caire polític, i nosaltres volem dir-hi la nostra.
Si vostès ens veten, diguin-nos-ho obertament.

Per això, nosaltres hem plantejat una esmena consistent a
crear una comissió no permanent, una comissió no permanent
on s’analitzin aquestes qüestions. A una comissió no permanent
saben vostès -una comissió no permanent d’estudi-, saben
vostès que sí hi poden comparèixer multitud de persones i
arribar a un dictamen que es faci de tots, nosaltres no els volem
excloure, eh?, nosaltres volem que en aquesta comissió no
permanent hi hagi tots els grups parlamentaris d’aquesta
cambra que són els representants dels ciutadans de les Illes
Balears. Per tant, si tenen a bé a acceptar la nostra esmena, jo
crec que seria bastant més viable per fer-hi propostes de tipus
polític, que és el que vostès volen fer en el Pacte de reactivació,
perquè vostès són un partit polític.

Per altra banda, el punt 4 nosaltres el compartim, el
plantejament que es fa en el punt 4 nosaltres el compartim. I
també compartim, però només parcialment, el plantejament que
es fa en el punt 5 i en forma d’esmena li feim un plantejament,
una proposta que jo crec que té bastant de sentit, sobretot
perquè dia 8 de febrer d’enguany sortia una notícia que deia “el
Gobierno baraja usar los fondos europeos para conceder
ayudas directas a autónomos a través de las comunidades
autónomas”. La veritat és que quan vam llegir aquesta notícia
ens vam alegrar, perquè la veritat és que corrobora que,
efectivament, és possible fer-ho i ho posa de manifest
clarament la Comunitat Valenciana que, efectivament, ha
utilitzat 340 milions d’euros del fons React-EU per donar
ajudes a autònoms i PIME de la seva comunitat autònoma i
això és exactament allò que nosaltres proposam a l’esmena, que
150 milions dels 300 milions d’euros que vendran
previsiblement el 2021 del fons React-EU, es facin servir per
donar ajudes a autònoms i PIME. 

Per una raó molt senzilla, perquè els he de ser sincer,...
tenim un pacient econòmic que està en coma, està en coma a
punt de morir i vostès van a aquest pacient i li diuen vostè s’ha
de cuidar, ha de menjar sa, no ha de fumar, un conjunt de
recomanacions que estan molt bé quan el pacient no està
pròxim a la mort, estan molt bé i les defensaríem en qualsevol
moment, però escolti, ara el que necessita el pacient és no
morir-se i la forma de no morir-se ho sabem tots, tots els que
estam aquí sabem que l’única forma que no mori el pacient,
econòmic en aquest cas, és donar ajudes directes. I tenim els
recursos per donar aquestes ajudes directes, el fons React-EU
ens pot servir per donar aquestes ajudes. Per tant, jo
sincerament seria terrible que no acceptessin l’esmena que els
proposam des del Partit Popular al punt 5 per donar..., no els va
bé 150 milions, que siguin 100, però aprofitar aquest fons per
donar ajudes directes, perquè si no, vostès faran molts de
projectes d’innovació, d’energies renovables, però el teixit
productiu de les Illes Balears haurà tancat i serà difícil
recuperar-lo.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Para defender las enmiendas
RGE núm. 1988, 1989, 1990/21, presentadas conjuntamente
por los Grupos Parlamentarios Socialista, Unidas Podemos y
MÉS per Mallorca, per part del Grup Parlamentari Socialista
té la paraula el Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats. Com tots sabem, l’economia és una ciència social i
com a tal hi són molt importants conceptes com la confiança,
l’estabilitat, la certesa, avui en dia amb aquesta difícil situació
també ho és l’esperança, la gran esperança que tots tenim
dipositada en els fons europeus que han d’arribar a l’economia
de les Illes Balears per fer, juntament amb la vacunació, crear
aquest punt d’inflexió que ens retorni a la recuperació de la
salut i a la recuperació de la prosperitat econòmica, perquè
certament els fons europeus són la segona vacuna.

I com que el que ens fa falta és confiança, hem de dir ben
clar que les Illes Balears han assolit el major nivell d’execució
de fons FEDER durant l’any 2020 en un 80%. Això és quasi el
doble de la mitjana autonòmica, això és un èxit, és un camí a
seguir i és un precedent que precisament aporta confiança a la
gestió del fons europeus que fa aquest Govern. Els fons Next
Generation, React-EU són tots uns grans reptes, una gran
oportunitat i pensam que aquest govern està preparat.

Com que el que fa falta és confiança i la diputada proposant
ens ho deia fa dues setmanes i avui ha tornat, que altres
comunitats ja han disposat de departaments específics. Aquest
govern ha creat una conselleria sencera, ha destinat un conseller
específic també per a aquests objectius. El Govern ha creat
també l’Oficina de la gestió dels fons europeus, amb una
persona de contrastada gestió al capdavant. Crearà també un
comitè d’experts amb la funció d’assessorar la conselleria en
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aquest sentit. Es tracta, en definitiva, de planificar, coordinar i
organitzar tots els projectes de les Illes Balears per arribar a
estar totalment disposats al moment en què s’activi el pla
estatal.

Ens parla Ciutadans també en la seva proposta de
transformació competitiva, transició ecològica, cohesió social
i territorial, economia digital i resilient, competitivitat, generar
ocupació, diversificació i tot això ho podria haver escrit
qualsevol partit d’esquerres. Per tant, clar que sí, hi estam
d’acord. I estam d’acord que també tot això es faci dins del
marc del Pacte de reactivació, perquè des d’un inici hem
defensat que és la millor eina per gestionar amb consens,
perquè allà hi ha sindicats, perquè allà hi ha patronals, perquè
allà hi ha consells insulars i ara entenc jo que el Partit Popular
com que no el va voler signar, vol arreglar-ho amb una
comissió extraordinària.

I clar, jo suggeria també al grup proposant una reflexió,
perquè vostès són els principals defensors del liberalisme
econòmic, detractors de la intervenció pública i ara li demanam
a l’administració pública que ens faci una economia nova,
perquè allà on ens ha dut el lliure mercat no ens agrada. Per
tant, seria una reflexió. 

I tots aquells partits de dretes que reneguen de la
intervenció pública i ara abracen el resultat del primer
endeutament de la Comunitat Europea, molt bé, clar que sí,
benvinguts Ciutadans a la defensa d’allò públic, benvinguts a
la defensa de la sostenibilitat, la diversificació del model
productiu, perquè pens que és necessari que en aquesta
comunitat i en aquest país hi hagi una dreta que cregui en allò
públic, que cregui que l’administració té un paper estratègic i
fonamental, perquè això anirà en benefici de tots, perquè si en
aquest cas podem dir que Ciutadans està sent la dreta útil, no
podem dir el mateix de PP i VOX. Vull recordar que van
presentar esmena a la totalitat de la secció 19 del pressupost
d’aquesta comunitat, que duia literalment els mateixos
objectius als quals ara la Comunitat Europea ens condiciona les
ajudes, i el Partit Popular hi va fer una oposició totalment a
favor. El Partit Popular volia tancar l’IDI, volia tancar la
Direcció General d’Innovació, però ara bé que hem de rebre
tots els fons vinculats a la innovació. Per tant, molt bé, molt bé,
sí, sí, podeu mirar els Diari de Sessions i les vostres esmenes.

Per tant, davant dels problemes sempre s’ha de triar, o se
suma o es resta. O s’és part de la solució o s’és part del
problema. I quina solució aporta el Partit Popular votant en el
Congrés dels Diputats en contra del Decret de fons europeus?
Solució cap, amb l’única justificació de dir esto es parafernalia
y palabrería el decret. Això són els fons europeus per al Partit
Popular  parafernalia y palabrería. Fins i tot VOX aquí va ser
més útil, perquè va entendre la necessitat de fer una gestió àgil.

I per últim, em faltava comentar les esmenes que hem
presentat, que el que tracten de fer és convertir aquesta
proposta en una eina que garanteixi la millor viabilitat possible
dels projectes de les Illes Balears, tenint en compte el vessant
diversificador i amb una especial atenció per a PIME i
autònoms.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Marí. Por parte del Grupo
Parlamentario Unidas Podemos tiene la palabra el Sr. López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Los fondos europeos a los que hace
referencia esta moción, denominados Próxima Generación, lo
que realmente plasman son las conclusiones del Consejo
Europeo, que es una hoja de ruta que se pretende para el futuro
a nivel económico de la Unión Europea, y que, además, viene
en forma de fondos para luchar contra la COVID, que es lo que
ha supuesto a nuestra economía y en la vida de todos los países
europeos.

En este sentido, el camino marcado por la Unión Europea
coincide en gran parte en lo que desde Baleares se necesita
como apuesta de futuro, esto es una apuesta por la transición
energética o economía verde, como también le podemos llamar,
con dos intenciones muy claras: rebajar la contaminación que
produce la energía basada en combustibles fósiles, claro
elemento a rebajar en la lucha contra el cambio climático; y
también una segunda intención muy clara, la generación de
empleo estable y de calidad, enfocada en tecnologías basadas
en generación de energías mediante fuentes renovables.

Al igual que otra de las líneas claras por las que apuesta el
Consejo Europeo, es la del impulso de industrias digitales y la
innovación. Para que realmente seamos competitivos ante la
Unión Europea lo que se tiene que hacer es apostar por
subirnos a ese gran mercado que supone en la economía actual,
todo lo relacionado con industrias digitales y la innovación,
algo que en Baleares, además, cuadra perfectamente con la
diversificación económica, que tan necesaria es y que, además,
tenemos pensado organizar.

Otra de las líneas es la modernización de las
infraestructuras públicas, para poderlas adaptar, simplemente,
a que sean más eficientes, más sostenibles y acordes a las
necesidades actuales de los ciudadanos.

A grandes rasgos, se podría decir que la hoja de ruta
marcada por el Consejo Europeo coincide perfectamente con
la hoja de ruta que este gobierno ha plasmado y que, además,
cuadra perfectamente también con las necesidades que tenemos
en Baleares, tanto en lo inmediato como en el medio plazo.
Aquí, en Baleares, los fondos europeos pueden suponer una
gran oportunidad, una oportunidad para reactivar nuestra
economía, pero también para diversificarla hacia una no tan
dependiente del turismo. Y si algo, por desgracia, nos ha
dejado claro esta pandemia es que depender casi en exclusiva
del turismo nos hace ser demasiado frágiles, y que eso, de cara
al futuro, sí o sí lo tenemos que cambiar, y se debe de apostar
por un turismo sostenible, respetuoso con el territorio y con el
medio ambiente, pero también se deben de potenciar otros
sectores que nos hagan tener mayor crecimiento, y no tener una
economía tan frágil como la actual.
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Y en este sentido, la apuesta por los fondos europeos, sobre
todo en transición energética, industrias digitales e innovación,
son un tren que no debemos perder, suponen la mejor apuesta
para nuestras islas, una apuesta que incluso nuestro hecho
insular no tiene por qué ser un elemento negativo, sino todo lo
contrario, puede que incluso se llegue a convertir en un reclamo
para que vengan profesionales altamente cualificados del sector
tecnológico.

Al igual que nuestros jóvenes, si se apuesta bien por
diversificar nuestro modelo productivo, podrán encontrar
grandes salidas, al margen del turismo, sin la necesidad de ellos
irse de nuestras islas.

Paso a comentar un poquito la moción, que, además, aunque
se ha reestructurado el Gobierno, creo que es una moción que
sigue estando de actualidad y que tiene mucho sentido.

En el primer punto, estamos a favor, aunque lo que creemos
es que, simplemente, por el reajuste que se ha hecho en el
Gobierno, tendríamos que hablar de “oficina técnica”, por eso
se ha presentado una enmienda, para que, en lugar de
“comisión técnica”, sea “oficina técnica”, que es lo que
realmente hay en el organigrama.

En cuanto al punto 2, y creemos que, debido al contexto
actual de COVID, no puede ser de otra forma, estamos de
acuerdo en que el marco desde el que se tiene que trabajar es
el del Pacto de reactivación, los fondos europeos son vitales,
además, para la reactivación económica de nuestras islas y para
su diversificación, y precisamente dentro del Pacto de
reactivación están representados todos los actores sociales y
económicos, o casi todos, de nuestras islas, así como el resto de
instituciones y administraciones de Baleares. Sí que creemos
que es un buen marco, por lo tanto, en el punto 2 también
estamos a favor.

En cuanto al tercero, para tener coherencia entre el punto 2
y el tercero hemos presentado una enmienda que, claro que
creemos que esta oficina debe evaluar los proyectos con un
criterio objetivo, claro y transparente, pero que debe ser el
Consejo de Gobierno el que finalmente, como no puede ser de
otra forma en un gobierno, acabe marcando los objetivos de los
fondos en sí, simplemente para dejar muy claro que la
reactivación económica sea en algo sostenible, que además se
apueste por la diversificación del modelo productivo y que sí
que tenga unos criterios políticos claros, porque si no el punto
2 no se puede efectuar. Por lo tanto, hemos presentado, junto
al Partido Socialista y MÉS per Mallorca, una enmienda que
deja claro que esta oficina sí que trabajará de forma
transparente con criterios objetivos, pero que las decisiones al
final como norma en un gobierno son políticas.

En cuanto al cuarto punto, estamos a favor sin más.

Y el quinto, aunque lo vemos bien, sí que creíamos
necesario, y por eso he presentado una enmienda, dejar
mención explícita a la necesidad de diversificar nuestro modelo
productivo y, además, incentivar especialmente a nuestros
autónomos y pequeña y mediana empresa.

Y ya para acabar, sí que quiero recordar que, gracias a los
fondos europeos, se va a gestionar mucho dinero en
inversiones, tanto públicas como privadas, para poder solventar
el cataclismo que hemos sufrido por esta pandemia. Eso sí,
esperemos que en esta ocasión no salgan beneficiados los de
siempre, una minoría privilegiada que se ha acostumbrado, por
desgracia, a crecer a costa de los demás, y que, por una vez,
estos fondos sirvan para reactivar nuestra economía de una
forma más equitativa, sirviendo para que nuestra pequeña y
mediana empresa crezca y, además, que podamos impulsar de
una vez por todas esa diversificación de nuestro modelo
productivo, que tan necesario hace falta para que en Baleares
sí que haya un futuro real más allá del turismo y que quien
quiera emprenderlo no tenga la necesidad de irse fuera de
nuestras islas.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. López. Per part del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca té la paraula la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. Bé, des de MÉS per Mallorca valoram aquesta
moció, Sra. Guasp, com a un reflex d’aspectes comuns molt
generals i ja debatuts moltes vegades en aquesta cambra, però,
per aquest motiu hi votarem a favor, i, bé, si es poden acceptar
les nostres esmenes, perquè creiem que s’ajustarien més
aquesta moció a la realitat.

