
DIARI DE SESSIONS DEL

PLE
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL. PM. 770-1987 Fq.Con.núm. 33/27 X legislatura Any 2021 Núm. 70

 

Presidència
del Sr. Vicenç Thomas i Mulet 

Sessió celebrada dia 2 de març de 2021 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears amb motiu del Dia Internacional de les Malalties Minoritàries. . . . . . . . . . . . . 4139

I. PREGUNTES:

1) RGE núm. 2061/21, presentada pel diputat Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a vacunació

COVID-19 de treballadors considerats essencials majors de 55 anys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4140

2) RGE núm. 2053/21,  p resentada per la diputada Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a segon

enllaç submarí Mallorca-Menorca per al subministrament elèctric. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4141

3) RGE núm. 2058/21, presentada pel dip ut at  Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reclamació de la part

fiscal del REB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4142

4) RGE núm. 2051/21, presentada per la diputada Sra. Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures

adoptades davant l’aparició de bales de palla. (Ajornada) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4144

5) RGE núm. 2052/21, presentada pel diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a p aret s  de pedra

prefabricada a la Serra de Tramuntana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4144

 



4138 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 70 / 2 de març de 2021 

6) RGE núm. 2054/21, presentada pel diputat Sr. José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tarifes del transport

públic ferroviari i terrestre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4145

7) RGE núm. 2055/21, presentada per la diputada Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a escrit tramès

pel Parlament Europeu, en relació amb els menors de Balears. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4146

8) RGE núm. 2063/21, presentada pel diputat Sr. Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares , relat iva a

normalitat democràtica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4148

9) RGE núm. 2031/21, presentada pel diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a motius pels

quals la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura no gestiona ni innovació, ni economia circular. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4149

10) RGE núm. 2034/21, presentada pel diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a captació de recursos dels

fons europeus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4150

11) RGE núm. 2056/21, presentada per la diputada Sra. María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució de

la campanya de vacunació contra la COVID a les Illes Balears. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4151

12) RGE núm. 2057/21, presentada p er la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estratègia

del Govern respecte de la formació professional dual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4153

13) RGE núm. 2048/21, de la diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup Parlament ari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a

ajudes directes a les empreses d’activitat turística complementària de temporada perjudicades per la crisi de la COVID-19. . . . . . . . . . . . . . . .4154

14) RGE núm. 2049/21, presentada pel diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes  Balears , relat iva

a participació dels empresaris turístics en proves i controls per fer de Balears una destinació segura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4155

15) RGE núm. 2023/21, presentada per la dip ut ada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a calendari de reunions

per als pròxims mesos entre el Govern de les Illes Balears i l’Estat per avançar en les negociacions del finançament del REIB. . . . . . . . . . . . . .4157

16) RGE núm. 2062/21, presentada pel diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a

comissió d’investigació pels casos de menors prostituïts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4158

17) RGE núm. 2064/21, presentada per la diputada Sra. Pat rícia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a

requeriment del Parlament Europeu al Govern sobre els abusos sexuals a menors tutelats per l’administració. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4159

18) RGE núm. 2059/21, presentada pel diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlament ari Pop ular, relativa a plataformes

reivindicatives davant la gestió de la crisi ocasionada per la pandèmia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4161

II. INTERPEL·LACIÓ RGE núm 1666/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política de react ivació en matèria turística.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4162

III. MOCIÓ RGE núm. 1922/21 ,  p resentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a lluita contra el canvi climàtic, derivada del debat de

la Interpel·lació RGE núm. 10296/19.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4168

IV. Modificació de les comissions permanents del Parlament de les Illes Balears (article 50.4 del Reglament del Parlament). . . . . . . . . . . . . . . .4178

V. Proposta de creació d’una comissió no permanent d’investigació sobre l’aplicació del protocol de vacunació contra la COVID-19 a

la comunitat autònoma de les Illes Balears, escrit RGE núm. 1474/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4178

VI. De bat i votació sobre la procedència o no que el Parlament interposi recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 11/2020, de 30 de

desembre, de pressup osts generals de l’Estat per a l’any 2021, escrit RGE núm. 1813/21, dels Grups Parlamentaris El Pi Proposta per les

Illes Balears, MÉS per Mallorca, Mixt (MÉS per Menorca), Popular i Ciudadanos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4195

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 70 / 2 de març de 2021 4139

EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyors i senyores diputats. Començam el plenari

d’avui, a continuació la secretària primera procedirà a la lectura

de la proposta de declaració institucional amb motiu del Dia

Internacional de les Malalties Minoritàries.

Declaració institucional amb motiu del Dia Internacional

de les Malalties Minoritàries.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

“El passat 15 de juliol, prèvia a la Comissió de Salut, els

diferents grups parlamentaris vàrem rebre a Cristina de Ves, i

ens vàrem fer ressò en primera persona del que suposa

conviure amb una malaltia minoritària.  La  seva  malaltia és

d’origen genètic, per un prió  (proteïna  patògena) i és

coneguda com Gerstmann Straüssler Scheinker, de tipus

neurològic, amb prevalença desconeguda, incidència entre

1-10/100 milions de persones.

Les  malalties minoritàries són aquelles que tenen una baixa

prevalença, menys de 1 per cada 2000 habitants, essent la

majoria de causa genètica. El seu diagnòstic no és senzill i

requereix d’una elevada sospita clínica, que sovint necessita

d’una àmplia experiència. 

L’elevada complexitat i el desconeixement de moltes

d’aquestes malalties minoritàries per p art dels professionals

sanitaris, provoquen sovint exploracions i costos excessius,

així com un diagnòs t ic tardà. Un cop realitzat el diagnòstic

d’una malaltia minoritària, són freqüents la manca d’informació

i orientació als afectats i familiars , i les dificultats en la

continuïtat assistencial.

La seva afectació sol ser multisistèmica, el que, junt amb

una baixa prevalença, fa que el maneig de les seves possibles

múltiples afectacions sigui complex i requereixi d’un   abordatge

multidisciplinari. El caràcter crònic i mult is istèmic d’aquestes

malalties minoritàries obliga a la necessitat de múlt iples actors

en el seu abordatge, tant sanitaris, com  sociosanitaris, socials

i educatius.  

En aquest sentit, les associacions i organitzacions de

p acients i familiars hi tenen un paper cabdal, tant de divulgació

de coneixements i habilitats per millorar el control de la  malaltia,

per l’acompanyament a les persones amb malalties minoritàries

i a les seves famílies, i també de suport emocional.

Es fa necessària l’adopció d’actuacions per a la

visualització, sensibilització i informació de les malalties

minoritàries a la ciutadania. Entenem què és important per al

desenvolupament de totes les facetes de la vida -personal, 

laboral,  social,  cultural,  formativa, esportiva, oci i temps lliure-

dels afectats per aquestes malalties, considerant fonamental per

aquesta tasca la participació i implicació del mitjans de

comunicació i també de les entitats del tercer sector.

S’estima que hi ha al voltant de 7.000 malalties minoritàries,

que afecten un 6-8% de persones i, a més a més, cada malaltia

sol tenir una presentació diferent i heterogènia en diferents

persones. A les Balears s’estima al voltant de 15.000 persones

afectades per una malalties minorit àries. Tot això, fa que sigui

molt complex arribar a un diagnòstic precoç i a un tractament

adequat.

Al nostre estat, l’any  2006 es va a regular la creació dels

Centres, Serveis i Unitats de Referència CSUR, per tal de

garantir l'equitat en l'accés a una atenció sanit ària de qualitat,

segura i eficient a les persones amb pat ologies de baixa

prevalença.

El Parlament de les Illes Balears, conscient de la nostra

responsabilitat com a representants públics i amb la finalitat de

millorar la vida de les persones i famílies que ho pateixen,

acorda:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a elaborar i aprovar un Pla Autonòmic Integral  de 

Malalties Rares , així com de dotar-lo dels recursos necessaris

que permetin la implantació de totes les accions que contemplin

les línies  d'actuació que s’hi recullen.

2. El Parlament de les Illes Balears  insta el Govern de les Illes

Balears a atendre a la persona de manera integral des d’equips

interdisciplinaris que treballen en xarxa, identificant als

professionals de referència per a la persona i l’atenció

hospitalària i t ambé d’atenció primària i tenint en compte els

principis de la bioètica.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a treballar per garantir l'accés en equitat als Centres i

Unitats de Referència, CSUR, que es troben fora del territori

insular, així com la coordinació al costat dels hospitals

autonòmics.

4. El Parlament de les  Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a reactivar la implementació del projecte d’atenció

a infants amb malalties complexes i avançades.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a assegurar als infants amb malalties minoritàries  una

infància i una escolarització tan normalitzada com sigui

possible.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a assegurar una transició del servei de pediatria al

servei que correspongui d’adults amb una coordinació eficaç

i amb la participació de la persona amb malalties minoritàries i

de la seva família.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a fer una gestió de casos per tal d’assegurar una feina

coordinada entre atenció hospitalària i at enció primària, i amb

serveis socials i educació si la p ersona amb malalties

minoritàries és un infant.

8. El  Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a treballar amb innovació i amb eines de futur
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donant equitat a l’accés de proves diagnòstiques, fàrmacs i

productes sanitaris.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes  Balears a garantir l'accés en equitat i igualtat a tots els

medicaments orfes, aquells que van adreçats a pocs malalts, i

en situacions especials.

10. El Parlament de les Illes  Balears insta el Govern de les

Illes Balears  a impulsar amb fermesa i contundència la

investigació en xarxa amb el conjunt de totes les  ins titucions

implicades.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a dur a terme, mitjançant la Conselleria de Salut i

Consum, actuacions encaminades a la visualit z ació i a la

sensibilització i informació de les malalties minoritàries a la

ciutadania.”

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En funció de l’article 204 deman a veure si

es pot aprovar per assentiment. Hi estan t ots els portaveus dels

grups parlamentaris d’acord? Idò, queda aprovada aquesta

declaració institucional.

(Aplaudiments)

Abans de començar amb el p rimer punt de l’ordre del dia,

els vull recordar que quan finalitzi el punt cinquè, relatiu a la

propost a de creació d’una comiss ió no p ermanent

d’investigació, farem un recés de mitja hora. 

Ara començam amb el p rimer punt de l’ordre del dia que

correspon al debat de les preguntes amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple.

I.1) Pre gunta RGE núm. 2061/21, presentada pel diputat

Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari

Ciudadanos, relativa a vacunació COVID-19 de treballadors

considerats essencials majors de 55 anys. 

Primera pregunta, RGE núm. 2061/21, relativa a vacunació

COVID-19 de treballadors considerats essencials  majors de 55

anys, que formula el diputat Sr. Juan M anuel Gómez i Gordiola,

del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Molt bon dia a tothom. El ministeri ha

establert ara que la vacunació sigui per criteris d’edat i no per

col·lectius en cons iderar el principal factor de risc i de gravetat

front la COVID, i ha decidit destinar la vacuna AstraZeneca al

grup menors de 55 anys. Ens trobam que els treballadors majors

de 55 anys i considerats essencials  i que estan sempre en

p rimera línia d’atenció a la ciutadania no podran rebre a la

vegada que els seus companys la vacuna AstraZeneca per

motius d’edat. 

Consellera, li demanam, quina alternativa de vacunació

dóna el Govern als professionals  considerats essencials majors

de 55 anys? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. Té la paraula la consellera de Salut i

Consum.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patrícia

Juana Gómez i Picard):

Gràcies, president. Bon dia a tot hom. Li vull dir que la

campanya de vacunació està determinada per dos  eixos

fonamentals: un és la compra de les tres vacunes  per part de la

Unió Europea, una altra és l’estratègia de vacunació del Govern

d’Espanya. Amb aquestes dues grans fites s’estableix i

s’elabora el pla de vacunació de les Illes Balears. 

Tot això es fa perquè hi participen p rofess ionals de

diferents àmbits i s’ha de conjugar amb l’evidència científica

disponible a cada moment . Cada vacuna té  una logística

diferent, una distribució diferent , una conservació i una posada

també distinta, en funció de la vacuna. Va ser el ministeri qui va

determinar quins  grup s  s ’han de p osar la vacuna

d’AstraZeneca, que efectivament són menors de 55 anys. Hi ha

treballadors del grup 3 que són professionals sanitaris amb

menor risc d’exp os ició, poden ser fisioterapeutes, psicòlegs o

farmacèutics, etc., treballadors de l’àmbit social. I després hi ha

el grup 6 on trobam docent s , p olicia, forces i cossos de

seguretat de l’Estat.

No tots els col·lect ius  essencials seran vacunats per

col·lectius, sinó que entraran ja a formar part de la població. I

l’estratègia del minis t eri el que diu és que tots els nascuts

abans de l’any 1966 seran vacunats després de vacunar els

vulnerables. Nosaltres els citarem, tenim el llistat de tots, per

exemple dels docents el tenim de tots, ara s’estan citant amb

AstraZeneca els menors  de 55 i citarem més endavant els

majors de 55 però serà amb una altra vacuna.

El que li vull dir és com si hi hagués dues campany es  de

vacunació paral·leles, una amb actors virals, que serien la

d’Ast raZ eneca i la recent aprovada de Janssen i una altra (...)

missatger, que són les de Pfizer i Moderna.

Objectiu del Govern: garantir l’equitat en l’accés. Moltes

gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Miri, el que pertoca al nostre grup

parlamentari és traslladar-li una realitat diferent a la que es

planteja i que ens traslladen els col·lectius. Consellera, no troba
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vos t è que els col·lectius dels  mat eixos  t reballadors ,

independentment de l’edat, que es troben en primera línia, en

les  mat eixes circumstàncies d’incidència i que el gràfic

demostra que és un col·lectiu important i que queda fora,

s’hauria de vacunar?, precisament per preveure la seva salut i

la salut de les altres persones. Estam p arlant que estan en

primera línia d’atenció.

El Regne Unit ja ho està fent i està seguint les indicacions

des dels 18 anys, independentment del límit d’edat. Seguint les

indicacions de l’Agència Europea del Medicament i de l’OMS

i està publicat a la revista The Lancet, aquesta tan citada aquí.

Es troben els col·lectius discriminat s , consellera, en un tema

de salut i això és allò que ens tras lladen, perquè no entenen que

els seus companys estiguin immunitzats i ells es trobin amb el

risc que puguin p atir la malaltia quan estan prestant un servei

p úblic, s igui en l’àmbit privat o sigui a l’àmbit de la salut o dels

serveis públics. En tot cas estan en primera línia.

Miri, jo crec que és molt important donar una resposta a la

ciutadania en aquest sentit, perquè no ho entén i perquè som

a una comunitat autònoma on la nostra dosis és la menor de tot

l’Estat. Per tant, el fet d’immunització de la població és  encara

un handicap. Estam a p rop  de l’estiu i avui començam una

desescalada. Aquest col·lectiu, que és molt nombrós, que està

en primera línia, no entén aquesta discriminació. Jo crec que

vos t è ha de plantejar al ministeri que aquesta estratègia no és

la més adequada, almanco per a aquest perfil de treballadors i

treballadores -insistesc- de l’àmbit públic o de l’àmbit privat,

perquè són en primera línia i són en primera línia d’atenció a un

servei públic.

El Col·legi Oficial de Psicòlegs està dient que si no es

t rasllada una informació clara i una estratègia precisa i molt

racionada a la ciutadania, és difícil que tenguin una afecció i

que tenguin una confiança per complir les normes, amb tota la

paciència que han fet. Jo consider, consellera, que això ho ha

de barallar en el proper consell interterrit orial, això ho ha de

replantejar, almanco per a aquest col·lectiu. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez . T é la paraula la consellera de Salut i

Consum.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patricia

Juana Gómez i Picard):

Gràcies, president. Estic totalment d’acord, Sr. Gómez, i jo

crec que és  un criteri que canviarà, però és fàcil d’entendre.

Són dues vacunes distintes, dues distintes i, p er t ant, la rebuda

d’aquestes vacunes també és diferent. Ara bé, jo estic segura

que no falta molt perquè es p ugui aprovar que aquesta vacuna

d’AstraZeneca es pugui posar a majors de 55 anys. S’està fent

a altres bandes del món i hi comença a haver evidència

científica al respecte. Nosaltres  garantim l’equitat en tot

moment.

Moltes gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.2) Pregunta RGE núm. 2053/21, presentada per la

diputada Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup

Parl amentari Popular, relativa a segon enllaç submarí

Mallorca-Menorca per al subministrament elèctric. 

Segona pregunta, RGE núm. 2053/21, relativa a segon enllaç

submarí Mallorca-Menorca per al subministrament elèctric, que

formula la diputada Sra. Maria Assumpció Pons i Fullana, del

Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors

diputats. El conseller Sr. Yllanes, en el ple del passat 15 de

setembre i en resposta a una pregunta formulada per aquesta

diputada va afirmar: “el Govern dóna suport  que el segon cable

entre Mallorca i Menorca sigui prioritari en la planificació de les

infraestructures de Red Eléctrica per a Balears”. Idò, el Ministeri

de Transició Ecològica acaba de treure a exp os ició pública la

planificació fins al 2026 i aquest segon enllaç no hi apareix.

Sr. Conseller, està d’acord vostè amb aquest ajornament?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el vicepresident i

conseller de Transició Energètica, Sect ors  Product ius i

Memòria Democràtica.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ

ENERGÈTICA, SECT ORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA

DEMOCRÀTICA (Juan Pedro Yllanes i Suárez):

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Moltes

gràcies, Sra. Pons . Evidentment no, no donam suport a aquest

ajornament del segon cable de connexió Mallorca-Menorca i

hem fet les al·legacions davant del Ministeri de Transició

Ecològica i Repte Demogràfic. Però hem de tenir en compte

altres coses, per exemp le que en aquesta planificació 2021-2026

la inversió passa de ser de 680 milions a pràcticament 1.200

milions d’euros. Per tant, estam parlant que les Illes Balears són

les més beneficiades d’aquesta planificació de Red Eléctrica,

amb un 17% del total del pressupost que té p er a la millora de

la xarxa elèctrica.