La majoria d’actors polítics, econòmics i socials crec que
coincideixen que aquests fons europeus de nova generació, jo
crec que aquesta paraula mai ben dita, nova generació, fem
feina per no deixar un desert a la propera generació, perquè
aquesta generació ha estat la més depredadora de tota la
humanitat, per tant, tenim l’obligació de vetllar per la propera
generació. Jo crec que aquesta pandèmia ens ha donat
precisament aquest toc d’atenció que no podem continuar
d’aquesta manera.

Per tant, en la qüestió de la gestió dels fons europeus, des
de MÉS per Mallorca, crec que ho ha dit el company, però
nosaltres sempre l’hem considerada prioritària, perquè quan
vàrem començar la legislatura, en què MÉS per Mallorca
gestionava aquests fons, es va fer molta feina precisament en
millorar la seva eficiència. De fet, ja s’ha dit, hem acabat el
2020 amb ser líders d’execució d’aquests fons FEDER i, per
tant, una execució per sobre de la mitjana.

Però molt abans d’aquesta pandèmia, des de MÉS per
Mallorca, també ha fet endavant, per anar de cara a aquests
reptes i a aquests objectius, desenvolupament que ara es
marquen en aquests nous fons, per a un model més inclusiu, per
a un desenvolupament sostenible i per a un model, diguem, més
inclusiu i més resilient, com és la lluita de la pobresa, el
reforçament dels serveis públics, combatre la crisi sanitària
social i canvis normatius que caminen cap a aquesta transició,
com són la Llei de canvi climàtic, la Llei de residus, els decrets
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com el de posidònia, com el de protecció del nostre territori,
per tant, aquestes són... que coincideixen precisament amb
aquesta ruta que ens marca la comunitat econòmica europea en
el sentit que han d’anar aquests fons, cap a transitar, cap a
aquest futur de transformació precisament.

Precisament nosaltres sempre hem cregut que s’ha
d’impulsar aquesta diversificació, ho hem defensat moltíssimes
vegades, quan ningú no hi creia nosaltres aquí ja ho
defensàvem: la innovació, la recerca, l’economia del
coneixement, la transició energètica, l’agricultura ecològica,
etc.

Perquè el nostre territori és fràgil, i ja ho hem vist som els
que més hem patit aquesta pandèmia, aquesta fragilitat la
pateixen les nostres empreses i la nostra gent. I realment, si no
haguéssim tengut aquest reforçament d’aquests serveis públics,
aquest patiment encara hagués estat molt més agreujat. I per
tant, nosaltres creiem que, des de MÉS per Mallorca hem de fer
feina perquè no es desvirtuïn aquests objectius que ens
marquen aquests fons per a la nova generació, perquè hem de
fer feina, crec, per a les properes generacions, i nosaltres això
sí que ens interessa i lluitarem i vigilarem perquè això sigui
així.

Perquè hem de millorar l’ocupació, hem de fer reformes a
mig i a llarg termini perquè aquesta millora del nostre sistema
productiu sigui una realitat i s’incrementi la nostra
competitivitat.

Per això també és important l’estratègia, l’estratègia que
s’hagi de tenir en compte respecte dels projectes, en considerar
terminis d’execució, graus de maduresa, de viabilitat,
d’adaptació, a mesurar aquests impactes en la nostra societat,
a aquests retorns econòmics, socials i mediambientals i, com he
dit, sense oblidar també la millora de la competitivitat que fa
dècades perdem en aquesta comunitat autònoma, en aquest petit
país, perquè veiem cada vegada com cau aquest PIB, com cau
aquesta competitivitat com a regió, com a territori.

Ara bé, nosaltres sí que veiem que ens genera dubtes el
plantejament de l’Estat, ho hem vist quan s’ha... aquí amb
aquest reial decret llei que s’ha tramitat en el Congrés, no ha
generat confiança, esperam que es resolguin aquests dubtes i
que es millori la transparència i que millorin amb la tramitació
aquests dubtes, nosaltres creiem que això és important, perquè
hi ha riscs, hi ha riscs en aquests fons: el sobreendeutament, els
repartiments desiguals, que es reparteixi sobretot a les grans
empreses, per això nosaltres hem fet en aquestes esmenes, hem
insistit que es tenguin en compte que aquesta oficina tècnica
faci feina de forma efectiva també per triar els millors
projectes, per valorar els millors projectes, però també que es
tenguin en compte aquestes petites i mitjanes empreses, perquè
són el nostre teixit, perquè és important per a la nostra
comunitat, perquè són les nostres empreses i les que realment
sempre ens treuen el cau, i són les que generen aquest
creixement econòmic.

I evidentment també no podem oblidar, com he dit, perquè
aquest nom jo crec que ho diu, que hem d’anar, hem de ser
responsables, hem d’aplicar criteris ambiciosos i estrictes, però
no hem d’hipotecar més la nova generació, aquesta generació

jove que ens substituirà. Per això demanam que es vigilin molt
aquests criteris de transparència, aquests criteris de priorització,
perquè es valori capacitat de transformació; capacitat, com he
dit, de maduresa, potencial de comercialització i d’implantació
real, i de contribució a la reindustrialització dels nostres
sectors, evidentment amb equilibri territorial.

I per això que també es valorin aquells projectes que
contribueixin a la lluita contra el canvi climàtica i a la capacitat
de generar benestar i progrés social. Perquè creiem que això és
el que necessita la nostra comunitat autònoma, és el que
necessita...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Campomar, tiene que terminar, por favor.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

... (...) Per tant, des de MÉS per Mallorca estarem atents,
votarem a favor si s’accepten les nostres esmenes d’aquesta
moció, però crec que hi haurà molts debats i moltes ocasions
per debatre aquestes qüestions entre nosaltres.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA: 

Muchas gracias, Sra. Campomar. Para defender las
enmiendas RGE núm. 1991, 1992, 1993, 1994 y 1995/21, per
part del Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, vicepresidenta, bon dia. A veure, jo crec que el
primer que cal dir és: nosaltres coincidim amb Ciutadans crec
que només en un punt, bàsicament, sobre aquesta qüestió que
planteja, i és que certament s’ha d’articular o es posa en
evidència que a hores d’ara no hi ha articulat un mecanisme per
canalitzar aquests fons i distribuir-los entre aquells projectes
més competitius, i alhora que això es faci respectant l’equilibri
territorial de la nostra comunitat, que no ho ha dit ningú, però
jo ho pos sobre la taula, i que alhora es faci respectant la
sobirania i les competències d’aquells òrgans que sí tenen
poder de decisió sobre aquestes inversions, als quals vostès
tampoc no han fet cap referència.

Els consells insulars per a vostès importen zero,...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., -no, no, no, esperi, Sra. Guasp, llavors vostè replicarà el que
vulgui-, el pacte és una altra història; els consells insulars varen
ser consultats per part del Govern de les Illes Balears fa uns
mesos i se’ls va demanar formalment quins projectes
consideren els consells insulars de les nostres illes que són
estratègics i que s’adeqüen als eixos d’inversió d’aquests fons
europeus. El Consell Insular de Formentera va fer els seus
exercicis, va enviar aquesta documentació i va valorar 8
projectes per 8,9 milions d’euros. En el cas del Consell Insular
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de Menorca, va fer el mateix, va presentar 8 projectes per valor
de 300 milions d’euros, i així successivament.

I vostès, amb un nou exercici de desconeixement de les
competències que tenen les diferents administracions, pròpies
d’aquesta comunitat autònoma, tal i com estableix l’Estatut
d’Autonomia, venen a demanar que això s’articuli a través
d’una forma que, a banda, és prou contradictòria: primer, volen
que es faci a través d’una comissió tècnica d’experts
independents, experts no sabem molt bé en què, perquè vostès
no ho defineixen, però bé, experts independents que algú a
qualque moment hauria de decidir qui són. Però, per altra
banda, sotmeten les decisions d’aquest comitè d’experts al que
digui el Pacte per la reactivació econòmica. I jo només els vull
fer un apunt, ni la comissió d’experts, que no existeix, ni
l’oficina tècnica, que sí que existeix i, per tant, no la crearem a
partir d’aquesta moció que vostès presenten avui, però tampoc
la comissió de reactivació econòmica tenen competències per
decidir els projectes.

Per tant, m’agradaria que deixem d’inventar-nos històries
i el que lament més, sincerament, el que lament més, ja no és
que vostès segueixen sense entendre les competències que té
cada administració, vull dir, vostès segueixen aquí; el que
lament més és que PSIB, MÉS per Mallorca i Podem hagin
presentat esmenes que avalen el seu desconeixement, i això sí
que em sembla greu, això sí que em sembla greu!

Ells els proposen que allà on diuen “comissió tècnica” es
digui “oficina tècnica”; però si ja l’han creada vostès, vull dir,
no entenc res, ja l’han creada vostès, ja existeix, aquí tenim el
nou conseller, vostès han constituït una oficina tècnica que té
unes atribucions i estan reglamentades. Punt 1.

Punt 2, segona qüestió, en el punt 3 eliminen la paraula
“independent” i diuen “que el Parlament insti el Govern que
l’oficina tècnica valori els projectes amb criteri objectiu i
transparent”. Però què és que a una oficina tècnica no se li
pressuposa que valorarà els projectes amb criteris objectius i
transparents? Jo li pressupòs, perquè si no, ja m’explicaran
quina classe d’oficina tècnica és!

I al punt cinquè parlen de fer-ho amb especial atenció a
PIME i autònoms, no ho sé, el Govern haurà de decidir quins
projectes realment són objecte de finançament. Perquè parlam
de projectes o parlam de despesa corrent? Parlam de projectes
o parlam d’ajuts directes? Jo trob que tot està bé, però, vull dir,
el Govern hauria d’aclarir on aniran aquests fons, perquè si no
aquí jugam a una cosa i a la contrària.

I ara pas a les nostres esmenes, nosaltres defensam que es
prioritzin els projectes presentats pels consells insulars,
institucions d’aquestes illes, que s’han presentat un total de 600
projectes, en temps i forma, quan el Govern de les Illes Balears
els ho ha requerit. Si vostès creuen en l’Estatut d’Autonomia i
respecten les competències que té atribuïdes cada òrgan,
acceptaran aquesta esmena, si no ho fan ja queda clar que
vostès l’esperit insularista i l’esperit de respecte a les
institucions de les illes és prou qüestionable.

I, per altra banda, nosaltres volem que hi hagi un control
parlamentari, evidentment, veiem que també el Partit Popular

ha presentat una esmena que va en una línia molt semblant, hi
ha redaccions diferents, hi ha matisos, però va en aquesta línia.
Evidentment, la funció dels grups parlamentaris és fer control
al Govern i nosaltres hem de controlar que el Govern, que és
qui rebrà aquests fons, que és qui té el dret, perdó, el dret, bé,
el dret sí, evidentment, i el deure de decidir-los amb consulta
pública, amb diàleg amb associacions, amb entitats, etc., tot el
que vostès vulguin, però el Govern té una missió que és
administrar correctament aquests fons, i és el Consell de
Govern qui ha de decidir quins projectes s’adeqüen i quins no,
i quines inversions s’ajusten i quines no.

I per tant, nosaltres, des del Parlament, volem que es creï
una comissió per fer el seguiment del grau d’execució del
finançament que correspon a cadascun d’aquests projectes; tot
el que no sigui això significa inventar-se organigrames,
estructures i maneres de fer que ni s’adeqüen al nostre sistema
institucional i, el pitjor de tot, insisteix, no entenc com el
Govern aquí o els partits parlamentaris que formen part del
Govern s’han alineat amb aquesta proposta de Ciutadans, que,
per molt que vostès festegin des de fa un parell de mesos, no té
cap ni peus ni s’ajusta a la nostra realitat.

Gràcies.

(Remor de veus)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. En torn de fixació de posicions, pel Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares té la paraula el Sr.
Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. A ver, nos encontramos ante una
iniciativa que parte de la buena voluntad, de esta que tiene
Ciudadanos, pero que, más allá de la buena voluntad, no lo
plasma realmente en esta proposición. Yo no sé si a veces
Ciudadanos es ingenuo o inocente o tiene la bondad intrínseca
del ser humano o, simplemente, que se ha querido hacer
perdonar un poco el voto del otro día sobre la
inconstitucionalidad de los presupuestos generales del Estado,
y volver a la foto que le gusta hacerse con el pacto de progreso.
A ver, por una parte, nos hablan de una comisión técnica, luego
se convierte en una oficina técnica... A ver, acabamos..., bueno,
acaba de nombrar la Sra. Armengol un nuevo conseller que
suponemos que tendrá un equipo, no será él solo. Suponemos
que estará apoyado por una oficina técnica con asesores y
funcionarios competentes y capaces de hacer los informes
necesarios para llevar adelante estos informes. Yo presupongo
que existe eso ya. Como muy bien ha dicho la representante de
Gent per Formentera, es que es básico, es básico. Han creado
una estructura precisamente para repartirse o para repartir esos
fondos que esperamos como maná venido del cielo.

Digo yo, si estos fondos son lo suficientemente importantes
como para crear una conselleria que se encargue de su reparto,
también serán lo suficientemente importantes como para crear
una comisión no permanente que vigile el reparto de estos
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fondos, que es lo que le ha propuesto con muy buen tino el
Partido Popular, una comisión donde además estemos todos
porque en esta historia de la reconstrucción pues no estamos
todos. No estamos todos porque no hemos querido estar,
porque nosotros hemos pensado desde el principio que esa
comisión no tenía otra función que hacerse fotos, hacer ver
como que tenían consenso con los agentes sociales. Por cierto
que esos agentes sociales de los que ustedes siempre hablan y
habla la Sra. Armengol cada vez tienen más problemas
internos, porque sus propios afiliados les están afeando que
hagan un exceso de seguidismo de la política que hace este
gobierno y se están generando tensiones internas y ya están
elevando un poquito el tono de voz para intentar no perder más
afiliados en sus organizaciones empresariales.