Per tant, és evident que no ens agrada que s ’hagi quedat

fora el segon cable d’interconnexió, però tenim bones notícies

perquè aquesta planificació permetrà alt res intervencions en el

sistema elèctric de Balears, que milloraran aquest sistema.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202102053


4142 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 70 / 2 de març de 2021 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Yllanes , és que vostè

falta a la veritat dia sí i dia també. Ara hem d’esperar cinc anys

més sense el segon cable? Quan vostè ha reconegut que

Menorca necessita dos  enllaços  p er poder garantir el

subministrament elèctric i que sigui operatiu el sistema

Mallorca-Menorca? Idò sigui coherent, actuï en conseqüència.

Presentin al·legacions, tenen fins dia 21 d’abril, i exigeixi-ho

també a la ministra Sra. Ribera.

Vostè ..., vull insistir-hi, és que vostè va dir que era

p rioritari. Per tant, per una vegada Sr. Conseller, tengui paraula

i actuï amb justícia amb els menorquins, perquè si no és just no

té credibilitat. I a més a més té l’oportunitat de dirigir-se al Sr.

Marc Pons, a qui la Sra. Armengol va “ enxufar” com a cap de

gabinet de la Sra. Ribera i que com a menorquí coneix

perfectament la necessitat d’aquest segon cable.

(Remor de veus)

Sr. Yllanes, PIME ja li ha dit que aquest retard és una gran

decepció. Nosaltres ja no el creim i no volem que se’n rigui més

dels menorquins cercant excuses cada vegada de mal pagador.

I per favor no em tregui ni el Sr. Rajoy ni el Sr. Bauzá, com

acostumen a fer els consellers de la Sra. Armengol, quan no

tenen arguments, per desviar l’atenció.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Té la paraula el conseller de

Transició Energèt ica, Sect ors  Product ius  i M emòria

Democràtica.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ

ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCT IUS I MEMÒRIA

DEMOCRÀTICA (Juan Pedro Yllanes i Suárez):

Gràcies, Sr. President. Sra. Pons, o no m’ha entès , no m’ha

escoltat o s’ha limitat vostè a llegir això que ha escrit

possiblement la setmana passada. Vull dir, hem fet al·legacions

p el tema del segon cable de connexió Mallorca-Menorca. Dir

que aquest govern se’n riu dels menorquins és faltar a la

veritat, per una senzillíssima raó, el cable de connexió entre

Mallorca i Menorca es va trencar l’any 2016. L’any 2016 qui

governava a Madrid, que és l’encarregat de fer la planificació

de Red Eléctrica, era el Partit Popular i va ser el Partit Popular el

que va abandonar els menorquins...

(Alguns aplaudiments)

I l’any passat es va posar en marxa el cable de connexió

Mallorca-Menorca, que és el que garanteix el sistema elèctric de

Menorca, li agradi o no li agradi. Jo no he mentit mai en aquesta

seu parlamentària...

(Remor de veus)

I li diré que aquesta planificació preveu la major

infraestruct ura elèctrica que s’ha fet durant aquests anys aquí

a les Balears, que és el segon cable d’interconnexió Balears-

península. Això permetrà tenir 740 megawatts de potència

funcionant en aquest cable. A més d’això, Red Eléct rica es

compromet també a instal·lar bateries a Eivissa i a Menorca. 

Per tant, el que deixarà aquest govern i el Govern de Madrid

serà un sistema cent per cent interconnectat, més sostenible,

més segur i també amb major grau de sobirania energèt ica que

el que va deixar el Partit Popular quan governava a Madrid.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.3) Pregunta RGE núm. 2058/21, presentada pel diputat

Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popul ar,

relativa a reclamació de la part fiscal del REB. 

Tercera pregunta, RGE núm. 2058/21, relat iva a reclamació

de la part fiscal del REB, que formula el diputat Sr. Ant onio

Cos t a i Costa del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.

Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Bon dia,

Sra. Consellera, com t é previst el Govern de les Illes Balears

reclamar la part fiscal del REB tal com anuncià la presidenta

Armengol el passat dia 19 de febrer?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Relacions Exteriors.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS

EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Gràcies, Sr. President. Bon dia, diputats i diputades, Sr.

Costa, felicitats pel seguiment de la ponència de la pres ident a

en la Comissió d’Insularitat del Senat que va impulsar el Partit

Socialista, una intervenció en què va detallar i va reivindicar

molt detalladament les  dificultats que afrontam els habitants de

Formentera, Eivissa, Menorca i Mallorca per la nostra

insularitat, els desavantatges  econòmics i la pèrdua de
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competitivitat que mai no ha estat suficientment compensada

pel Govern de l’Estat, la manca d’invers ions de l’Estat, la

injustícia del sistema de finançament, l’especial fragilitat

mediambiental i també del nostre sistema productiu i l’impact e

econòmic brut al i as imèt ric que han significat les

conseqüències econòmiques de la pandèmia sanitària.

Aquesta intervenció continua la feina decidida, la feina

política intensa, p ermanent del Govern i de la seva presidenta

perquè es considerin els nostres interessos  almenys a nivell

d’equitat amb la resta de l’Estat, més que mai i especialment en

la situació de fragilitat que es tam transitant en aquests

moments.

I sí, també es  va reclamar a la ponència d’insularitat del

Senat l’aprovació al Congrés de Diputats del règim especial

fiscal que inclou rebaixes a l’IRPF i a l’impost de societats per

les inversions de les empreses que es t iguin domiciliades a les

Illes Balears perquè consideram que és una peça fonamental en

el tract ament  específic i diferenciat per superar i si pot ser

reforçats d’aquesta pandèmia i les  seves conseqüències

econòmiques.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, el règim especial de

les Illes Balears és el major exercici de cinisme que s’ha produït

a les Illes Balears durant els darrers deu anys.

(Alguns aplaudiments)

La mentida, els decorats, els anuncis buits de contingut, els

repertoris fotogràfics i el fum, molt, molt, molt de fum han estat

els fets característics del règim especial de les Illes Balears que

vostès han negociat a Madrid.

El mes d’abril de l’any 2015 es va aprovar i s’es t ava

tramitant ja al Congrés de Diputats un règim fiscal per a les  Illes

Balears. La presidenta Armengol en un fet insòlit va renunciar

a aquell REB, a aquella part fiscal del REB. La Sra. Armengol hi

va renunciar. Hi ha una fluïdesa d’articles, de notícies de diaris

que ho acrediten.

El mes de març de l’any 2018, quan ja tornàvem a t enir un

REB o la part fiscal del REB, la Sra. Armengol va tornar

renunciar a la part fiscal del REB perquè era impossible i

impensable que el Partit Popular a Espanya, que estava

governant, aprovàs un règim fiscal per a les Illes Balears.

Finalment , el febrer del 2019 el Sr. Sánchez va aprovar un

avantprojecte per tornar-la posar dins el calaix, la part fiscal del

REB, una cosa realment insòlit i ara duim dos any s  -dos  anys-

en què no tenim p art  fiscal del REB i li puc ben assegurar que

ens vendria molt bé.

El passat  19 de febrer la Sra. Armengol se’n va anar -i

després de tres dies de passejar pels ministeris i no aconseguir

absolutament res-, se’n va anar al Senat a confirmar amb

vehemència que s’ha de reclamar la part fiscal del REB. 

Sra. Consellera, com quedam?, reclamam la part fiscal del

REB un dia i a l’altre dia vot en en contra que reclamem la part

fiscal del REB i la res t a del REB? Això és una contradicció

constant, Sra. Consellera. No podem ser a missa i repicant o

apostam pel REB o no apostam pel REB.

Sra. Consellera i Sra. Armengol, si realment volen que es

tramiti la part fiscal del REB votin a favor de la Proposició de llei

que ent rà el Partit Popular el passat mes d’octubre. En cas

contrari, demostraran que el REB és per a vostès un simple

eslògan.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

Relacions Exteriors.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS

EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Gràcies, Sr. President. Sr. Costa, em costa escoltar les seves

lliçons  p erquè seria molt trist fer un repàs dels avanços que

s’han fet en reconeixement de la insularitat i dels drets de les

persones que vivim a les Illes Balears quan ha governat el Partit

Popular, tant a les Illes Balears com al Govern d’Espanya. 

De fet, el període 2011-2015, quan governava el Sr. Rajoy, va

ser el període que més pèrdua de benestar social es va produir

a les Illes Balears, fins i tot es va suspendre l’Estatut

d’Autonomia pel ministre Montoro, però jo m’estimo més parlar

del que estam convençuts. 

Estam convençuts que estam reivindicant una causa justa

que és els interessos de les Illes Balears  davant l’Estat

espanyol, que hi ha un consens social amb el qual es va fer el

règim especial, el règim especial que es va aprovar i que abasta

totes les qüestions de la insularitat, no un mini REB fiscal en el

darrer moment que mai no es va tramitar al Congrés dels

Diputats.

Seguirem aquesta feina decidida i reivindicativa i

aconseguirem de la mateixa manera com aconseguim un

tractament específic per a les Illes Balears per sortir de la

pandèmia sanitària també un tractament permanent especial

fiscal que defensi els interessos de les persones  que vivim en

aquestes illes.

Moltíssimes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.4) Pre gunta RGE núm. 2051/21, presentada per la

diputada Sra. Virginia Marí i Rennesson, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a mesures adoptades davant

l’aparició de bales de palla.

La quarta pregunta, RGE núm. 2051/21, relativa a mesures

adoptades davant l’aparició de bales de palla, presentada per

la diputada Sra. Virginia Marí i Rennesson del Grup

Parlamentari Popular, és ajornada, atesa la sol·licitud del

Govern presentada mitjançant l’escrit RGE núm. 2189/21.

I.5) Pregunta RGE núm. 2052/21, presentada pe l  diputat

Sr. Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a parets de pedra prefabricada a la Serra de

Tramuntana.

Cinquena pregunta, RGE núm. 2052/21, relativa a parets de

pedra prefabricada a la Serra de T ramunt ana, que formula el

diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester del Grup Parlamentari

Popular. Té la paraula el Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, pres ident. Bon dia a tots, bon dia, Sr. Mir, fa un

parell mallorquí de setmanes els de Podemos varen sembrar les

carreteres de la Serra de Tramuntana de parets de pedra

prefabricades. Jo no sé si ho varen comanar per AliExpress,

però el que sí sé és que em pareix una falta de respecte a les

nostres tradicions, a la nostra història, fins  i tot a la nostra

cultura i sobretot una falta de respecte al nostre gremi de

margers mallorquins.

Pareix, i ja ho sabíem i aquesta vegada ho hem confirmat,

que alguns polítics de les llles Balears tenen molt poca

sensibilitat per allò nostre.

Sr. Mir, crec que vos t è s í que en té, de sensibilitat. El que

també m’agradaria saber és si com a conseller de Medi Ambient

vostè té cap competència per fer t ornar enrere aquesta

"sevillanada" i dic "sevillanada" amb tot  el resp ecte cap a les

persones nascudes a Sevilla, però en honor a Iván Sevillano

que és el conseller que va cometre aquesta aberració.

Gràcies.

(Petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. Té la paraula el conseller de M edi

Ambient i Territori.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AM BIENT I TERRITORI

(Miquel Mir i Gual):

Moltes gràcies, Sr. President. Molt bon dia a t othom, Sr.

Sagreras, la resposta és que no, ja que la xarxa viària -com vostè

sap - queda exclosa del Pla d’ordenació de recursos naturals

que al cap i a la fi és el document que regeix les  competències

de la meva conselleria.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies , conseller. En relació amb aquest tema i amb la seva

resposta li diré quatre coses: ha quedat clar que el Govern no

t é cap competència ni una, però qui sí va ser competent per fer

t ornar enrere aquesta aberració va ser el Partit Popular que amb

la seva pressió directa des del primer dia va fer rectificar Iván

Sevillano,...

(Alguns aplaudiments)

... des del primer dia juntament amb l’Ajuntament de Sóller.

Per altra banda, ha tornat quedar palès el màrqueting sense

fets i l’ecologisme de saló de la p res identa Armengol, feim

Pat rimoni de la Humanitat la Serra de Tramuntana, però després

res al darrere i p ermetem que es cometin aquestes aberracions.

Tercer, jo com a mallorquí no vull haver de pagar aquesta

aberració. Si Iván Sevillano no ha dimitit almanco que pagui de

la seva butxaca el que han costat aquestes parets de pedra 

prefabricades i el fet d’haver-les de desmuntar que va prometre

que ho faria i encara no ho ha fet. 

I quarta, i jo crec que és  el més important i davant d’aquesta

polèmica hem d’intent ar positivitzar i treure qualque cosa bona

d’aquestes coses. Les institucions són les que haurien de

donar llum, i aquesta vegada han t ornat donar fum, però

intentem -entre t ot s - dignificar l’ofici de marger i, per tant, jo

crec que una bona opció seria augmentar encara més les ajudes

p er aixecar enderrosalls i arreglar parets de pedra, que ja

existeixen però augmentar-les davant aquesta polèmica, i crear-

ne i dot ar-ne més de noves, també, per aixecar parets noves,

parets seques, noves, dins tot el territori de les Illes Balears. 

Gràcies, conseller. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Sagreras. Té la paraula el conseller de Medi

Ambient i Territori.  
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EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

(Miquel Mir i Gual): 

Moltes gràcies, Sr. President. Sí, Sr. Sagreras, jo el que li

puc dir és que sota les competències que em pertoquen el que

em preocupa i ocupa és garantir la conservació del patrimoni

natural de la Serra de Tramuntana i també el cultural i

l’etnogràfic, i sobretot també garantir l’accés d’un ús públic

responsable i que, sobretot, sigui compatible amb la

conservació d’aquest espai. 

Dit això, crec que no em pertoca a mi, a aquesta cadira, ara

mateix, entrar a fer valoracions de decisions que han pres altres

adminis tracions sota les seves competències, com bé vostè

afirmava, crec que fa unes setmanes que el mateix consell

insular va revocar aquesta decisió i la va rect ificar, la qual cosa

és, des d’un p unt  de vista personal, la trob positiva, a aquesta

rectificació.

La Serra de Tramuntana és un espai complex, des d’un punt

de vis t a de governança, té unes caracterís t iques  que

discerneixen de qualsevol altre espai natural protegit en

aquesta comunitat autònoma; la cogovernança és una paraula

clau, la coordinació entre totes aquelles administracions que

tenim competències en la seva ges tió és imprescindible i sigui

com sigui li puc assegurar que aquest govern, des de les seves

competències, intentarà seguir treballant per garantir el millor

per a aquest espai natural protegit. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.6) Pre gunta RGE núm. 2054/21, presentada pel diputat

Sr. José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a tarifes del transport públic ferroviari i terrestre. 

Sisena pregunta, RGE núm. 2054/21, relativa a tarifes del

transport  p úblic ferroviari i terrestre, que formula el diputat Sr.

José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Pop ular. Té la

paraula el Sr. Camps. 

EL SR. CAMPS I PONS: 

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, Sr. Marí. Vostè no és

el culpable de les tarifes actual però sí és el responsable d’aquí

endavant.

El Partit Popular creu i aposta pel transport públic i vol el

millor per als ciut adans d’aquestes illes i per a la seva

sos t enibilitat. El que no vol és que li prenguin el pèl als

ciutadans i, molt menys, el que enganin, com feien el Sr. Pons

i la presidenta Armengol d’aquest govern d’incoherència i

d’hipocresia.

El Partit Popular vàrem presentar una PNL el 12 de gener,

veient  la gran estafa i el desgavell que havien organitzat des del

Govern amb les  noves tarifes. Aquest govern d’esquerres que

es mal anomena “el Govern de la gent”, que encara va tenir la

cara de dir-nos l’ex conseller Pons en el plenari de dia 2 i dia 9

de febrer “hi ha hagut una davallada d’un 12% en el p reu del

bitllet aquest mes  de gener respecte del mes de desembre de

l’any passat”.

Sr. Conseller, vostè creu que són justes, encertades, i que

incentiven l’ús del transport públic, aquestes tarifes? 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. Pres ident. Sr. Camps, efectivament, jo

crec que sí, que incentiven l’ús del transport públic, aquestes

tarifes. Bé és  ver que no només incentiven l’ús la qüestió de

preus -és molt important-, també ho seria la qualitat del servei,

les freqüències, tota la capacitat que tenguem de transportar

per fer més rendible també aquest servei. 

El nou sistema tarifari suposa, en molts de casos, un

abaratiment del preu, sobretot en aquells de llarga distància.

També és veritat que, per fer això, s’han d’aplicar en la seva

profunditat tots els  canvis que estan prevists amb aquest nou

sistema tarifari i amb aquest nou pla que es va p resentar fa

temp s . I, de fet, la clau està també en la utilització dels nous

sistemes  de p agament, on s’incentiva l’ús, on el que es fa és

que cada vegada que es fa servir més el bus representa un

abaratiment pel cost del servei. 

Per tant ,  jo crec que aquest sistema tarifari que és nou, que

és innovador i que és bas tant canviant respecte dels sistemes

que teníem fins ara, rep resenta un abans i un després, i

representarà en el futur -quan tothom estigui avesat a aquest

s istema- un abaratiment molt important de tots els trajectes, que

és el que persegueix el Govern. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. CAMPS I PONS: 

Gràcies , Sr. President. Sr. Marí, vostès l’estan fent prohibitiu

i gens atractiu, al transport públic, amb noct urnitat i traïdoria,

retallant els drets als ciutadans, amb aquestes tarifes abusives. 

Quan al Govern varen aprovar aquestes tarifes ja teníem

entre nosaltres la COVID, per tant, la reducció de mobilitat, el

teletreball, la semipresencialitat en els instituts, universitat,

empreses, ERTO, atur, etc., per tant, una vegada més demostren
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que no són bons ges t ors  i gens sensibles amb els ciutadans i

la situació actual. 