Ya le digo, no es el Pacto de reactivación donde no está
representada la totalidad de esta cámara ni el principal partido
por número de diputados de la oposición ni el principal partido
de la oposición, que creo que somos nosotros, en esa mesa de
nos vamos a hacer fotos...

(Remor de veus)

De todas maneras, como yo no me traigo los discursos
hechos de una semana antes, oigo con atención las
intervenciones de los diputados, y la intervención del
representante del Partido Socialista sería por sí misma
suficiente argumento para no apoyar esta moción, porque
cuando dice que la podría haber escrito cualquiera partido de
izquierdas ya nos hace pensar a nosotros que no se puede
apoyar y cuando nos dicen que ustedes son el partido útil de la
derecha, pues también nos hace sospechar que esta moción en
el fondo no es lo que pretende ser.

Por otra parte, también, agradeciendo las intervenciones de
quienes me han precedido en el uso de la palabra, pues
agradecer al portavoz  en este caso de Unidas Podemos su
referencia a estos fondos como “fondos de nueva generación”
porque a mí estos esnobismos de venir aquí a intentar hablar
en... a soltar alguna palabra en inglés que nos haga parecer
como, eso, muy modernos y muy europeos... el español es tan
europeo como el inglés, no importa... podemos usar nuestro
propio idioma, incluso el catalán es tan europeo como el
inglés...

(Remor de veus)

... y me parece también estupendo que la representante de MÉS
haya hablado también de nova  generació i no de Next
Generation...

(Algunes rialles)

En definitiva, nosotros si ustedes aceptan las enmiendas del
Partido Popular que van en el sentido correcto apoyaremos la
moción que ustedes presentan y, si no lo hacen, lamentamos no
poder prestar nuestro apoyo a este matrimonio de conveniencia
que tienen ustedes con el Partido Socialista.

Gracias, Sr. Presidente.

(Algun aplaudiment i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

(Remor de veus)

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, des del
Grup Parlamentari El Pi voldríem fer tres reflexions diferents,
una més genèrica que té a veure amb aquest manà, com s’ha dit
aquí, que ha d’arribar d’Europa, però que no arribarà amb
forma de manà i d’euros que cauran damunt nosaltres d’una
manera genèrica.

Sr. President, demanaria una mica de silenci, per favor,
perquè em desconcentren, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Senyores diputades... Continuï, Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Continuaré, gràcies, Sra. Guasp, per
la seva comprensió.

Aquesta primera reflexió genèrica té a veure amb tot allò
que hem pogut recollir de parlar amb patronals, de parlar amb
ajuntaments, de parlar amb treballadors, de parlar amb
associacions, consideren efectivament que els fons europeus
són una eina bàsica per sortir de la crisi, que són uns fons que
són una injecció de capital mai vista, però no vendran -com
dèiem- de manera directa, sinó a través de projectes que puguin
presentar les administracions o el sector privat i que s’hauran
d’ajustar a un pla que està absolutament estipulat.

Sembla que el reial decret aprovat per l’Estat té la intenció
de gestionar i decidir sobre els projectes i, per tant, sobre a qui
arribaran els doblers.

Per tant, se’ns presenten, ja que tenim aquí al conseller de
Fons Europeus, moltes preguntes: accedirà algun percentatge
d’aquesta gestió a les Illes? Hi accediran els ajuntaments? Es
tendrà en compte un pla especial per a les Illes com una
comunitat més castigada per la crisi? El sector privat hi podrà
accedir directament o haurà de ser sempre de la mà del sector
públic?

Són moltes, moltíssimes més que..., per cert, les hi passaré
per escrit perquè vostè ens pugui contestar una a una, però a
banda de tot això tenim una gran pregunta: com es garanteix
l’equitat entre comunitats autònomes? Aquesta és la primera
reflexió que volia fer en general pel que fa als fons europeus.

La segona és fer una rèplica a la presència la setmana
passada del secretari d’Estat per a la Unió Europea Sr.
González Barba, va dir perles tan estupendes com aquesta:
“promover la visibilidad del factor insular y de las
comunidades autónomas en el seno de la Unión Europea”.
Nosotres ens demanam com ho faran si no defensen el factor
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insular dins Espanya, quan nosaltres pensam que no comprenen
la nostra realitat. És una altra reflexió que també vull fer.

Després ell va dir: “No es lo mismo leer que ha caído el
producto interior bruto un 27% que venir aquí y verlo”,
perdoni?, per què no han vingut abans? És a dir, ara ho
comprenen, quan vénen aquí i es passegen, quan vénen aquí i
es reuneixen amb treballadors, amb empresaris. Ahora
comprendo la magnitud de la tragedia; gracias, bienvenido al
club.

Per altra banda també va dir que “harían visible la
sensación que tiene todo...”, no, “comunidades autónomas,
tengan la sensación que tendrán todo el respaldo del Gobierno
de la Nación”. Esperem que així sigui, que el nou conseller se
n’encarregui.

I tercera reflexió, té a veure, ara sí, amb aquesta moció que
avui presenta el Grup Parlamentari Ciutadans. Nosaltres, Sra.
Guasp, li demanaríem votació separada i li diré per què, perquè
nosaltres estam d’acord que hi ha d’haver una comissió amb
l’objectiu d’aconseguir el màxim aprofitament d’aquests fons
europeus, però nosaltres sempre hem dit una cosa: que volem
una comissió política tècnica. Nosaltres entenem que ha de ser
una comissió política i tècnica...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Per això, si vostè és tan amable d’afegir aquesta paraula,
“política”, nosaltres votaríem que sí als punts 1, 2 i 3, si no, la
nostra votació haurà de ser diferent.

Estam d’acord amb l’esmena que ha presentat avui el Partit
Popular i també estam d’acord amb la reflexió que ha fet la Sra.
Sílvia Tur del Grup Parlamentari Mixt, oficina tècnica, está y
se le espera. Nosaltres entenem que ja hi ha una oficina tècnica
i si no, no sé com ho farà, Sr. Conseller, si no la té.

En el que sí estarem d’acord és a votar a favor els punts 4
i 5 d’aquesta esmena.

I això és el que els volíem dir. Per tant, demanam si pot ser
votació separada. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Ara correspon donar la paraula a la Sra.
Guasp, representant del grup proposant.

(Se sent el timbre de crida per a votació)

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente. El debate que se ha visto aquí por
algunos grupos constata lo que he dicho y ya he comentado con
la consellera alguna vez, que hay mucho desconocimiento sobre
los fondos europeos y que se generan unas expectativas que no
son ciertas.

Hablaré primero de las enmiendas del Partido Popular. Yo
de verdad es que no entiendo esta doble vara de medir en la
política, no la entiendo y no la comparto. Ustedes no son

coherentes, hacen una cosa donde están gobernando y aquí que
están en la oposición piden la contraria. En Andalucía, donde
gobiernan con Ciudadanos, “la Junta crea un órgano gestor de
los nuevos fondos europeos para la recuperación de la crisis”,
septiembre de 2020, una...

(Remor de veus)

... una comisión fuera del Parlamento; en Castilla y León, “crea
una oficina de coordinación de fondos europeos para lograr el
máximo aprovechamiento", oficina de coordinación, no de
control por la asamblea en Castilla y León. 

Ustedes no son coherentes, no lo son, y quieren politizar los
fondos europeos. O sea, si ustedes ya están acostumbrados a
politizar también con el..., de la mano del Partido Socialista,
como en los nombramientos del Poder Judicial, ustedes
politizan todo y en eso nos distanciamos muchísimo del Partido
Popular. Es que en esta oficina no tienen que participar partidos
políticos, no, tiene que ser como en todas las comunidades
autónomas, una oficina técnica. Y agradezco a los partidos que
conforman el Gobierno que lo hayan entendido, porque
lamento decir que siempre han tenido una mayor sensibilidad
con el tema de los fondos europeos, y lo lamento muy..., lo he
vivido muy de cerca. 

Mire, hoy, Sr. Costa, lo lamento, pero ha demostrado usted
un desconocimiento en tres aspectos...

(Remor de veus)

... tres aspectos, sí, sí, desconocimiento, desconocimiento...

(Aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, per favor, senyors diputats.

LA SRA. GUASP I BARRERO.

Gracias. Lo lamento porque sabe que le tengo muchísimo
respeto, Sr. Costa...

(Remor de veus)

... ha demostrado un desconocimiento de los fondos europeos
y los proyectos, después también sobre el Pacto de reactivación
y ya sobre todo del programa React-EU. Usted y yo lo
estuvimos hablando, el programa React-EU no sirve para
financiar ayudas directas, nunca. Usted como ex director de
esta comunidad autónoma sabe que los fondos europeos no
sirven para dar ayudas directas, ya me gustaría, pero no es así,
están en el marco de la política de cohesión. Yo se lo pasaré
por escrito, le pasaré el link de la Comisión Europa donde
explica para qué se puede gastar el React-EU. Y, me sabe mal,
pero para ayudas directas para autónomos no se puede. Así que
es así.

Y en el Pacto de reconstrucción, yo le digo, es que es una
comisión..., lo que se instó en el pacto de reconstrucción fue
crear comisiones técnicas y ya hay cinco comisiones técnicas
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que funcionan bastante bien, sobre turismo, trabajo y muchas
otras. Por tanto, usted ha dicho que..., se ha confundido porque
usted no tiene ningún interés en este pacto de reconstrucción,
son comisiones de expertos que ya funcionan, no en el seno del
pacto, sino que nosotros instamos a que estas comisiones se
pusieran en marcha.

Están confundiendo, tanto el Grupo Mixto como usted, la
potestad que tiene este parlamento, o sea, nosotros somos el
legislativo. Yo le recuerdo que no tienen gestión, que hace seis
años que no gestionan. Por tanto, ¿por qué quieren
controlar...?, es que esta oficina técnica tiene que ser como la
de Castilla y León, donde ustedes gobiernan, y como la de
Andalucía, para coordinar una estrategia, la mejor estrategia,
no para fiscalizar a posteriori; y eso no lo hace el Parlamento.
Me sabe decirlo, no somos gestión, somos el legislativo.

Sr. Marí, agradezco las enmiendas que mejoran esta
propuesta, como las de los demás las voy a aceptar todas.
Decirles que..., usted dice que somos los detractores de la
administración pública, esto no se lo puedo admitir. Nosotros
no somos de derechas, no somos conversadores, de hecho
estamos en un grupo... no me haga así porque estamos en un...,
también su desconocimiento por la política europea...

(Remor de veus)

... estamos en el Grupo Liberal...

EL SR. PRESIDENT.

Senyors diputats, per favor.

LA SRA. GUASP I BARRERO.

... muy lejos del Partido Conservador en el Parlamento
Europeo. Nuestro pilar fundamental es el fortalecimiento del
estado del bienestar. Apostamos por la educación pública,
apostamos por la salud pública como garantes de la igualdad de
oportunidades.

Por tanto, no me dé lecciones, no me den lecciones los de
las viejas recetas...

(Remor de veus)

... del bipartidismo que no han acabado con la precariedad
laboral, no han acabado con el desempleo juvenil. 

Sr. López, Sra. Campomar, agradezco sus intervenciones y
sus enmiendas y estoy completamente de acuerdo. 

Con el Grupo Mixto hoy la he visto muy desubicada, Sra.
Tur, la he visto muy desubicada...

(Aldarull)

... y con un desconocimiento, desconocimiento brutal...

EL SR. PRESIDENT.

Senyors diputats, per favor.

LA SRA. GUASP I BARRERO.

... como le he dicho al Sr. Costa, sobre los fondos y los
proyectos. He nombrado dos veces en mi intervención de cinco
minutos a los consejos insulares, ¡fíjese!, dos veces he
nombrado a los consejos insulares. Y le digo que en el Pacto de
reconstrucción, al que ustedes no se sumaron, ahí están
representados los consejos insulares. Por tanto, ¿qué intenta
usted decir con su argumento? Todo lo contrario, su
desconocimiento es tal, en ese pacto de reconstrucción están los
consejos. El Consell de Ibiza donde gobierna el Sr. Marí junto
a Ciudadanos está en este pacto de reactivación. Y para mí es
importante contar con los consejos insulares porque
gobernamos en Ibiza. Por tanto, ya le digo.

Sobre todo me ha parecido fuera de lugar que ustedes
quieran controlar y fiscalizar. No, lo que tenemos que hacer es
una...

EL SR. PRESIDENT.

Sra. Guasp, hauria d’anar acabant.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

... oficina técnica -sí, deme por favor unos minutos más-...

(Rialles)

... sí, bueno, aquí, en fin, lo de siempre. 

Ustedes están desubicados, por eso lo que necesitamos es
unir ahora mismo a todos los expertos de esta comunidad, a
todos los sindicatos, la Universidad, que nos aporten las
mejores ideas para llevar los mejores proyectos a Madrid y que
sean financiados. Una estrategia a medio largo plazo, y lo he
explicado en mi intervención, que usted...

EL SR. PRESIDENT.

Sra. Guasp, per favor, acabi.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

... no ha escuchado.

Y al Sr. Rodríguez de VOX, usted tan maleducado como
siempre, no voy a caer en sus provocaciones...

(Remor de veus)

... luego por sus palmeros de siempre también. Aquí no
hablamos de vigilar, ya se lo he dicho, sino de coordinar y de
transformar esta comunidad autónoma...

EL SR. PRESIDENT.

Sra. Guasp, ho sent molt, però ha d’acabar.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

... que ustedes no quieren transformar. Y decirle a la señora...
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EL SR. PRESIDENT.

Sra. Guasp, el seu temps ha finalitzat. 

(Remor de veus)

Senyors diputats, senyors diputats. Sra. Guasp, simplement
ara hem de votar i hem de tenir clar què votam. He entès que
vostè -senyors diputats, per favor-, entenc que vostè ha
manifestat que acceptava les tres esmenes presentades als punts
1, 3 i 5 pel Grup Parlamentari Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Així és.

EL SR. PRESIDENT.

I les altres no. 

LA SRA. GUASP I BARRERO:

No les accept. Accept votació separada com sempre. Sí,
gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT.