Si no, expliqui’m perquè les associacions d’usuaris es

manifesten; les  xarxes socials treuen fum contra aquest govern;

els municipis estan preparant mocions i p rotesten sobre les

tarifes abusives i la manca de freqüències promeses -li ho

record, varen prometre 50% més de freqüències-; fins i tot els

seus socis de Govern -MÉS i Podem- els demanen que

redueixin les tarifes , com s i ells  no t enguessin cap

responsabilitat, com s i no fossin part d’aquest govern,

d’aquest problema. Quins socis, que tenen, més poc de fiar. 

Davant aquest nou cas de fracàs i estafa de t ransport públic

a Mallorca que té muntat el govern d’esquerres -quan duen

quasi sis anys governant-, fruit dels seus capricis, ja duen 243

milions en indemnitzacions, inclòs el Túnel de Sóller. No troba

que podríem tenir unes tarifes més atractives, incentivadores,

justes i dignes, si gestionessin un p oc millor aquest abús en les

tarifes del transport públic?

Què pensa fer, Sr. Conseller? Es compromet a revisar-les , sí

o no? 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): 

Ben segur, Sr. Camps, que tot es pot revisar i t ot  és

susceptible de millorar, però aquest govern està convençut que

l’aplicació futura d’aquest sistema t arifari, la implementació

cada vegada més d’aquest sistema també de les targetes

intermodals, que és el que abarateix molt el cost, clar, hi ha una

diferència entre pagar un bitllet senzill a la p ort a de l’autobús

i fer-ho a t ravés d’aquestes targetes, d’aquestes facilitats que

donen que, a més a més, poden estar bonificades per a

col·lectius més vulnerables com vostè sap.

Per t ant, el Govern defensa aquest sistema de tarifes perquè

creim que, efect ivament , intervé molt i intervé en benefici de la

gent perquè s’utilitzi més el transport públic. És  ver que hi ha

un canvi i a tots els canvis ens haurem d’anar avesant, però

reduïm el temp s  del trajecte, reduïm la compra de bitllets en el

mat eix autobús, dissuadim de la compra de bitllets senzills..., en

fi, hi ha tota una sèrie de qües t ions que -pens- que quan

s’hagin posat en funcionament i la imp lementació sigui

completa es veurà aquesta qüestió. I com més  s’ut ilitza el

transport...

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Conseller. El seu t emp s ha finalitzat. Gràcies, Sr.

Conseller. 

I.7) Pregunta RGE núm. 2055/21, presentada per la

diputada Sra. Margalida Durán i Clade ra, del Grup

Parl amentari Popular, relativa a escrit tramès pel Parlament

Europeu, en relació amb els menors de Balears. 

Set ena pregunta, RGE núm. 2055/21, relativa a escrit tramès

pel Parlament  Europeu, en relació amb els menors de Balears,

que formula la diputada Sra. Margalida Durán i Cladera, del

Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Durán. 

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, president. Nosaltres, des del nostre grup,

voldríem saber quina consideració fa el Govern de les Illes

Balears, d’aquest escrit que s’ha tramès per part del Parlament

europeu, que demana explicacions de les mesures adoptades

per a la protecció dels menors d’aquestes illes. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Durán. Té la p araula la consellera d’Afers

Socials i Esports.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS

(Fina de Santiago i Rodríguez): 

Gràcies, president . Bon dia a tothom. Des del Govern de les

Illes Balears consideram p ositiu que la Comissió Europea

demani aquesta informació, atengui un dels problemes que, des

de l’any 2001, l’ONU està assenyalant com un dels problemes

més importants -des de l’any 2001- que ja hi havia 2 milions de

menors explotades sexualment, perquè entenem que aques t

problema s’ha de resoldre d’una forma institucional, implicant

totes les institucions  i,  de forma territorial, perseguint els

exp lot adors i els captadors, i d’una forma globalitzada, avisant

les potencials víctimes que no caiguin a les xarxes i que no

caiguin en aquesta situació. 

Per tant, quantes més institucions  hi estiguin implicades i

més es reflexioni internacionalment sobre aquest tema, millor

per resoldre aquest problema. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Sra. Consellera, a això no m’ho esperava. Quina hipocresia!

És a dir, li sembla bé que el Parlament Europeu inves t igui, quan

vostès -Podemos, MÉS i el PSOE- s’han negat sistemàticament

a investigar aquesta qüestió en el Consell Insular de Mallorca

i en el Parlament. Quina hipocresia!

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202102055


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 70 / 2 de març de 2021 4147

Aquesta qüestió s’investiga al Parlament Europeu com

també aquesta qüestió s’ha traslladat a la Comiss ió de

Llibertats Civils, Justícia i Assumptes Int eriors del Parlament

Europeu, que és el resp onsable de temes dels abusos de

menors.

Jo li aconsellaria, Sra. Consellera, que els passi l’informe del

Comitè d’Experts que vostès varen voler fer al Consell Insular

de Mallorca. Sap què deia aquest informe, amb competències

seves, totes d’aquest govern?, que faltava l’aplicació del

protocol, que a més considerava inadequat i considerava que

l’havien de modificar perquè a més tardava dos mesos a posar

en marxa l’expedient i els prot ocols , tardaven entre 17 i 30

mesos per informar a Fiscalia; que feia falta el seguiment i la

coordinació per part del Govern; que feia falta el coneixement

per part dels centres com dels propis educadors i psicòlegs

dels protocols a aplicar; que feia falta formació específica

especialitzada als educadors, als psicòlegs i als centres; que

feien falta processos terapèutics adequat s; i el més preocupant,

que durant l’any 2020 es varen seguir produint nous casos

d’explotació sexual.

No val, Sra. Consellera, dir que és un problema social. No

val dir que és un problema de t ots. És un problema, els nins

menors tutelats i els nins que depenen d’aquest govern és el

problema de vost ès . Aquest escàndol d’explotació sexual de

menors tutelats per les institucions governades pel pacte

d’esquerres fa un any, Sra. Consellera, que és la vergonya

d’Espanya i ara és la vergonya d’Europa.

L’afany de bloqueig d’una comissió d’investigació ha estat

per por d’haver d’assumir les seves responsabilitats i que

aquestes no fossin just polítiques per mor de la negligent

gestió dels menors de la nostra comunitat. Han volgut tapar la

responsabilitat del govern Armengol rere la mentida que no era

la seva competència, quan ara qui li demana comptes de la seva

responsabilitat és precisament el Parlament Europeu. La

p res identa Armengol els ha imposat un pacte de silenci i tot s

els partits del Govern, MÉS, Podem i PSOE, ho han acceptat. 

Per tant, vostès són còmplices d’aquesta infàmia i ja mai no

seran creïbles en matèria de protecció de...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán.

(Alguns aplaudiments)

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, Sr. President. Gràcies, Sra. Durán, pel seu míting

setmanal de dos minuts i mig, que no hi ha manera...

(Remor de veus)

... que vostès reflexionin sobre aquest tema. Duen un any

parlant d’aquest tema, ni una proposta, ni una reflexió. Pura

demagògia.

Sra. Durán, no hem llegit el mateix informe. L’informe dels

experts explicava de forma molt clara que el protocol era una

fortalesa. Explicava de forma molt clara que formació n’hi ha

haguda i que en necessiten més. 

Parlant d’hipocres ia, Sra. Durán, el que no entenc és la

hipocresia del Partit Popular. No és aquí on s’ha de fer una

comiss ió, s’ha de fer una comissió al Consell i al Consell s’està

fent una comissió d’investigació...

(Remor de veus)

... una comissió d’investigació que posa com a objectiu

esbrinar les  resp onsabilit at s  p olít iques; una comissió

d’investigació al consell insular on vostès, el Partit Popular, i

VOX no hi volen participar. A aquesta...

(Remor de veus)

Sr. President, és possible dir-li a la Sra. Durán que escolti i

que sigui educada?

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, Sra. Consellera.

(Remor de veus)

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS

(Fina de Santiago i Rodríguez):

Al consell insular hi ha una comissió d’inves t igació en què

hi participen tots els partits menys el Partit Popular i VOX. A

aquesta comissió s’expliquen coses molt importants, s’explica

que durant la presidència de la Sra. Catalina Cirer hi va haver 14

casos d’exp lotació sexual infantil, 14 casos que estaven a la

memòria de la unitat de valoració d’abusos sexuals infantils i

que la directora insular desconeixia aquesta situació perquè no

llegia les memòries dels seus serveis. Coses  t an importants se

saben com que la Sra. Cirer desconeixia el programa

d’explotació sexual infantil a nivell nacional que es t ava en

vigor, que ella era una de les responsables, que ella...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

(Alguns aplaudiments)
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I.8) Pregunta RGE núm. 2063/21, presentada pel diputat

Sr. Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-

Actua Baleares, relativa a normalitat democràtica.

Vuitena pregunta, RGE núm. 2063/21, rectificada amb l’escrit

RGE núm. 2078/21, relativa a normalitat democràt ica, que

formula el diputat Sr. Sergio Rodríguez i Farré, del Grup

Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la p araula el Sr.

Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Yllanes, en el contexto de la Ley

de memoria democrática, ¿qué quiso decir usted exactament e

cuando me acusa de estar con los asesinos en lugar de con las

víctimas? Y se lo pido porque ahora que usted y el Sr.

Negueruela buscan el aplauso de la OCB hablando en catalán,

dicho en mallorquín, vaig quedar astorat!

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Té la paraula el vicepresident i

conseller de Transició Energèt ica, Sect ors Productius i

Memòria Democràtica.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ

ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCT IUS I MEMÒRIA

DEMOCRÀTICA (Juan Pedro Yllanes i Suárez):

Me habían informado que había cambiado usted -gracias,

Sr. Presidente-, que había cambiado usted la pregunta y que me

iba a preguntar por normalidad democrática, pero como esta

pregunt a y a venía de antes, pues me ha dado tiempo a

reflexionar acerca de esta pregunta que hacía us t ed

directamente.

Verá, bueno, lo decía al hilo de su intervención, al hilo de su

intervención en donde dijo usted que a usted no le interesaba

lo más mínimo saber dónde est aban los restos de un

antepasado suyo que sufrió la represión que se produjo

durante la Guerra Civil en este país. Lo dije convencido de que

efectivamente la memoria democrát ica es  absolut amente

esencial para que en este país seamos capaces de superar lo

que ocurrió durante la Guerra Civil y durant e t oda la represión

franquista, esa repres ión franquista que a ustedes les es...,

quiero decir, ese franquismo que a ustedes les es agradable, les

es una parte reivindicada de la his t oria de este país. A eso me

quería referir.

Por tanto, s igo mant eniendo que, lamentándolo

enormemente, usted prefiere a los asesinos  que a las víctimas.

Me reitero en lo que le dije la pasada semana. Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. A ver, ¿usted se acuerda del Libro

gordo de Petete, aquello de: “el libro gordo te enseña, el libro

gordo entretiene...”, pues, veo que con ustedes hay que ir a ese

nivel. 

Mire, ve, yo no sé si usted lo ve desde el escaño, ve, esto

es el jefe de su partido, el Sr. Pablo Iglesias, llamado

cariñosamente “el Coletas”, en la puerta de una herriko taberna

con los amigos de los asesinos. O sea, su partido es el que está

con los amigos de los asesinos. Yo creo que tiene usted que

empezar a ver las palabras tal y como son y como las utiliza. 

Ve, aquí hay otro foto, esto es el Sr. Otegui, ¿al lado quién

está?, del Sr. Balboa. ¿Quién es el Sr. Balboa?, un miembro de

MÉS. ¿Quién es MÉS?, un socio suyo de gobierno. Entonces,

¿quién es el amigo de los asesinos, el que está antes  con los

asesinos que con las víctimas? Ustedes en Podemos, sus

socios de gobierno. 

Pero es que p ara cuadrar el círculo esos diputados que tiene

usted detrás son del Partido Socialista, el partido que ha

pactado con Otegui los presupuestos generales del Estado y

estoy seguro que muchos compañeros suyos víctimas  del

terrorismo se debieron revolver en sus tumbas. 

Esos, esos, Sr. Yllanes, son los amigos de los ases inos.

Nosotros siempre antes y ahora es t aremos con las víctimas.

Pero si se quiere us ted retrotraer al pasado, ustedes celebraron

un homenaje a los cuatro asesinos de Menorca de 75

conciudadanos de Menorca convictos y confesos, ciudadanos

que asesinaron sin ningún tipo de juicio, juicio que ellos sí

tuvieron. Pero por eso ustedes ahora quieren anular los juicios

del franquismo, porque ahí, pese a la abundancia y las

abrumadoras pruebas de que eran una banda de ases inos,

ustedes fueron allí a rendirles un homenaje.

Nosotros ahora y siempre estamos con las víctimas. Ahora

y siempre. Ustedes, sus socios y sus otros socios son los que

por desgracia ahora están con los asesinos.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula conseller de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Demòcratica.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ

ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEM ÒRIA

DEMOCRÀTICA (Juan Pedro Yllanes i Suárez):

Verá, Sr. Rodríguez, no voy a ut iliz ar mis palabras. En la

pasada semana cerrábamos la fosa de Porreras, donde han

aparecido 93..., los  restos de 93 personas que fueron

asesinadas durante la Guerra Civil. Verá, la persona encargada

o al frente de estas excavaciones estuvo explicando, cuando le

preguntaron, como era el sistema: vacían las sacas de las

cárceles de Can Miró de Bellver o los traían directamente de

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202102063


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 70 / 2 de març de 2021 4149

otros pueblos y los fusilaban en la pared del oratorio de

Porreras o bien les daban un tiro en la nuca a pie de fosa.

Quienes hacían esto, quienes hacían esto -y  lo dijo ella, no lo

digo yo-, eran los falangistas. Bien. 

Sr. Rodríguez, el momento más indigno, indigno, que se ha

vivido en esta cámara fue el día que usted, manchando esa

tribuna, recitó los versos del Cara al sol, el himno de los

asesinos, a usted le gustan los asesinos...

(Alguns aplaudiments)

..., no le gustan las víctimas.

Gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

I.9) Pregunta RGE núm. 2031/21, presentada pel diputat

Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari

Ciudadanos, relati va a motius pels quals la Conselleria de

Fons Europeus, Universitat i Cultura no gestiona ni innovació,

ni economia circular. 

Novena pregunta, RGE núm. 2031/21, relativa a motius pels

quals  la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura no

gestiona ni innovació, ni economia circular, 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:

Gracias, presidente. Sr. Company , su función en el Govern

es ges t ionar los proyectos para acceder a fondos europeos,

proyectos que deben ser innovadores , de innovación

transformadora, con medios  altamente tecnológicos, para

garantizar la recuperación y la prosperidad de nuestras islas.

En este sentido la Fundación Impulsa propone el proy ecto

Sis t ema turístico circular. Es decir, apostar por la economía

circular en el sector turístico como base de la economía balear,

donde la producción y  el consumo encajen dentro de los límites

de capacidad de carga del archipiélago.

Sr. Conseller, ¿por qué ent onces su Conselleria de Fondos

Europeos, Universidad y Cultura no ges t iona ni innovación, ni

economía circular? Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. 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. Moltes gràcies, Sr.

Pérez-Ribas. Bé, com vos t è molt bé ha dit, els objectius

d’aquesta conselleria són la coordinació dels projectes

estratègics dels fons europeus, tants dels que vénen de forma

estructural, com també de forma conjuntural, a través dels

programes de recuperació i resiliència i també apostar i afavorir

les polítiques de recerca.

Quan parlam d’innovació no només s’ha de referir a

innovació a aquests projectes, la innovació és un element clau

a la cadena dels valors dels sectors productius i, per tant, s’ha

d’incorp orar a t ot s  aquests sistemes dels processos

p roduct ius. No perquè un projecte que es presenta amb tota la

bona voluntat i que aplaudim des d’aquest govern, t engui a

veure amb la innovació i l’economia circular, que evidentment

no s’adapta, no té res a veure amb el fet que aquesta

conselleria ho hagi de gestionar.

Per altra banda l’economia circular és un canvi de

producció, bàsicament és un canvi d’una producció lineal a una

producció circular. Incorpora elements i processos en aquesta

fabricació, amb la reutilització i el reciclatge de tots aquests

elements.

Per tant, com li dic, és un nou model econòmic i té t ot el

sentit que aquesta àrea romangui a la Conselleria de Model

Econòmic. Tant la innovació com l’economia circular són

processos i són models transversals  i,  per tant, tant sigui des

d’aquesta conselleria, des de la Conselleria de T urisme, des de

la Conselleria de Medi Ambient, des de la Conselleria de

Sanitat, d’Educació, allà on sigui, tant la innovació com

l’economia circular seran clau per a la recuperació d’aquesta

comunitat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sr. Company, no me convence para nada. O sea, si es

necesario, y  usted lo ha dicho, en sus proyectos deben ir

innovación y economía circular y se deben centralizar. ¿Qué

nos puede pasar? En Baleares el Sr. Yllanes por ejemplo, de

Unidas  Podemos, tomará decisiones sobre proyectos de

innovación, basándose evidentemente en su ideología y

cuando lleguen a Madrid la decisión sobre esos proyectos que

se tramiten o que no se tramiten, la tomarán directamente

miembros del Gobierno Sánchez-Igles ias y todo ello gracias al

apoyo de VOX.

Es decir, Pablo Iglesias decidirá sobre los proyectos de

innovación de Baleares. Si hasta el Consejo de Estado muestra

su preocupación por la eliminación de controles para fondos

europeos. Y otro punto, ¿apoyará la Conselleria de Medi

Ambient de MÉS per Mallorca el sistema turístico circular?

Porque no ha mostrado ninguna empatía ni con la plat aforma

SOS Turisme, ni con el sector turístico en general.
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El Grupo Parlamentario Ciudadanos hemos presentado una

iniciativa para que el Govern balear presente una manifestación

de interés de cara a acceder a fondos europeos que contemple

el sistema turístico circular que propone la Fundación Imp ulsa,

un proyecto de elevado potencial transformador. 