Molt bé, moltes gràcies. Començam, en primer lloc votam
el punt número 1, amb l’esmena 1988/21 incorporada. Votam.

33 sí, 21 no, 3 abstencions.

Ara votam el punt número 2. Votam.

33 sí, 21 no, 3 abstencions.

Ara votam el punt número 3, amb l’esmena 1989/21
incorporada. Votam.

33 sí, 21 no, 3 abstencions.

Ara votam el punt número 4. Votam.

54 sí, 3 no, cap abstenció.

Ara votam el punt número 5, amb l’esmena 1990/21
incorporada. Votam.

39 sí, 3 no, 15 abstencions.

 V. Debat i votació sobre la validació o la derogació del
Decret Llei 1/2021, de 25 de gener, pel qual s’aproven
mesures excepcionals i urgents en l’àmbit de l’impost sobre
estades turístiques a les Illes Balears per a l’exercici fiscal
2021, de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats, en matèria de Renda Social
Garantida i en altres sectors de l'activitat administrativa
(escrit RGE núm. 1274/21, del Govern de les Illes Balears). 

Passam al cinquè punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i votació sobre la validació o la derogació del Decret Llei

1/2021, de 25 de gener, pel qual s’aproven mesures
excepcionals i urgents en l’àmbit de l’impost sobre estades
turístiques a les Illes Balears per a l’exercici fiscal 2021 -
senyors diputats, un poc de silenci, per favor-, de l'impost sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, en
matèria de renda social garantida i en altres sectors de l'activitat
administrativa (escrit RGE núm. 1274/21, del Govern de les
Illes Balears).

Començam el debat amb la intervenció per part d’un
membre del Govern per fer l’exposició de les raons per les
quals el decret llei ha estat promulgat. Té la paraula la
consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors. 

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

Gràcies. Gràcies, president. Bon dia, diputats i diputades.
El passat dia 25 de gener el Consell de Govern va aprovar el
Decret llei pel qual s’aproven mesures excepcionals i urgents
en l’àmbit de l’impost de les estades turístiques a les Illes
Balears per a l’exercici 2021, de l’impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats, en matèria de renda
social garantida i altres sectors d’activitat administrativa. 

El caràcter d’urgència d’aquest decret ve marcat
precisament per la necessitat de poder seguir donant solucions
a alguns dels sectors que més directament s’han vist afectats
per les conseqüències econòmiques i socials de la pandèmia, un
decret del qual els detallaré tot seguit els aspectes que regula. 

Entre d’altres, permet a aquest govern avançar el pagament
de la Renda Social Garantida, la RESOGA, a les famílies sense
ingressos econòmics a les quals s’hagi desestimat l’ingrés
mínim vital totalment o parcialment i compleixin els requisits
de la prestació autonòmica. Voldria recordar-los que la
RESOGA es va aprovar l’any 2016 i va ser una llei pionera a
l’Estat. El mes de juny de l’any passat se’n va aprovar una
d’extraordinària, per pal·liar l’impacte social i econòmic de la
crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 

D’aquesta renda poden ser-ne titulars les persones en
situació de vulnerabilitat econòmica que no tenguin dret a
percebre l’ingrés mínim vital. Vull recordar que el Govern
d’Espanya va aprovar, a finals de maig de l’any passat, aquest
nou dret social a tot l’Estat, l’ingrés mínim vital, amb l’objectiu
de contribuir a combatre la pobresa i afavorir la participació en
el mercat laboral i la inclusió social de les persones en situació
de vulnerabilitat. 

La modificació com s’exposa es va fer amb l’objectiu que
les famílies sense ingressos, que duen mesos esperant cobrar
l’ingrés mínim vital, i a les quals finalment se’ls ha denegat
perquè no compleixen algun dels requisits, puguin accedir
directament a la renda social i no estiguin més temps sense
cobrar. Habitualment, es du a terme una revisió prèvia abans de
concedir la renda social, la qual cosa suposa una demora a les
persones perceptores. Ara, amb aquest decret, la revisió es farà
a posteriori. En cas que aquesta revisió signifiqui que no es
compleixen els requisits de concessió o aquests es deixen de
complir, se suspendrà el pagament i s’hauran de tornar aquelles
quanties cobrades indegudament.
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I per què hem adoptat aquesta mesura? La Conselleria
d’Afers Socials i Esports ha detectat que moltes de les
sol·licituds de l’ingrés mínim vital o bé es deneguen o bé es
resolen amb quantitats mínimes perquè, entre d’altres raons, les
famílies durant l’any anterior a la sol·licitud varen tenir
ingressos econòmics. Una vegada hi ha una resolució negativa
de l’ingrés mínim vital, els afectats poden optar a una Renda
Social Garantida. La situació econòmica ha fet que el ritme
d’entrada de sol·licituds s’hagi incrementat molt
significativament i, en només els mesos de novembre i
desembre, vàrem entrar 1.300 peticions. 

Aquest Decret llei permet que les famílies amb necessitats
i sense ingressos puguin rebre la renda el més aviat possible, és
a dir, ja no han d’esperar a les comprovacions administratives
i, així, es modifica l’article 29 de la llei que regula la Renda
Social Garantida perquè, durant l’any 2021, de manera
extraordinària, la sol·licitud s’aprovi directament si es presenta
la declaració responsable que assegura que es compleixen els
requisits d’accés. 

Una altra de les mesures importants que incorpora aquest
decret és l’agilitació del pagament també d’altres ajudes. I ho
fa en el sentit que fins a 6.000 euros la justificació del
compliment dels requisits per percebre les ajudes es pugui fer
amb declaració responsable. El Govern augmenta així el llindar
de la quantia que permet accedir a una ajuda per mitjà d’una
declaració responsable. Aquest llindar s’incrementa fins a
6.000 euros, el doble del que vàrem establir el maig de l’any
passat. I, precisament, un dels motius principals per a aquest
canvi és assegurar l’agilitat a l’hora de cobrar ajudes
econòmiques a fons perdut. 

En aquest punt, m’agradaria recordar-los que el Govern va
acordar -a mitjans de gener- un pla d’ajudes amb els consells
insulars, la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears i els
principals agents econòmics i socials, en el marc de la comissió
del Pacte per a la reactivació, que inclou mesures de suport al
teixit empresarial de cara a aquest primer trimestre de 2021,
tant en ajudes directes, en consells i ajuntaments, com en una
nova línia de crèdits i més facilitats per finançament a través de
la Societat de Garantia Recíproca de les Illes Balears, ISBA. El
Pla ha de mobilitzar 110 milions d’euros, més de la meitat -60-
en ajudes directes. És aquí, en aquesta part d’ajudes directes,
a les quals té un efecte més immediat aquest increment i permet
agilitar-ne el pagament. 

Més enllà d’aquesta mesura, el Decret llei que avui exposo
incorporarà noves mesures fiscals per facilitar l’accés al
finançament d’autònoms i empreses. Així, el Govern aplicarà
una reducció de l’import sobre actes jurídics documentals, per
tal de facilitar operacions per allargar els terminis de devolució.
Per ser més concreta: el Govern redueix en un 95% el tipus de
gravamen en la formalització de documents notarials relatius a
aquelles operacions de finançaments empresarials dels préstecs
d’ISBA o de l’Institut de Crèdit Oficial que no estiguin
exemptes de l’impost. Cal tenir en compte que aquestes línies
de finançament a través d’ens públics tenen un paper important
en les actuals circumstàncies i afecten milers d’empreses a
través de les línies ICO i ISBA. Per exemple, els crèdits
d’ISBA a les Illes Balears s’han triplicat el 2020 per donar
resposta a les necessitats de liquiditat de PIME i autònoms, pels

efectes de la pandèmia, amb 180 milions d’euros a més de
2.100 PIME i autònoms, en operacions aprovades el 2020. 

De fet, les Balears han liderat l’increment a nivell estatal del
volum de finançament formalitzat el darrer any a través de la
Societat de Garantia Recíproca. Un 220% més en el cas
d’ISBA, el triple que l’any anterior i més del doble de
l’increment mitjà del conjunt de comunitats autònomes. 

D’altra banda, la línia extraordinària COVID, de l’ICO, que
s’adreça també a grans empreses -a part de PIME i autònoms-
ha suposat per a Balears una injecció de 4.760 milions a més de
17.800 empreses, durant el 2020.

Pel que fa a les carències també afectades per aquest canvi
normatiu, ja durant l’any 2020 es va aplicar una altra mesura
que era els ajornaments dels pagaments anteriors d’ISBA, la
qual cosa va permetre ajornar l’abonament de 34,6 milions
d’euros a 441 empreses. Enguany, una de les novetats de la
línia de 2021, que mobilitza en aquest primer tram 50 milions,
és que per primera vegada les PIME poden accedir a crèdits de
fins a 70.000 euros sense haver d’aportar garanties personals
dels socis, i, en el cas dels autònoms, sense comprometre el seu
patrimoni personal.

A més, ja es poden tramitar les sol·licituds a ISBA per
allargar els terminis de devolució dels préstecs concedits l’any
2020, per estendre el seu període de carència. Una altra mesura
de suport al teixit empresarial -com deia- per contribuir a
pal·liar l’efecte de la pandèmia. Aquesta reducció fiscal, de
l’impost sobre actes jurídics documentats a les Balears,
s’afegeix a les exempcions que, a través dels diversos reials
decret llei del Govern d’Espanya s’han establert a nivell estatal. 

La següent modificació fa referència a l’impost sobre
estades turístiques. En aquest cas, tal i com vàrem fer el 2020,
el Govern suprimeix per a l’exercici de 2021 l’ingrés a compte
que anualment s’havia de fer al mes de setembre, en el cas
d’aquells establiments turístics acollits al règim d’estimació
objectiva, l’anomenat sistema de mòduls. Tornam prendre
aquesta mesura per tal d’evitar que els establiments hagin de fer
un pagament anticipat d’uns mòduls que també per a 2021
s’hauran de reduir. L’objectiu és adoptar la liquidació de
l’impost a l’excepcionalitat de la situació, que afecta greument
l’activitat turística.

Com saben, aquest impost el paguen els turistes directament
als establiments i es pot liquidar de dues maneres per part dels
allotjaments turístics, el règim d’estimació objectiva, que és un
càlcul estimatiu en previsió dels ingressos de l’impost sobre
estades turístiques per a tot l’any per a aquell establiment, i el
règim d’estimació directa, on l’empresari liquida en base als
ingressos efectius rebuts dels turistes que l’establiment ha
tengut aquest any per trimestre i que, per tant, no es fa en base
a càlculs estimatius. 

En estimació objectiva, com explicava abans, s’ha de fer un
pagament anticipat durant el mes de setembre i després es
liquida la resta el mes de gener de l’any següent. Amb aquesta
modificació no s’haurà de fer el pagament de setembre de
2021, es farà la liquidació el 22, de la mateixa manera que no
es va fer el pagament a compte el 2022 i es farà la liquidació el
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2021. A més, com ja vàrem anunciar en aquest règim
d’estimació objectiva, s’està ultimant la reducció dels mòduls
de 2020 en base a les dades objectives d’ocupació disponibles,
d’igual forma que, com ja he explicat, s’haurà de fer per a
2021.

Així mateix, s’augmenta la flexibilitat i es facilita el canvi
del règim d’estimació. S’amplia el termini a 3 mesos, fins a 31
de març, perquè aquells empresaris que així ho decideixin,
puguin passar d’estimació objectiva a directa i a la inversa. Fins
ara s’havia de triar entre el règim d’ingrés de l’import recaptat
entre mòduls i directe abans de 31 de desembre de l’any
anterior i romandre dos exercicis en el mateix règim. Ara
s’augmenta el termini per fer el canvi fins a 31 de març de l’any
corrent i només es romandrà en el règim triat un any. Totes
aquestes mesures en relació amb aquest impost són de caràcter
urgent i excepcional i responen a l’objectiu d’adaptar la
liquidació d’aquest tribut a les circumstàncies extraordinàries
derivades de la pandèmia.

D’altra banda, aquest decret llei permet agilitar alguns dels
procediments de selecció de personal per a totes les
administracions, en programes promoguts pel Servei
d’Ocupació de les Illes Balears, i afavorir així la inserció
laboral de col·lectius que presentin més dificultats d’integració
laboral, un nivell de formació més baix o quan existeixin
necessitats socials que justifiquin programes temporals del
SOIB.

Pel que fa a l’àmbit de la salut, aquest decret preveu que
amb caràcter excepcional tot el personal del Servei de Salut de
les Illes Balears, amb independència de la seva vinculació
jurídica i de la seva categoria professional, pugui fer guàrdies
pròpies de la seva titulació acadèmica, per garantir l’atenció
permanent i continuada. Cada gerència pot organitzar les
guàrdies extraordinàries que calen per causa d’especial
necessitat, a fi de garantir la continuïtat assistencial.

La situació actual, senyors diputats i senyores diputades,
requereix d’una agilitat extraordinària per poder adaptar la
normativa a les necessitats generades per l’evolució de la
pandèmia i de les seves conseqüències econòmiques i socials;
i així, des de l’administració pública, ajudar a pal·liar el
patiment de la societat de la forma possible. És per això que els
deman el vot favorable a aquest decret llei, per tal de poder
adaptar les normes de la manera més adequada a les
circumstàncies actuals.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Ara em correspon demanar
als diferents grups parlamentaris si volen intervenir en torn a
favor, en torn en contra, o només fer fixació de posicions.

Grup Parlamentari Popular?

EL SR. COSTA I COSTA:

Intervindrem en torn de fixació de posicions, president.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari Ciudadanos?

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

En torn de fixació de posició. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari VOX?

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Fijación de posiciones, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

El Pi?

EL SR. MELIÀ I QUES:

Fixació de posicions.

EL SR. PRESIDENT:

Unidas Podemos?

LA SRA. SANS I REGIS:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari Mixt?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari MÉS per Mallorca?

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari Socialista?

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

A favor.
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EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò començam amb les intervencions dels grups
parlamentaris en torn a favor. I començam pel Grup
Parlamentari Unidas Podemos, té la paraula la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, president. Avui és l’aniversari del 23F i és
important tenir memòria del que podria haver estat el nostre
país si hagués tengut èxit aquell cop d’estat. Gràcies a totes les
persones que dia rere dia lluiten per avançar en qualitat
democràtica en el nostre país. Queda molt per fer i des
d’Unides Podem mantenim el nostre ferm compromís en la
defensa dels drets i les llibertats al nostre país, per aconseguir
una democràcia plena.

En relació amb el decret llei que validam avui, és
imprescindible que les administracions públiques donem tot el
suport als diferents sectors productius perquè puguin, no només
sobreviure a l’actual crisi derivada de la COVID-19, sinó
sortir-ne reforçats. De la mateixa manera cal reforçar els serveis
públics. El present decret llei recull tota una sèrie de mesures
que estan orientades a aconseguir aquest fi. 

Certament és una norma heterogènia i diversa, podríem
agrupar els seus articles en tres grans blocs. En primer lloc ITS,
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. El
segon sobre sanitat i serveis socials. I un tercer relatiu al medi
ambient.

I per aquest darrer començaré el nostre posicionament. Per
una banda es contempla de forma integradora a la LECO, la
Llei per a la conservació d’espais de rellevància ambiental, la
possibilitat d’incloure modificacions puntuals dels plans rectors
d’ús i gestió dels espais naturals protegits, possibilitat fins ara
només prevista als plans d’ordenació de recursos naturals,
facilitant, per tant, que es puguin gestionar amb major agilitat
petits canvis, sempre que no suposin modificacions substancials
o essencials dels plans. 

També volem destacar que es modifica la Llei de canvi
climàtic i transició energètica, en relació amb la posada en
marxa d’iniciatives en matèria d’energies renovables, per
facilitar que per exemple petites cooperatives puguin impulsar
parcs fotovoltaics. 

En relació amb els negacionistes del canvi climàtic, aquesta
setmana hem tengut una dada objectiva i irrefutable del que ens
ve. Per primera vegada un vaixell trencaglaç, el Sovcomflot, un
vaixell rus, ha travessat el febrer l’Àrtic rus per arribar a la
Xina. Els recomanam veure les imatges, esfereïdores. L’Àrtic
en febrer navegable. Ara tornin-nos dir que el canvi climàtic
són coverbos. Clar que s’ha d’invertir en energies renovables
i per disminuir la petjada del carboni, és qüestió de preservar
la vida humana com a espècie i també les condicions
ecològiques complexes i fràgils del nostre planeta.

En el bloc de sanitat i serveis socials es fa esment, com ha
comentat la consellera, a les guàrdies dels professionals
sanitaris, un element bàsic de gestió sempre, no només en
pandèmia. A més, es millora la regulació de la ubicació de les

oficines de farmàcia. Ens sembla molt positiu que s’estableixi
una distància mínima de 1.000 metres entre les ja existents i les
de nova creació, per tal d’evitar concentracions a determinades
zones i desabastiment d’un servei essencial a altres. Fóra bo
que també en qualque moment, a més de les distàncies, puguem
tenir en aquest parlament un debat profund i també en el
Congrés dels Diputats, en relació als productes oferts en aquells
espais de salut. Les pseudoteràpies sense fonament clínic ni
científic, no haurien d’ocupar ni un mil·límetre d’espai a les
prestatgeries d’aquests negocis.

En relació amb el contingut del decret llei sobre serveis
socials, un dels pilars fonamentals per a Unides Podem, no
només perquè en aquests moments duim la Vicepresidència
dels Drets Socials i Agenda 2030 en el Govern estatal, sinó
perquè el gener de 2016, uns mesos abans que aquí a les Illes
Balears s’aprovés la RESOGA, ja vàrem registrar un projecte
de llei en el Congrés dels Diputats en relació amb aquest tema,
l’anomenada Llei 25 d’emergència social. Ara es recull una
modificació del procediment actual de la gestió de la
RESOGA, això és la presentació per part de la persona
interessada que acrediti fidelment el compliment dels requisits
de l’article 20 per tal de no dilatar el temps d’espera per accedir
a aquesta prestació, i ens sembla una modificació especialment
positiva i interessant. Qui menys té no pot esperar mesos per
poder menjar o pagar el lloguer atrapat en embussos
burocràtics.

Cal remarcar que, a més, les quantitats que puguin ser
percebudes indegudament hauran de ser retornades. I aquí...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... des d’Unides... des d’Unides Podemos..., -Sr. Melià, no sé
què diu, però no l’entenc-, i des d’aquí, des d’Unides Podem,
volem fer esment que cal ajustar molt bé aquest procediment de
control i d’evolució. Poden ser moltes les famílies vulnerables
que hagin de tornar doblers sense haver-los cobrat de més
voluntàriament, sinó que hagin incorregut en diferents errades,
per manca de coneixement, habituació als processos
democràtics, etc. És fonamental aconseguir una gestió més àgil,
eficient i també més humana.

Per acabar, en relació amb el decret, volem referir-nos al
tercer bloc relatiu a fiscalitat, ITS i impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats.

En relació amb l’impost d’estades turístiques, té tot el sentit
que per mor de la pandèmia i les restriccions obligades de la
mobilitat i les incerteses en relació amb l’activació de mercats
emissors, com puguin ser Regne Unit o Alemanya, es proposin
les modificacions que conté aquest decret per a l’exercici fiscal
2021, concretament la supressió de l’ingrés a compte al règim
d’estimació objectiva de l’ITS; el règim excepcional de
renúncia al règim d’estimació objectiva; i el règim excepcional
de revocació de la renúncia al règim d’estimació objectiva.

De la mateixa manera cal ajudar aquestes empreses o
autònoms que han de menester crèdits en aquests moments de
crisi econòmica, crèdits ICO, ISBA o d’altres. I en aquest
sentit, també valoram positivament la reducció excepcional i
temporal d’un 95% del gravamen aplicable a la formalització

 



4124 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 69 / 23 de febrer de 2021 

amb document notarial de determinades operacions de
finançament empresarial subjectes i no exemptes en l’impost
sobre actes jurídics documentats.

En definitiva, aquest decret llei recull mesures positives per
a la reactivació econòmica i una millor eficàcia i eficiència dels
serveis públics en àmbits imprescindibles per a la ciutadania.
Així doncs, avui rebrà el suport d’Unides Podem.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President. La veritat és que no seré molt
llarg o molt extens, anava a dir seré curt, però d’ençà que una
presidenta va dir més val que sigui breu... ens abstindrem de fer
aquest comentari, no és veritat? Perquè és un decret llei..., al
cap i a la fi un decret llei és un instrument, un instrument -per
dir-ho en un llenguatge col·loquial- de fer via, i després
sobretot, si una vegada que passa al Parlament de les Illes
Balears, surt aprovat amb més o manco unanimitat i es pot
transmetre com a projecte de llei o no, jo crec que de vegades
és clar que s’hi ha transmetre, de vegades no ho és, i crec que,
en aquest cas, parlam d’un decret que és prou senzill quant a
l’aplicació, perquè, al cap i a la fi, l’únic que pretén és
l’adaptació d’un determinat marc normatiu a una realitat que és
la que ens toca viure a dia d’avui, però que evidentment té unes
conseqüències que són importants dins aquest fer via que
dèiem, des d’una perspectiva col·loquial.

I ho veiem des de la perspectiva d’accés a determinats ajuts,
com sobretot en la part i en el vessant social, on veiem que hi
ha hagut un esforç important per donar resposta a tots aquells
que han quedat fora del sistema estatal de l’Ingrés Mínim Vital
per diferents motius, un dels quals és tenir en compte els
ingressos de l’any passat, no els d’enguany, i evidentment en un
any..., bé, no en un any, en quinze dies les circumstàncies d’una
persona poden canviar radicalment, com un es pot imaginar.
Per tant, aprofitam aquella experiència que nosaltres teníem de
la RESOGA, d’aquesta renda social garantida, precisament per
sortir a camí a totes aquelles persones que, després de mesos
d’esperar una sol·licitud, en aquest sentit no han pogut entrar
dins aquest sistema i, per tant, n’han quedat exclosos.

I això, si em permeten la reflexió, crec que és el punt més
important d’aquest..., i també els altres, especialment en un
context on a nivell polític, molt més enllà de les sigles
polítiques, perquè sí que és cert que hi ha partits que advoquen
directament per la recentralització de l’Estat, però evidentment
també és un discurs que està assentat dins altres formacions
polítiques que tal vegada, per ventura, no ho tenen tan clar o no
ho tenen tan clar si no parlen des del que es parla, que és la
diàspora política; és a dir, tot el que es troba al marge del
centralisme polític, ja que hi ha aquest afany de voler
recentralitzar una altra vegada les competències de l’Estat,

perquè pensen que així poden actuar de manera molt més àgil;
quan precisament si la gestió d’aquesta crisi ens ha demostrat
qualque cosa precisament és això: que es gestionen millor les
competències des de la proximitat als ciutadans i ciutadanes,
com bé ho fa aquest mateix decret.

Crec que..., sobretot he posat de manifest el més important
que comporta aquest decret i evidentment tampoc no en faré
una exposició acurada perquè entenc que també ja l’ha feta la
consellera en persona, i més també evidentment la diputada que
m’ha precedit en la paraula. Per tant, el nostre suport el té.

Gràcies.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Per part del Grup Parlamentari Mixt
té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Som davant d’un decret llei
que inclou tota una sèrie de mesures d’agilitació d’uns tràmits
i de simplificació d’altres, alguns els veiem més necessaris,
altres tal vegada no tant i sempre, evidentment, sap greu en
aquests casos en què no es veu tant necessari i urgent, utilitzar
la forma del decret llei, però, en el conjunt, creiem que cal
donar suport a aquestes mesures per tota la part d’agilitació,
sobretot d’ajuts socials als quals s’ha fet esment, i després
també per solucionar tot el problema de l’impost del turisme
sostenible.

És a dir, creiem que en aquest moment era absolutament
necessari fer un decret llei, era... inevitable fer un decret llei per
suspendre l’ingrés a compte de les estades turístiques per al
2021. Entenc que el Govern, obligat per fer aquest decret llei
que qualsevol govern hagués fet, lògicament doncs ha aprofitat
per incloure-hi tota una altra sèrie de mesures.

Totes les mesures d’ITS les veiem necessàries, les vèiem
útils, però vull aprofitar aquesta ocasió, consellera, ja que la
tenc aquí, per fer èmfasi que aquesta feina no s’ha acabat; és a
dir, continuen pesant unes incertituds sobre la liquidació de
l’ITS que en aquests moments són una font de molta
preocupació per part del sector. El tema dels mòduls, aquests
famosos mòduls que esperam que apareguin, jo la veritat és que
som molt escèptic, Sra. Consellera, jo dubto que es puguin fer
uns mòduls d’estimació objectiva d’una realitat que d’objectiva
no en té res, és a dir, es poden fer uns mòduls d’estimació
objectiva quan estem en un escenari d’una certa continuïtat o
d’una certa estabilitat en què més o manco el comportament del
mercat té uns paràmetres iguals en diferents situacions, en
diferents moments. Ens trobem a un moment en què hi ha
hotels que evidentment han fet zero, perquè han estat tancats,
n’hi ha alguns que han fet la gran aventura d’obrir i han
omplert poc, i n’hi ha alguns que han obert i els ha anat molt
bé. 

Per tant, amb una situació tan heterogènia pretendre fer uns
mòduls..., és clar, aquí el que pot passar és que per a alguns el
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mòdul no els solucionarà el problema, i per a altres el mòdul
serà una gran notícia perquè hauran fet un gran negoci. Per tant,
soc molt escèptic amb aquests mòduls i voldria creure que
aquests mòduls estaran publicats abans del 31 de març de 2021,
perquè si ara donam la possibilitat de passar-se a l’estimació
directa abans del 31, home!, hauríem de donar la possibilitat
que aquests mòduls estiguin... -veig que assenteix amb el cap,
per tant, suposo que això podrà ser així-, per tant, com més
prest estiguin publicats més temps donarem a les diferents
empreses perquè puguin decidir quina forma de liquidació de
l’impost els va millor.

Aquest és un tema..., i ara parl de coses que no són al decret
llei, però aprofitant l’ocasió doncs aprofito per dir-li-ho, hi ha
un altre tema molt preocupant també que és quan s’haurà de
liquidar l’impost del 2020. Jo simplement deixo caure la idea
que hauríem d’evitar que això fos abans de l’estiu, ja sé que des
de punt de vista estricte de la recaptació de l’impost,
evidentment aquest impost ha estat recaptat, se suposa que les
empeses el tenen guardat i, per tant, l’haurien de poder liquidar
demà mateix, però una cosa és la teoria i l’altra pràctica. 

I, per tant, pens que, ja que fins ara ho hem fet bé, Sra.
Consellera, perquè jo he de dir que estic d’acord amb com el
Govern ha portat aquest tema, tal vegada exceptuant el retard
amb el tema dels mòduls, crec que acabem-ho de fer bé i que
cap empresa hotelera no ens pugui acusar que abans de l’estiu
l’obliguem a liquidar una quantitat, encara que l’hagi recaptada
i encara que l’hagi de tenir guardada i que això li suposi un
problema addicional a tot el que ja tenim plantejat en aquests
moments.

I això és tot. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT.

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Truyols. 

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President, senyors i senyores diputats. Debatem
avui l’aprovació d’un decret de mesures excepcionals i urgents
que responen a l’objectiu d’adaptar determinats tributs i
determinats procediments, criteris i llindars a les circumstàncies
excepcionals derivades de la pandèmia de la COVID-19,
circumstància que continua afectant l’activitat econòmica, en
general, i l’activitat turística, en particular. 

El decret inclou, en primer lloc, la modificació normativa
de dos tributs: per una banda, l’impost sobre estades turístiques
i, per l’altra, l’impost sobre transmissions patrimonials i actes
jurídics documentals.

Incorpora, a més, l’agilitació de la gestió de les ajudes que
reben les famílies amb l’objectiu d’actuar amb celeritat davant
la situació actual i avançar i alleujar, per tant, el pagament
d’ajudes en general i, més concretament, el pagament de la
Renda Social Garantida a aquelles famílies sense ingressos.

Si més no és el que sempre ha prioritzat aquest govern, no
deixar cap família enrere, facilitar l’accés a la liquiditat

d’empreses i autònoms, alleujar els tràmits administratius per
poder accedir a les ajudes de la comunitat autònoma i adaptar
la normativa tributària a aquestes circumstàncies extremes
actuals. 