Sr. Conseller, rechace proyectos para tapar agujeros,

proyectos politizados que no traen valor añadido y no se deje

pisar ni en innovación ni en economía circular, ni aquí ni en

Madrid, por lo menos hasta que se active una agencia

independiente de control de proyectos en linea a la que

propone Ciudadanos en el Congreso. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula el conseller de Fons

Europeus, Universitat i Cultura.

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT

I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Gràcies, president. Sr. Pérez-Ribas, aquest govern treballa

de manera dinàmica i transversal, no és un regne de taifes amb

el qual aques t a conselleria hagi de gestionar únicament

innovació i economia circular i tots..., és un pacte de govern

seriós i responsable, li agradi o no i pel que es veu vost ès

també..., bé, és igual...

Aquest equip de govern treballa de manera conjunta. I per

tant -jo li ho repetesc-, la innovació i l’economia circular són

components que han d’estar establerts a tots i cada una de les

conselleries. I no es preocupi, aques t a conselleria vetllarà

perquè tots els project es  que es presenten en l’estratègia dels

fons europeus, tenguin un alt component d’innovació i

d’economia circular, si així es p resenta evidentment. I en aquest

sentit, totes totes les conselleries...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sr. Conseller.

I.10) Pregunta RGE núm. 2034/21, pre sentada pel diputat

Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a captació de recursos dels fons europeus. 

Desena pregunta, RGE núm. 2034/21, relativa a cap t ació de

recursos dels  fons europeus que formula el diputat Sr. Josep

Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr.

Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Bon dia, Sr.

Conseller. Com sap, a finals del 2020 el Govern de l’Estat va

aprovar el Reial Decret 36/2020, que conté les mesures per a

l’execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

Aquest reial decret crea els que ja es coneixen popularment

com PERTE, els projectes estratègics per a la recuperació i la

transformació econòmica. I concretament a l’article 8.3 del Reial

decret, s’estableixen els criteris que seguirà el Consell de

Ministres, perquè qui prendrà la decisió, qui aprovarà els

PERTE és el Consell de M inis t res , per tant, serà una decisió

política i en aquests criteris salta a la vista que el paràmetre

escala serà molt important; per exemp le, important contribució

al creixement econòmic i a la creació d’ocupació, important

valor afegit en termes d’I+D, importància quantitativa i

qualitativa amb una grandària o abast particularment grans.

Per tant, el factor escala serà molt important a l’hora

d’aprovar aquests PERTE i aquí em sembla que estarem d’acord

que s’hi amaga un risc important per a les Illes Balears, per

començar per la importància quantitativa que tenim a nivell de

l’Estat i per la fragmentació del nostre territori, es dificult a la

possibilitat de poder presentar PERTE que a escala estatal

siguin importants. És a dir, projectes que siguin molt  importants

per a totes i cadascuna de les nostres illes o per al conjunt de

les Illes Balears, però que tinguin problemes d’escala a nivell

estatal.

Jo el que li vull demanar, Sr. Conseller, és si és conscient

d’aquest problema. Ha pensat com combatrem aquest problema

d’escala? Com influirem davant del Consell de Ministres perquè

s’aprovin PERTE liderats des de les Illes Balears?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. 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, Sr. Conseller, per a mi la

pregunta que em feia era una altra, quants de milions  es

proposa com a objectiu que les Illes Balears captin de fons

europeus, i ara per açò me té una mica despistat -perdó, diputat.

En aquest sentit la resposta a qualsevol de les dues

p reguntes en aquest moment sap que no és senzilla, és  més  bé

complicada, perquè aquest govern el que està fent  i el que ha

es t at  fent durant tots aquests mesos d’ençà que es va aprovar

aquest fons de mecanisme, ha estat treballar en projectes

transformadors i resilients per a la comunitat autònoma, tant

des de la visió pública, com també col·lectius, entitat s  i

empreses privades des de la visió privada. I, per tant, ara som

aquí, ara hem de parlar de projectes, hem de parlar de futur i

hem de parlar d’estratègies de com tot s  aquests projectes que

presentem des de la comunitat, donant  suport a la part pública

i a la part privada, poden ser un element realment transformador

i de futur per a aquesta comunitat.
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Per tant, ara ens hem de cent rar en la creació d’aquests

projectes i la defensa que Balears, que és la comunitat que més

ha patit la crisi de la COVID tant  a nivell social, sanitari i també

econòmic, tengui en aquest mecanisme una eina de recuperació

per a la comunit at .  I jo li demanaria com a grup, que també es

pugi a aquest carro de la recuperació i de les p rop os tes

propositives perquè així sigui.

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. I, Sr. Conseller, cap p roblema, digui’m

els milions que espera obtenir; si volia que li fes aquesta

pregunta, jo anava del més general al més concret; si vostè em

vol respondre i em respon quants milions espera d’obtenir, jo

realment me’n congratularé.

Em temo, que, encara que li hagués fet aquesta pregunta,

tampoc no me l’hagués contestada.

Sr. Conseller, jo em pujaré al carro que calgui, però és que

el problema no és que jo em pugi a cap carro, el problema és

que el Govern de les Illes Balears s igui conscient que tenim un

problema greu de competitivitat en el marc dels criteris que

estableix aques t  reial decret llei. Jo li he demanat: què farà

vostè? Perquè, escolti, el que faci jo, malauradament, és poc

important, és més  important el que faci vostè, i jo no he sentit,

ni em tranquil·litza, que vostè sigui conscient d’aquest

problema i que facin valdre el pes polític que puguin tenir

perquè el Consell de Ministres ap rovi els ERTO els quals,

quant itativament, malauradament, seran poc competitius a

nivell estatal, però que, en canvi, seran imp rescindibles per al

benestar i per al futur de les Illes Balears.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. 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 . M iri, Sr. Diputat, jo li he dit

que durant tots aquests mesos  el Govern ha treballat en una

cartera de p rojectes i ha treballat en la recopilació de tots

aques ts projectes per tal de defensar davant les autoritats

competents, que en aquest moment són el Govern d’Esp any a,

amb els mecanismes que presenta a Europa.

Balears ha treballat ja amb més de 250 projectes que sumen

més de 5.000 milions d’euros els quals resp onen a aquestes

necessitats. I durant totes aquestes setmanes ha vist i ha

escoltat com aquest Govern de les Illes Balears ha defensat

davant tots els ministeris  i davant el Govern estatal que tenguin

la sensibilitat i la consideració per la greu crisi que travessam.

Per tant , no em digui que no en som conscient perquè,

evident ment, tant jo com tot l’equip de govern d’aquest

Govern, ha treballat i manifesta la reivindicació perquè l’Estat

espany ol cons idera Balears una zona prioritària en el

repartiment d’aquest fons.

Per tant, jo crec que sí que és important el que vostè faci,

evidentment, dels fons  del React, diu que ja tenim 300 milions

acceptats...

(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.

I.11) Pregunta RGE núm. 2056/21, presentada per la

diputada Sra. María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a evolució de la campanya de vacunació contra

la COVID a les Illes Balears.

Onzena pregunta, RGE núm. 2056/21, relativa a evolució de

la campanya de vacunació contra la COVID a les Illes Balears,

que formula la diputada Sra. Maria Tania Marí i Marí, del Grup

Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President, bon dia. Sra. Consellera, com valora

l’evolució de la campany a de vacunació contra la COVID de les

Illes Balears?

EL SR. PRESIDENT:

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

Consum.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patrícia

Juana Gómez i Picard):

Gràcies, president, gràcies, diputada. Doncs, la campanya

és un repte logístic sense precedents, tant a les Illes  Balears

com a Espanya com a la resta del món.

He explicat que depèn de l’arribada de vacunes de la Unió

Europea el fet que puguem avançar. Es treballa de manera

adequada en l’equitat a l’accés; gràcies  a la implicació de

moltíssims professionals es  treballa també en la part logística

de planificació, de distribució i d’execució.
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I evidentment podem posar moltes més vacunes de les que

rebem, ja ho hem dit en diverses ocasions , fins a 120.000

vacunes setmanals, i això és el que vol dir,  que estam preparats

per posar aquest nombre de vacunes.

Per tant, Sra. Diputada, crec que amb el que tenim i amb el

que hem treballat fins ara el procés es desenvolup a de manera

satisfactòria.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. “Objetivo de Armengol: 11.500

vacunas  al día para inmunizar en tres meses a Baleares.” “El

15 de febrero aumentarán las entregas de vacunas.” “Salut

eleva a 120.000 las  dosis  de vacunas que pretende

administrar cada semana”.

Sap quantes dosis ha administrat en un dia? 1.579. A aquest

ritme arribarem justets a les  11.000 setmanals. Som la darrera

comunitat autònoma en percentatge de vacunació, només ha

vacunat un 1,8% de la població en dos mesos.

Segons el Vacunómetro de Canal 4, no tendrem

immunització total fins a l’any 2030.

(Petita cridòria)

Sra. Consellera, deixin...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, senyors diputats, per favor!

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Sra. Consellera, deixin de mentir, deixin els grans titulars,

deixin de jugar amb l’esperança dels ciutadans  d’aquestes illes,

el seu govern no sap defensar, ni protegir la salut  ni l’economia

de Balears, es conformen dient que és una pandèmia mundial i

que tenim un problema de distribució. I només falt aria que

arribàs abans la quarta ona que la vacunació massiva.