En relació amb l’impost sobre estades turístiques, és
necessari, tenint en compte el mal moment econòmic, estendre
al 2021 la supressió de l’ingrés a compte que és obligatori
realitzar entre el dia 1 i el dia 20 de setembre de cada exercici
fiscal, ingrés al qual han de fer front els explotadors turístics
que tributen en estimació objectiva; és a dir, aquells que
determinen el nombre de dies d’estada en funció dels mòduls
aprovats pel Govern de les Illes Balears, deixant de banda els
dies d’estada real.

Aquesta derogació no és més que la continuació del que va
decidir el Govern en relació amb l’ingrés a compte del 2020,
suprimint-lo en el seu moment per tal d’evitar un perjudici
econòmic als empresaris del sector turístic. Així mateix, per als
empresaris que vegin que el règim d’estimació objectiva els
perjudica, el decret facilita la renúncia cap a l’estimació
directa, ampliant el termini per poder fer aquest canvi fins al
dia 31 de març. I també en sentit contrari, el canvi de
l’estimació directa cap a l’estimació objectiva. I tot això
eliminant el període de permanència de dos anys, una vegada
haver exercit la renúncia, la qual cosa implica poder triar cada
any el mètode que més convengui als interessos econòmics de
la indústria turística.

El mateix passa amb la revocació de la renúncia, que tendrà
efectes només dins l’exercici fiscal 2021, possibilitant, com
deia abans, triar per a cada any i no cada dos, el mètode més
adient des del punt de vista d’estalvi fiscal. Es tracta,
conseqüentment, d’una rebaixa impositiva per al sector turístic.

Sí, diputats i diputades del Partit Popular, d’una baixada
d’imposts, perquè permetrà anualment optar pel règim més
barat.

(Remor de veus)

Què faran vostès? Donaran suport al decret per ser
coherents amb el que reclamen a aquesta cambra dia sí i dia
també, baixar els imposts, o hi votaran en contra?

(Alguns aplaudiments)

O hi votaran en contra, per ser coherents amb el que varen
fer, dia sí i dia també, davant la crisi financera mundial del
2008? És a dir, apujar els imposts a les empreses i als autònoms
d’aquestes illes. Facin el que facin està clar que seran
coherents. 

Avui matí, el Sr. Sagreras ha dit que aquest govern no
n’endevina ni una. Ja ho veuen, vostès les endevinen totes
perquè canvien de criteri, com els deia abans, dia sí i dia també.

(Alguns aplaudiments)

Ja els va alliçonar bé el Sr. Rajoy, i ho he repetit un parell
de vegades, estos son mis principios y si no le gustan tengo
otros.
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I torn citar Rajoy, qui va recollir firmes públicament en
contra de l’augment de l’IVA general del 18 al 21% i el va
acabar aprovant ell.

Sr. Castells, li he de recordar que sí hi ha un període perquè
paguin l’impost sobre estades turístiques de l’any 2020, que és
maig 2021. Aquesta mesura ja està aprovada a un anterior
decret.

Pel que fa a l’impost sobre transmissions patrimonials i
actes jurídics documentats i amb l’objectiu de nou d’alleujar la
pressió fiscal directa als empresaris i autònoms, es redueix tant
el tipus de gravamen general com el tipus de gravamen reduït,
aplicable a les escriptures notarials que documentin la
constitució de préstecs i crèdits hipotecaris a favor d’una
societat de garantia recíproca. 

Així, quan es dugui a terme un allargament en el termini de
devolució del préstec avalat per ISBA, es rebaixa el tipus
general de l’1,5% al 0,075% i el tipus reduït passa del 0,1 al
0,005%. Una nova baixada d’imposts del 95% en ambdós
supòsits. 

I torn demanar: què farà la dreta? Serà coherent amb la seva
política erràtica d’ara prometre baixar els imposts i en realitat
els puj o d’ara deman no baixar els imposts, però si m’ho
plantegen i m’estenen la mà vot el contrari?

Mirin, aquest decret no només introdueix una baixada de
pressió fiscal per a les empreses i autònoms, sinó que també
incorpora una sèrie de modificacions normatives per fer més
àgil i fàcil poder accedir a les ajudes que s’aproven per mitigar
els efectes de la pandèmia de la COVID-19.

Així, tal com ha explicat la consellera d’Hisenda, s’alleuja
l’adjudicació de la Renda Social Garantida per acompanyar les
persones que ho passen tan malament i perquè els doblers
arribin el més aviat possible. A partir d’ara el sol·licitant
adjuntarà, juntament amb la instància, una declaració
responsable de la que resultarà una resolució sempre
estimatòria, podent cobrar l’ajudar abans de qualsevol
comprovació. Per tant, es difereix al moment posterior del
cobrament la justificació d’aquesta ajuda.

A més, per tal d’accelerar la liquiditat en forma d’ajuda als
sectors d’activitat més afectats per les restriccions de mobilitat
i d’activitat empresarial, s’amplia el llindar de la quantia que
permet que la justificació de les despeses es faci també
mitjançant una declaració responsable, que passa de 3.000 a
6.000 euros. I d’altra banda, es clarifica la redacció del règim
de promoció del desenvolupament econòmic i local i insular.

Com veuen, mesures totes destinades a col·locar el doblers
el més aviat possible en mans dels sectors més vulnerables:
famílies sense ingressos, empreses i autònoms.

I això no acaba aquí, no només hem de garantir liquiditat als
sectors afectats per la pandèmia de la COVID-19, sinó que
també s’ha de garantir l’atenció permanent i continuada en
matèria de salut. En aquest sentit, el decret llei estableix la
possibilitat de fer guàrdies pròpies de la titulació acadèmica a
tot el personal del Servei de Salut de les Illes Balears, amb

independència de la seva vinculació jurídica i de la seva
categoria professional. Així, cada gerència pot organitzar les
guàrdies extraordinàries necessàries per causa d’una especial
necessitat a fi de protegir la continuïtat de la prestació del
servei assistencial.

Ja veuen, la protecció de les famílies, de les empreses i dels
autònoms i de l’estat del benestar són prioritaris per frenar els
efectes de la pandèmia de la COVID-19. I això ho té molt clar
aquest govern. Ho té també clar la dreta? Ho comprovarem
amb el resultat de la votació.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Quant al suport d’aquest Grup Parlamentari Socialista a
aquest decret i el per què d’aquest decret hem de recordar, a
aquest decret li donam suport perquè és urgent i necessari que
la indústria turística pugui triar entre aplicar estimació
objectiva o directa dins el primer trimestre de l’any.

A aquest decret li donam suport perquè és urgent i necessari
que les empreses i autònoms que ampliïn els terminis de les
devolucions de préstecs puguin pagar el 0,075% o el 0,005%
en lloc de l’1,5% o els 0,1% actual de tipus de gravamen dels
actes jurídics documentats.

És necessari també aquest decret perquè els doblers puguin
arribar els més aviat possible a les famílies sense ingressos.
Donam suport a aquest decret perquè és urgent i necessari
alleujar la documentació a presentar per part de les famílies,
empreses i autònoms en el moment de demanar ajudes al
Govern de les Illes Balears.

Donam suport a aquest decret perquè és urgent i necessari
diferir el moment posterior a la sol·licitud de l’ajuda la
comprovació de la documentació aportada pel sol·licitants.

Donam suport a aquest decret perquè és urgent i necessari
garantir i protegir la continuïtat de la prestació assistencial.

També hi donam suport perquè aquest govern és un govern
responsable que adapta les mesures a les circumstàncies
canviants derivades de la pandèmia de la COVID-19. Perquè
aquest govern té un full de ruta rigorós que defensa els
interessos sanitaris, econòmics i socials d’aquesta comunitat i
no els interessos partidistes d’algunes formacions polítiques.

(Remor de veus)

I li donam suport perquè tot el que conté aquest decret no
pot esperar més, ja que té un efecte pal·liatiu per a famílies i
empreses.

Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Truyols. Començam el torn de fixació de
posicions dels grups que no han intervengut ni a favor ni en
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contra, té la paraula, per part del Grup Parlamentari Popular, el
Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé, jo
crec que, en primer lloc, vostès deuen haver tengut serioses
dificultats per fixar el títol d’aquest decret llei, això en primer
lloc, perquè, és clar, de mesures tributàries just hi posen vostès
quatre articles, i llavors fan el que fan sempre, que és una
barrejadissa de temes variats, el que seria un decret granera,
vostès criden a les conselleries i diuen: vostès tenen qualque
cosa per aprovar? Home, dins el calaix tenc alguna cosa i tal;
bé, idò venga, ho anam regulant, això ho anam afegint i venga!

Fins i tot, fins i tot, la consellera d’Hisenda, que havia de
defensar tot el decret llei, podria, a part del decret llei, que ni
els ha esmentat, perquè tampoc no és important esmentar-ho,
perquè, vull dir, la Sra. Truyols ens diu que és un tema
d’extraordinària i urgent necessitat, però, és clar, per exemple,
la modificació de la Llei 10..., hi ha fet referència Podemos, la
consellera no hi ha fet referència; la modificació de la Llei
7/1998, d’ordenació farmacèutica a les Illes Balears, ningú no
hi ha fet ni la més mínima referència, vull dir això és una cosa
que tampoc no interessa massa, i la modificació de la Llei
5/2005, de conservació d’espais de rellevància ambiental,
doncs tampoc no ha merescut el més mínim interès, en aquest
cas de ningú, vull dir aquí, eh!, aquí es ve a presentar un decret
llei, s’inclouen un conjunt de coses i tampoc no té massa
importància defensar-ho, la veritat, perquè en qualsevol cas la
forma d’actuar del Govern de les Illes Balears és la que és, vull
dir, el Govern de les Illes Balears aprova un decret llei, ni tan
sols fa referència ni consulta amb els partits del Govern, que
donen suport al Govern, vull dir, tampoc no fa falta, ja saben
que el vot serà favorable; primer, perquè al Partit Socialista
tampoc no li interessa massa el que digui el Govern, el Govern
ja ho fa bé i per tant ja no li importa; i als grups de l’oposició,
perdó, els grups que donen suport al Govern, ja acabam de
veure la rellevància que li donen, hi dediquen cinc minuts, cinc
minutets, no es fa massa llarg l’assumpte i, ei!, endavant,
endavant!

Consens, pacte, consens, pacte i unitat, són les paraules que
se solen fer servir habitualment, bé, idò, com sempre, de
consens, pacte i unitat no hi ha hagut res. L’aprovació d’aquest
decret llei el va aprovar el Consell de Govern com li va
semblar, ja sabia que tenia els vots suficients per aprovar-lo en
aquest parlament; el menyspreu a la cambra que representa els
ciutadans de les Illes Balears és constant i absolut, vostès venen
aquí i saben que convalidaran el decret llei, els és igual si els
partits de l’oposició doncs hi voten a favor, en contra o
abstenció, els és ben igual, perquè vostès aspiren a passar-hi el
rodillo i endavant, tampoc s’ha de perdre massa temps!

Extraordinària i urgent necessitat? Com tots els decrets, els
15 que aprovaren l’any passat, algun tal vegada sí, però els
darrers que aprovaren de l’any, fins a 15, eh?, decrets granera,
en molts casos hi havia alguns apartats que sí que eren
necessaris i tota la resta decrets granera. Per tant, això de
l’extraordinària i urgent necessitat en els decrets lleis a vostès
els és igual, és igual que ho digui el mateix Estatut
d’Autonomia, tampoc no importa, perquè per tombar un decret

llei s’hauria de recórrer al Tribunal Constitucional i tampoc no
és aquesta la qüestió.

Per altra banda, passant als fets concrets d’aquest decret
llei, en primer lloc, vostès, efectivament, suprimeixen l’ingrés
a compte de l’any 2021, ingrés a compte de l’impost sobre
estades turístiques de l’any 2021, i ja ho varen fer, ja ho ha dit
la Sra. Truyols, l’any passat, exactament el mateix, aquest
ingrés a compte del setembre el suprimim, perfecte, no ens hi
oposam, això està bé. El que sí que ens resulta un tant
sorprenent és que, Sra. Consellera, vostè encara no hagi aprovat
l’ordre per reduir els mòduls de l’any 2020, encara no s’ha
aprovat, aquesta ordre que feia referència a l’article 34 de la
Llei 2/2020, vostè encara no l’ha aprovada.

I això sí, a la Llei de pressuposts va dir, bé, això ja ho
ajornarem per a més endavant, no vagi a ser què, home!, com
van a presentar la declaració anual les empreses que es trobin
en règim d’estimació objectiva si no s’ha aprovat l’ordre de
mòduls, i és clar, no podien presentar-ho aquest mes de gener
que ja ha passat, era materialment impossible, que no sabien en
base a què s’havia de tributar, i van dir, bé, doncs ho durem al
mes de maig; és clar, al mes de maig, consellera, haurà de
definir-ho vostè i li reconec un paper complicat, és un paper
complicat, perquè vostès els han de dir a unes empreses
arruïnades completament, amb una falta de liquiditat enorme,
enorme, que ara han de pagar l’impost sobre estades turístiques,
és clar que sí; vostè els haurà de dir, o no sé com ho farà, o farà
una ordre de mòduls i dirà que no paguin res? No sé
exactament com ho farà, jo em tem que vostè té algunes
dificultats per acabar de concretar aquesta ordre amb el sector
i, en fi, no acaba de quadrar això.

Si hagués fet el que li vam dir des del Partit Popular li
quadraria totalment, si hagués suspès l’ecotaxa, l’impost sobre
estades turístiques de l’any 2020 i l’hagués suspès a l’any 2021
no hi hauria ni problemes, no faria falta aprovar aquest decret
llei, els ingressos a compte estarien solucionats.

(Alguns aplaudiments)

Per tant, li tornam recomanar, ja li dic que demanarem la
tramitació com a projecte de llei, per intentar, una vegada més,
suspendre l’ecotaxa, l’impost sobre estades turístiques, a l’any
2021.

Per altra banda, la Sra. Truyols ens diu: donarem molta
seguretat jurídica, perquè deixarem renunciar als que no
vulguin trobar-se en estimació objectiva els deixarem renunciar
a l’estimació objectiva fins al 31 de març, i fins i tot la
revocació de la renúncia, si algú vol tornar a estimació directa.
Ens volen explicar com prendran la decisió les empreses? Si no
saben quins mòduls han de pagar, si l’ordre de mòduls no està
aprovada, ni la del 2020, ni tampoc està aprovada la del 2021,
com prendran la decisió les empreses? És que és surrealista,
sincerament és surrealista, però quina decisió poden prendre!
No, vaig a presentar la renúncia a l’estimació objectiva; i en
base a quina decisió la prendran, si no saben l’ordre de
mòduls? És realment sorprenent.

(Remor de veus)

 



4128 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 69 / 23 de febrer de 2021 

Per altra banda, la reducció del 95% per a l’any 2021 del
tipus de gravamen d’actes jurídics documentats per als
documents notarials que contenguin ampliació de terminis de
carència, a reintegrament de préstecs amb garantia hipotecària
que es trobin avalats per ICO o ISBA. Home!, ja va bé, ja va
bé, si anàssim un poquet més lluny també ens aniria bé, ens
aniria fins i tot millor, però és que si no es fes això realment
seria terrible, o sigui, els diríem a algú que ha de refinançar i ho
ha de fer amb document notarial amb escriptura pública, ha de
tornar pagar actes jurídics documentats? Home!, benvingut, li
dic amb total..., benvinguda sigui aquesta reducció, perquè
seria realment terrible que els cobrassin per un refinançament
d’un préstec ICO o un préstec ISBA.

Per altra banda, l’anticipació de la RESOGA o l’agilitació
de pagaments quant a la RESOGA i el tema de l’Ingrés Mínim
Vital també ho compartim, vull dir, ja vàrem acceptar, més bé,
no vàrem votar en contra del darrer decret llei de l’any 2020,
justament perquè també corregia una problemàtica en relació
amb la RESOGA, i avui, doncs també ens sembla que això és
rellevant fer-hi front. Sincerament, és clar, és que l’Ingrés
Mínim Vital, del Sr. Escrivà, és un autèntic caos, és un desastre
total i absolut, per tant, entenem, i benvingut sigui, que la
consellera Santiago faci passes per resoldre el desastre total i
absolut que han muntat al ministeri del Sr. Escrivà. Per tant,
benvinguda sigui aquesta mesura per intentar anticipar i
corregir un desastre total i absolut del ministeri. Això sí, ho
varen vendre com a una cosa realment extraordinària, s’hi va
votar a favor per part del Partit Popular al Congrés dels
Diputats, però, és clar, la realitat dels fets és que és un caos, un
caos i, per tant, les comunitats autònomes i entre les quals
Balears, doncs han hagut de prendre mesures i benvingudes
siguin.

Per altra banda, promoció del tema de desenvolupament
econòmic municipal insular, és clar, convenia fer-hi la
modificació pertinent, perquè efectivament tenim un problema
competencial si vostès no aprovaven aquesta modificació, és
clar que tenim un problema, perquè el Sr. Negueruela, l’any
passat, va dir: el que s’ha de fer és centralitzar les ajudes al
Govern de les Illes Balears perquè vull ser jo, personalment, el
Sr. Negueruela, qui doni les ajudes als autònoms i a les PIME,
aquells famosos 15 milions d’euros, cofinançats amb els
consells i no sé què, i els municipis, i el Sr. Negueruela se’n
anava a Eivissa, per exemple, i demanava a l’Ajuntament
d’Eivissa: per favor, aculli’ns a aquesta línia fantàstica que ha
constituït el Govern de les Illes Balears; i, efectivament, sis
mesos de tramitació, un caos,... Ara entenem per què el Sr.
Negueruela ha dit ara, ep!, aquesta vegada no m’agafaran a mi,
no m’agafaran, que ho facin els consells insulars. I com que
gira la truita cent per cent, el que abans era centralització
absoluta del Govern de les Illes Balears, ara és
descentralització total cap als ajuntaments i cap als consells
insulars, doncs és clar, s’havia d’arreglar l’assumpte per atorgar
competències als consells insulars, per què si no hauríem tengut
un problema greu.

(Alguns aplaudiments)

En fi, i la resta de modificacions, jo, com que tampoc no hi
ha fet referència el Govern de les Illes Balears ni cap dels grups
que defensaran el decret, doncs tampoc no faré referència

addicional als temes que vostès plantegen, el Grup Parlamentari
Popular s’abstindrà, s’abstindrà a aquest decret, no hi votarà en
contra, tampoc a favor, però s’abstindrà.

El que sí que, en darrer terme, m’agradaria dir-los és que el
Partit Popular voldria participar d’alguna de les decisions que
vostès prenen, voldríem ajudar; nosaltres, això del consens,
això del pacte, això de la unitat, per al Partit Popular almenys
i per a aquest diputat que els parla no és una qüestió menor, ni
són paraules buides de contingut, nosaltres, en el que puguem
ajudar, consellera i presidenta, nosaltres voldríem ajudar, el que
passa és que per poder ajudar qui proposa les coses s’ha de
deixar ajudar; si qui proposa les coses el que pensa és que els
grups de l’oposició ni aporten res, ni volen aportar res i se’ls ha
de passar el rodillo per sobre perquè de tota manera, en fi,
tampoc no té molta rellevància el que hagin de proposar els
grups de l’oposició, doncs tampoc no hi posarem molt d’esforç.

El que sí li vull reiterar, consellera i presidenta, és que el
Partit Popular hi és per aportar, si no volen que aportem no ho
farem, però si volen que aportem, si volen intercanviar una
opinió, en fi, volen acceptar alguna proposta del Partit Popular,
doncs que sàpiguen que hi som. Només això.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Bé, som el mes de febrer i ja comencem
el tour de validacions de decrets llei que surten de decisions de
consells de govern, l’any passat el portaveu del Grup
Parlamentari Popular ha dit que van ser 15, i ara ja comencem
aquest tour de decrets llei.

I tornem al tipus oficial de decret llei d’aquest govern, un
tipus de decret llei que és un popurri de punts de diferents
orientacions, de diferents àrees, que no tenen cap connexió
entre elles; posen un títol, que normalment són els dos primers
articles que fan referència al decret llei, i després hi ha tota una
tirallonga de situacions i de punts que afecten diferents
legislacions que no tenen res a veure en molts casos ni amb la
pandèmia, ni amb una decisió que s’hagi de prendre d’una
manera urgent.

I li diem nosaltres, el Grup Parlamentari Ciutadans, que en
el darrer decret els vam votar a favor perquè.., i ho vam dir,
manifestar en aquest faristol, que estan ben orgullosos i ben
satisfets que havien fet un decret llei que només feia referència
a temes COVID, que no havien passat més iniciatives, però bé,
ha estat només un miratge i ja tornam ser a la pràctica habitual
d’aquest govern.

Idò, parlarem d’aquest decret llei que es valida avui, que es
pretén validar avui. Els tres primers articles sobre l’impost
d’estades turístiques, que, al final, el que fan és ajornar l’agonia
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dels empresaris del sector, que el pagament a compte
s’endarrereixi, és clar, això és un ajornament, però, al final, no
és una suspensió, que és el que hem demanat pràcticament tots
els grups de l’oposició, una suspensió temporal d’aquest
impost; que nosaltres, el Grup Parlamentari Ciutadans, ho
vàrem intentar fer via esmena a l’articulat durant la tramitació
del projecte de llei de pressuposts, un articulat que, a l’apartat
de l’impost d’estades turístiques, parla d’exempcions,
exempcions per a menors de 16 anys, per diferents tipus,
incorporar dues exempcions més perquè mentre duri la
pandèmia ningú no hagi d’abonar l’ecotaxa, o una altra que
demanàvem era que si el Govern decidia que s’havia de fer un
pla d’impuls de l’activitat econòmica que tampoc els visitants
no haguessin de pagar l’ecotaxa. Si s’haguessin aprovat
aquestes esmenes, ara no parlaríem ni de retardar el pagament
a compte, ni de tots els problemes derivats de la situació que ja
s’ha parlat aquí, de com calcularan els mòduls de la temporada
2020 i 2021.

Perquè això sí, i ho han posat en el decret llei, els interessa
moltíssim que els empresaris hotelers i dels establiments
turístics passin de l’estimació objectiva a l’estimació directa,
tot són facilitats; perquè, és clar, amb l’estimació directa és
molt fàcil per a vostès, tants n’han vingut i tants paguem, però,
per a l’empresari és un merder burocràtic haver de gestionar
cada dia quantes persones han pagat l’impost d’estades
turístiques, un euro per aquí, mig euro per allà. Per favor, quan
el Govern el que ha de fer és ajudar l’empresari, ajudar el
sector dels establiments turístics, vostès incentiven més
burocràcia. I qui ho pagarà això? Al final ho acabaran pagant
doncs els de sempre.

Tenint en compte que ens trobarem amb una temporada
2021 on els nostres visitants, principalment europeus, què es
pensa, que venen amb les butxaques plenes? També han tingut
problemes econòmics en els seus països, també estan tenint més
dificultats per poder destinar diners a passar les vacances; per
tant, l’argument típic que “bé, no els ve de 10 euros al dia, als
nostres visitants”, bé, ventura, en altres èpoques, podia tenir
certa lògica, aquest raonament, però ara... Ara, que estic segur
que els alemanys, els anglesos, els francesos, es miraran amb
lupa totes les despeses que tindran en les seves vacances, sí que
afecten, 10 euros al dia per a una família. És clar que afecta! 

És clar que afecta la nostra competitivitat haver d’abonar un
impost que, a més a més, que no tenim clar -i a això ja ho hem
discutit, ja no és el moment de discutir-ho- que realment sigui
per beneficiar el medi ambient sinó que, a més a més, aquests
visitants que vindran a passar l’estiu o les vacances a les
nostres illes ja han hagut de pagar PCR o hauran hagut de pagar
diferents..., bé, principalment PCR, per venir aquí i ja duen una
motxilla de despesa feta abans de venir perquè, a més a més, els
diguem -com a rebuda- no, ara haureu de pagar un impost que,
bé, nosaltres utilitzem per fer determinades coses però que no
hem volgut llevar-lo del nostre paquet d’imposts. Quan, en
altres destinacions, evidentment, s’estan estrenyent els recursos
per ser el més competitives possibles. 

Evidentment, hi ha punts d’aquesta PNL amb què estam
d’acord i que, si vinguessin únicament aquest punt haguéssim
votat a favor, evidentment. Però, clar, no és el cas perquè
vostès ho ajunten tot en un decret llei. A l’article 4,

evidentment, on es redueix el gravamen per determinats tipus
d’actes jurídics documentats és una bona solució. També s’ha
dit, només faltaria que, amb la que està caient, que els
empresaris han de renovar crèdits o allargar la seva carència es
vegin obligats a abonar imposts per aquesta situació
desesperada. 

I bé, és curiós, no deixa de ser curiós que aquest decret llei
tingui quatre articles i, després, ja ve tot el patracol de
disposicions finals, que jo les he comptat i em sembla que són
sis, disposicions finals que afecten la legislació de prestacions
socials i de serveis socials que evidentment hi estam d’acord,
però que també afecten la Llei de canvi climàtic i transició
energètica, a la Llei d’ordenació farmacèutica, i no ho han
explicat, la justificació perquè aquests punts que es toquen de
la Llei d’ordenació farmacèutica són tan urgents i tan necessaris
que requereixen un decret llei. I també de la conservació
d’espais de rellevància ambiental, que bé, que al final tot això
sabem que si s’hagués tramitat d’una manera raonable
segurament vostès no cometrien els errors que cometen quan
decreten, a base de decrets llei, a tota pastilla, que després els
han d’esmenar amb decrets llei posteriors... I, realment, no
menysprearien la utilitat d’aquest parlament.

Nosaltres demanarem que es tramiti com a projecte de llei,
principalment per poder incorporar les exempcions al pagament
de l’impost d’estades turístiques en temporada de pandèmia i
en temporada d’impuls de l’activitat econòmica, perquè això,
realment, sí que seria una mesura que ajudaria a la
competitivitat de les nostres illes i alleujaria la burocràcia dels
nostres empresaris. 

Moltíssimes gràcies. 

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Muchas gracias, Sr. Pérez-Ribas. Por parte del Grupo
Parlamentario VOX-Actua Baleares tiene la palabra la Sra.
Ribas. 

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Gracias, vicepresidenta. Una vez más, desde que empezó
esta pandemia nos encontramos debatiendo sobre otro
decretazo de la Sra. Armengol y sus consejeros. 

Esta vez, al menos, tienen la decencia de reconocer en la
exposición de motivos que las medidas que este gobierno está
adoptando afectan a la actividad económica, aunque no dicen
que afectan de forma negativa, solo dicen que afectan, sin más. 

En fin, veo que vamos avanzando. En alguno de los
decretos del año pasado llegaron a decir que los efectos de la
primera ola de la pandemia se controlaron en Baleares gracias
a las medidas de contención adoptadas por el Govern
autonómico, como si no tuviese nada que ver el hecho de ser
islas y que la primera ola llegase en temporada baja, con pocos
visitantes y, por tanto, la incidencia del virus fuese mínima en
Baleares. 
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Porque si algo sabemos ya es que las medidas de contención
que se han adoptado no solo no han servido para contener los
contagios si no que han llevado a esta comunidad autónoma a
un declive económico sin precedentes y los contagios se han
disparado gracias a la gestión nefasta del Gobierno balear, a su
falta de reflejos y a la tardanza del gobierno nacional y
autonómico en aplicar medidas eficaces de puro sentido común,
como el cierre de puertos y aeropuertos -que se aplicó tarde- o
el empecinamiento en no exigir pruebas PCR a quienes nos
visitaron en verano, el verano pasado... Y ahora nos vienen con
este decreto, que contiene unas míseras medidas fiscales para
intentar reanimar a un sector turístico que lleva meses
agonizando y que, por supuesto, son del todo insuficientes
porque, una vez más, este gobierno está llegando tarde y está
llegando mal. 

Para empezar, el impuesto de turismo sostenible debería
eliminarse. No suprimir el ingreso a cuenta, como ya hicieron
el año pasado. Además, si entramos en el fondo del asunto,
resulta que el régimen de estimación objetiva de este impuesto
beneficia a los hoteles que solo abren en verano y penaliza a los
que abren en temporada baja, por lo que tampoco ayuda en
nada a la tan ansiada desestacionalización. Pero, eso de la
desestacionalización ya ni se recuerda. No hace tanto que el Sr.
Negueruela decidió prohibir a los cruceros venir al puerto de
Palma de Mallorca, a partir de 2022, ¿lo recuerdan? Y ahora
resulta que el Sr. Negueruela no sabe qué hacer para que
vengan turistas y se inventa planes piloto que son un fiasco. 

Desde luego, una buena medida sería abaratar el destino
para poder competir con otros destinos, que ya nos están
pasando por encima -como Grecia, por ejemplo-, ¿y cómo
podemos hacerlo a esto de abaratar el destino? Bueno, pues,
eliminando el impuesto de turismo sostenible que pagan los
turistas. Pero no. Su orgullo les puede más que el hambre de la
gente. Y nos venden como una gran cosa que los hoteleros en
estimación objetiva no tendrán que ingresar nada a cuenta. Ya
si eso, que ingresen lo que les toque después, que no saben lo
que será, porque luego ustedes van a definir los módulos más
adelante y, bueno, pues después ya que lo ingresen, aunque el
hotel haya estado vacío y nos veremos las caras, si acaso, pues
en el concurso de acreedores que habremos contribuido a
provocar. 

Lo mismo cabe decir del impuesto de actos jurídicos
documentados. Se limitan a reducir la cuota de este impuesto
que se cobra a la gente cuando va al notario a firmar un
préstamo del ICO, vamos que el Gobierno le está diciendo a la
gente que, si necesitan liquidez, pidan un préstamo del ICO y
luego les cobran un impuesto cuando reciben ese préstamo, que
es, precisamente, para evitar la insolvencia. Bueno, pues hasta
de este drama saca tajada la comunidad autónoma. 

Luego está lo de la declaración responsable para justificar
subvenciones, que pasa de 3.000 -que es lo que se aprobó por
otro decretazo del año pasado- a 6.000 euros. Y lo justifican
diciendo que hay que agilizar la concesión de subvenciones,
¡pero si la justificación de los gastos viene después!, o sea,
primero se dan las subvenciones y, luego, se justifican los
gastos. ¿Me puede alguien explicar por qué no podemos exigir
a quienes reciben 6.000 euros públicos que justifiquen en qué
se los han gastado? ¿En qué afecta eso a la agilidad para

conceder las subvenciones? ¿No será, más bien, que la
administración de la comunidad autónoma no dispone de
suficientes recursos humanos ni materiales para atender al
aluvión de peticiones de ayuda que espera recibir y que está
recibiendo ya?

Porque lo que hace este decreto, también, es suspender la
comprobación previa de requisitos para cobrar la RESOGA, la
Renta Social Garantizada. Si el Gobierno de Baleares destinara
los recursos públicos a lo importante, a reforzar los servicios
esenciales para la supervivencia física y económica de la
sociedad, no estaríamos debatiendo hoy medidas como éstas,
que no son más que dar amparo legal a una dejación de
funciones de la administración que tiene la labor de controlar
el gasto del dinero público y que se ve desbordada, porque en
vez de estar a lo importante, está a otras cosas en la que
despilfarrar el dinero público, contratando a raperos “indepes”,
montando másters sobre memoria histórica para colocar a
exdiputadas de MÉS, editando calendarios sobre la presencia
de las mujeres en las tareas del campo y tantos y tantos
despropósitos. Una vez más vemos como los decretos ley, en
vez de dar respuesta a los empresarios y a las familias de
Baleares, lo que hacen es dar respuesta al propio Gobierno
balear y cómo las medidas económicas que se proponen llegan
tarde y son insuficientes para evitar el cataclismo económico al
que nos está llevando la gestión nefasta de la pandemia.

¿Para cuándo una norma que incentive de verdad la
actividad económica, que permita a las familias trabajar y no
mendigar pagas o subvenciones? Porque lo cierto es que los
políticos que nos gobiernan en esta comunidad autónoma
siguen mirándose al ombligo, no se dan cuenta de lo que está
pasando a su alrededor, ni aportan soluciones, ni gestionan
buscando la mayor eficiencia de los recursos públicos.

Nuestro grupo no dará su apoyo a este decreto ley, que es
más de lo mismo, que no soluciona nada y que sigue sin
establecer un verdadero plan de choque para rescatar a las
empresas, a los trabajadores y a las familias que se han
arruinado y se están arruinando cada día, precisamente por las
medidas que el propio Gobierno balear les impone.

EL SR. PRESIDENT:

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

(Se sent el timbre de crida per a votació)

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Ja
s’han dit moltes coses i jo intentaré no ser reiteratiu. Per què no
donam suport a aquest decret llei? Primer de tot per un tema
formal que va molt més enllà d’aquest decret llei i del seu
contingut concret i que ja hem tengut altres oportunitats de
manifestar i és que aquest govern està pervertint el sistema
democràtic, per què? Perquè es tramiten molts més decrets llei
que lleis i la funció del poder legislatiu és fer lleis i resulta que
les lleis ja fa bastant de temps, molts de mesos, que les fa el
Govern i no les fa el Parlament, i això, els que voten
favorablement al decret llei, estan validant una perversió i
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nosaltres no ens volem cansar de denunciar aquesta perversió,
perquè ens pareix absolutament abusiva i ens pareix
escandalosa. És escandalós!

Després quan analitzes el decret llei i ho feia un poc el Sr.
Costa, que estam en el 99% d’acord amb la seva intervenció,
quan analitzes el decret llei veus que hi ha una sèrie de
qüestions que és el tema de la Llei d’ordenació farmacèutica,
el tema de la Llei de conservació ambiental i altres
modificacions legals, que d’urgent no tenen res, la Llei de canvi
climàtic, no tenen res ni d’extraordinari, ni d’urgent. Això són
tres coses que haurien d’anar pel tràmit normal, pel tràmit
ordinari, pel tràmit que toca, que és que el Parlament fes la llei
i pogués participar, perquè vostès no només perverteixen el
sistema fent els decrets llei en lloc de fer projectes de llei i
enviar-los al Parlament, sinó que a més a més es permeten el
luxe de no permetre que els grups parlamentaris que
representen els ciutadans puguin participar en el procés de
confecció d’aquestes lleis via esmena, a través de la seva
tramitació com a projecte de llei. A nosaltres això ens sembla...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un poc de silenci per favor! Continuï, Sr.
Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

..., ens pareix inacceptable, és una pràctica que s’ha d’abolir i
per això entendran que nosaltres de cap manera podem donar
suport a aquesta pràctica habitual que vostès ja estan convertint
en el sistema ordinari dels canvis normatius de normes amb
rang de llei.

Nosaltres en moltes de les qüestions de fons d’aquest decret
llei hi estam d’acord, no en la forma, però sí en el fons.

Tema de la renda social garantida. La consellera sap
perfectament que nosaltres hem valorat com segurament la
política més encertada, la decisió més encertada, la decisió més
correcta, més destacable de la legislatura passada aquesta renda
social. Li havíem donat suport i li continuam donant suport. Els
canvis que es plantegen ens agraden i tenen el nostre suport.

Ara bé, no deixa de ser sorprenent que surtin aquí els Grups
Parlamentaris Socialista i Podemos i aplaudeixin amb les
orelles aquest decret llei quan és la constatació del fracàs de la
seva política amb la renda social garantida, amb la renda social
no, amb l’ingrés mínim vital, perdó. Això no deixa de ser el
reconeixement d’un fracàs absolut, palmari de l’ingrés mínim
vital.

Vull recordar que a les Illes Balears el 90% de les
sol·licituds es deneguen, el 90% de les sol·licituds, i vénen aquí
donant lliçons a l’ingrés..., haurien d’anar amb el cap cot i
empegueïts que no funciona res i ha de venir la Sra. Santiago
a arreglar el desgavell. Perquè això és el que passa, que vostè
ha de sortir aquí i fer decrets lleis per arreglar els desgavells de
les polítiques socialistes i “podemites” al Govern de l’Estat. 

Segona qüestió, l’impost de turisme sostenible. En part
podem estar d’acord, en part podem estar d’acord. La nostra
proposta, com la d’altres grups de l’oposició, seria que el 2021
se suspengués aquest tribut, pensam que seria el millor per
apostar realment per la reactivació econòmica de les Illes
Balears i per la reactivació del seu motor principal que és el
turisme. Això seria per a nosaltres el més correcte. I si
aconseguíssim que això es tramitàs com a projecte de llei, seria
una de les esmenes que evidentment faríem. Dit això,
evidentment està bé que vostès agafin l’impost de turisme
sostenible i ajornin aquest pagament a compte, però com han
dit altres portaveus, i no només portaveus de l’oposició sinó
també qualque portaveu que dóna suport al Govern, això no
funciona, i vostès són plenament conscients que això no
funcionarà perquè el règim d’estimació objectiva és inviable en
la situació d’incertesa absoluta que vivim. 

El Sr. Costa es queixava que no han aprovat els mòduls, i hi
estic d’acord que no han aprovat els mòduls, però el problema
és que és impossible fer uns mòduls o fer uns mòduls ben fets
i que funcionin. Per què? Perquè la casuística que hem
d’abordar és tan gran i és tan impossible saber com
evolucionarà que és molt difícil fer una norma. No és que qui
la faci no sigui diligent, és que ningú no és capaç en aquest
moment de fer una norma de mòduls adequada perquè no tenim
la informació de com evolucionarà això.

Per tant, aquí el que feim és un pegat que no funcionarà,
perquè dia 31 de març ningú, ningú, ningú no és capaç de saber
si ha d’estar en el règim d’estimació objectiva o en el règim
d’estimació directa, ningú; no només perquè no hi hagi els
mòduls sinó perquè no sap com evolucionarà la temporada
turística, perquè no sap si obrirà. És impossible. Per tant,
aquests terminis dels decrets lleis són totalment ficticis.

Per tant, s’hauria de replantejar, un replantejament
evidentment és el que proposa l’oposició que és suspendre el
tribut, però es pot fer un altre replantejament, però evidentment
el que està en el decret llei no serveix per a res perquè això és
una patada a seguir que ja veurem què passarà, perquè dia 31
de març vendran amb un altre decret llei i hauran de resoldre la
papereta perquè dia 31 de març com estarem en aquest món
d’incertesa no tendrem cap solució adequada.

Per tant, el millor seria repensar aquesta situació. Com? Per
què no tramitar-lo com a projecte de llei i donant l’oportunitat
que els grups parlamentaris facin propostes al respecte?
Aquesta seria una fórmula molt democràtica i molt conforme a
la divisió de poders i la funció del legislatiu. 

No he entès en absolut a la portaveu del Partit Socialista
perquè ens ha dit que baixava..., baixada tributària en el sector
turístic. On és la baixada tributària en el sector turístic? No som
capaç de veure-la, si me l’explica..., però jo no l’he vista en cap
moment la baixada tributària en relació amb l’impost de
turisme sostenible, en relació amb l’impost de turisme
sostenible. Una altra cosa és que vostè em faci referència al
tema del refinançament, però en relació amb l’impost de
turisme sostenible vostè, em sap greu, o jo no l’he entesa o no
s’ha explicat molt bé perquè no ens ha dit en què consisteix
aquesta reducció fiscal perquè, entre d’altres raons, vostès
diuen que..., amb raó, que l’impost no el paguen els hotelers, el
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paguen els turistes. Per tant, no hi ha aquesta baixada tributària,
però bé, en tot cas nosaltres també valoram molt positivament
aquesta reducció tributària en el 95% per al refinançament. 

El que passa és que no deixa de ser graciós que, clar, se’ns
diu “hem injectat 4.760 milions per a Balears”. Això ens ho diu
la consellera en la seva presentació. Bé, el que han de fer..., el
que han fet és injectar crèdits que s’hauran de tornar perquè...
de les paraules -i així com ho manifesten- pareix que han donat
a fons perdut 4.700 milions per als empresaris de Balears que
podran fer ús d’aquests doblers. No, aquests doblers s’han de
retornar totalment i, per tant, religiosament seran pagats via
crèdit per part dels nostres empresaris. Per tant, com hem
explicat moltes vegades això no farà més que fer la bolla molt
més grossa.

I ningú no ha dit -i amb això vull acabar-, ningú no ho ha
dit, però és clar, la modificació que es fa de la Llei de canvi
climàtic crea una excepció d’aprofitament d’atípic a sòl rústic,
vostès que són els defensors del sòl rústic, crea un privilegi
perquè no ha de pagar aprofitament atípic el que posa camps
solars, que també fa un negoci privat, amb la qual cosa es crea
una desigualtat i un greuge comparatiu amb altres empresaris
que també fan activitats declarades d’interès general com
aquesta, perquè evidentment si no són declarats d’interès
generals no les pot fer i no hi ha lloc a l’aprofitament atípic...
perquè vostès aquí sí i aquí no. 

Això, en paraules seves seria urbanisme a la carta, si ho
volguessin dir així. Per ventura si ho tramitassin com a projecte
de llei tendrien l’oportunitat de repensar l’aprofitament atípic
perquè també és una figura que crec a la qual es necessitaria
donar una volta.

Per aquestes raons entendran que el nostre vot no pot ser
positiu al decret llei.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. 

Un cop finalitzat el debat procedim en primer lloc a la
votació. Passam a votar. Votam.

31 sí, cap no, 26 abstencions.

Atès que durant el debat hi ha més d’un grup parlamentari
que ha demanat que es tramiti com a projecte de llei, un cop
validat aquest decret llei el president demana si algun grup
desitja que es tramiti com a projecte de llei i, per tant, ho
sotmetem a votació.

Passam a votar. Votam.

26 sí, 29 no, 2 abstencions.

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

Correcció d'errates del Diari de Sessions núm. 68, de dia 16
de febrer del 2021.

Al sumari, pàgina 4002, i a la pàgina 4018.

Allà on diu:

17) RGE núm. 1624/21, presentada pel diputat Sr. Jorge
Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a vacunació de càrrecs públics.
(Ajornada)

Hi ha de dir:

17) RGE núm. 1736/21, presentada pel diputat Sr. Jorge
Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, presentada en substitució de la RGE núm.
1624/21, relativa a remodelació del Govern de les Illes
Balears. (Ajornada)

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-068.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-068.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/ple/PL-10-068.pdf#page=18
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