Cada quinze dies tenim grans anuncis de l’elevada capacitat

d’injectar del Sr. Juli Fuster, però la realitat és que, per molt de

màrqueting que faci, les Illes  Balears som el territori amb menys

població immunitzada. A Balears seguim amb els pitjors

percentatges i dins dels pitjors s’hi tornen trobar les Pitiüses.

Ahir, 1 de març, va aplicar 1.577 dosis a Mallorca; 1 a

M enorca; 1 a Formentera; i zero a Eivissa, zero, cap ni una. Ens

deixa a la cua d’inversions, ens abandona sanitàriament, ens

ofega econòmicament i ara també ens deixa a la cua de la

vacunació. Aques t  és  el seu concepte d’igualtat entre

ciutadans d’una mateixa comunitat. Tots des it jam i tots

necessitam que la campanya de vacunació sigui un èxit, no ens

podem permetre que el pla de vacunació fracassi, no ens

podrem permetre que vagi malament, és vital que funcioni i, de

moment, patim un fracàs.

Encara que el p resident Sánchez doni per perdut l’estiu, a

Balears no ho podrem suportar, necessitam tenir abans de juny

el 70% de la població vacunada. Defens i Balears i treballi,

treballi per tenir més vacunes i menys polítics vacunats.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

Consum.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patrícia

Juana Gómez i Picard):

Gràcies, Sr. President . Procur basar els meus arguments en

l’evidència cient ífica. Si vol comparar entre comunitats

autònomes ho faci bé, Sra. Dip utada, si tenim manco població

vacunada és perquè tenim manco població gran i meny s

residències, perquè si no quan comencem a vacunar població

més jove, ja veurà vostè com tenim... ja tenim més  vacunes

d’AstraZeneca que regions més envellides.

Algunes  xifres perquè li quedi clara la situació fins

diumenge, li diré fins diumenge, posam vacunes contínuament:

79.620 vacunes rebudes; se’n varen posar, fins a la set mana

passada, 69.681, un 87,5%, 22.000 persones, més de 22.000, 468

vacunades amb dues dosis.

I el més important, Sra. Diputada, el més important, que no

passa tampoc a totes les comunitats autònomes, zero usuaris

positius a les residències de les Illes Balears; això realment és

una alegria per a tota la comunitat autònoma i per a t ot es les

persones d’aquestes illes.

(Alguns aplaudiments)

Seguim el pla de vacunació, protegim els sanit aris, protegim

els  grans dependents o els seus cuidadors, també és voluntat

d’aquest govern posar vacunes als cuidadors principals no

professionals.

Tenim, a més dels centres de salut, la feina que fan les

infermeres a domicili, 8 centres de vacunació massiva. S’han

començat a vacunar els majors de 80 anys, els docents, els

policies locals, aquesta setmana, aquest cap de setmana p assat.

Hi ha coordinació amb totes les institucions.

Qui no suma, Sra. Diputada, resta, i el Partit Popular fa molt

de temps, durant tota la pandèmia, ha restat.

Moltes gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.12) Pregunta RGE núm. 2057/21, presentada per la

diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a estratègia del Govern

respecte de la formació professional dual.

Dotzena pregunta, RGE núm. 2057/21, relativa a estrat ègia

del Govern resp ecte de la formació professional dual, que

formula la dip ut ada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Sr. March, un dels sect ors  més

perjudicats per la pandèmia ha estat la formació professional

dual, aquesta formació que combina estudis i pràctiques i que

va posar el Partit Popular en marxa, a l’any 2013, aquí, a Balears,

de forma p ionera, però que vostè ha abandonat durant sis

anys.

Ara resulta que les empreses ho passen malament per mor

de la crisi i tenen dificultats per agafar joves en pràctiques,

empreses que, a més, tenen por de les insp eccions laborals del

Sr. Negueruela, el seu flamant portaveu, perquè ningú no ha

aclarit  que aques t s  contractes d’aprenentatge no són

incompatibles amb altres treballadors a l’atur.

En definitiva, Sr. March, té vos t è qualque estratègia per a

aquests 300 joves que se sent en abandonats i que fan formació

professional dual? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Formació Professional.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ

PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, president, diputats, diputades . Sra. Riera,

moltes gràcies per la seva pregunta sobre l’FP dual. Miri,

vostès, jo crec que quan fan una pregunta haurien d’estar

realment, perfectament  informats del que passa en aquest

aspecte; nosaltres, quan vàrem començar a la p assada

legislatura la nostra política en temes d’educació, vàrem posar

un èmfasi en la formació professional per millorar la qualificació

dels treballadors, per millorar la productivitat econòmica, per

intent ar cont ribuir a la inversió econòmica, per baixar

l’abandonament escolar prematur i per millorar la cohesió

social, i vàrem fer un Pla integral de formació professional, el

qual incloïa l’FP, que ha donat  com a resultat, com a mínim, que

enguany, en aquest curs, s’hagin matriculat 3.000 alumnes més.

És veritat que el t ema de la pandèmia ha afectat d’una forma

concreta les empreses des del p unt de vista de tots els aspectes

i concretament de l’FP dual, però, així i tot, li donaré unes

dades , Sra. Riera -vostès, que són els millors en tot, però,

després, en realitat,  són els pitjors reals-, miri: a l’any 14-15, que

vostè crec que se’n recorda que era consellera d’Educació, hi

havia 188 places de formació professional dual, actualment hi

ha 299 places, hem incrementat en cinc famílies l’FP dual. Per al

curs vinent treballam, amb tota la cautela, a causa de la situació

de la pandèmia, en posar una formació dual de nàutica. I

treballam amb la Cambra de Comerç per intentar millorar l’oferta

formativa per intentar realment gestionar el tema dels contractes

i per coordinar els tutors d’empresa i els tutors educatius.

Per tant, no hi ha hagut ni una passa endarrera, tot el

contrari, en temes d’FP. I jo li puc assegurar que ara, en funció

de la s it uació de l’FP dels fons europeus, de la nova llei d’FP,

jo li puc assegurar que l’FP a nivell de les Illes Balears i a

Espanya farà un bot qualitatiu, i a mi m’agradaria que vos t ès,

per una vegada, hi poguessin col·laborar. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

La resposta correcta és que no, vostè no té cap estratègia,

millor dit, la resposta correcta és  que vostè ni s’ha assabentat

que els joves tenen dificultats p er acabar els estudis de

formació professional dual per la por que tenen les  empreses.

Entre el Sr. Negueruela, que espanta els emp resaris amb

inspeccions i no aclareix que poden fer aquests contractes, i

vos t è que no se n’assabenta i no hi posa remei, es carreguen la

formació professional dual, parlam de formació professional

dual, Sr. Conseller.

I no és perquè ho digui el Partit Popular que se la carreguen,

resulta que són les  empreses, Sr. March, les associacions s’han

dirigit al ministeri i han reclamat ajuda davant les nul·les

polítiques de formació que fa vostè. Han t ramès cartes dient

que es posen en perill programes estratègics vinculats al

turisme, com el del mant eniment d’instal·lacions hoteleres o el

de tècnic de magatzem, empreses, Sr. March, que vos t è no se

n’assabenta, que tenen por d’una inspecció laboral, que tenen

dubtes de fer aquests contractes en pràctiques perquè tenen

els seus treballadors  en ERTO i no saben que poden fer també

aquestes pràctiques.

Ningú no suporta aquests programes, ningú no dóna

seguret at  jurídica a les empreses perquè apostin per la formació

p rofess ional dual; ningú del seu govern no ajuda els més de

300 joves que han fet els seus estudis  i que ara veuen en perill

la seva formació per no poder fer les pràctiques, Sr. March;

amaguen informes , amaguen vacunes i ara amaguen informació

a les empreses.

No s ’ha assabentat, Sr. March, que fan el ridícul a nivell

nacional! No se n’ha assabentat? És evident que no i és

evident que la Sra. Armengol es va quedar molt curta, però molt

curta en la seva remodelació de Govern. Gràcies, Sr. President.
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(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. T é la paraula el conseller d’Educació i

Formació Professional.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ

PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Riera, la que no

s’assabenta que no és consellera és vostè, ni sé fins  i t ot  s i ha

estat qualque dia consellera d’Educació, p erquè fa ser una

trencadissa educativa.

(Remor de veus)

Nosalt res  sí que col·laboram amb la Conselleria de Treball

en temes de formació professional, t reballam amb aquells

alumnes que han tengut un problema, evidentment que hi

treballam. I li diré més, duem a terme una formació professional

en la qual la formació dual serà un tema important.

Miri, jo la convid a vostè, si realment vostè té aquesta

act it ud t an positiva, a col·laborar amb el nou pla integral d’FP,

que ja començam a realitz ar, amb la llei d’FP estatal que

realment fa el Ministeri d’Educació i serà un impuls definitiu, i

amb la llei d’educació a les Illes Balears. Vostès  quan parla són

paraules buides, perquè els fets demostren que realment vostès

en temes d’FP res de res, ni d’FP ni d’educació, un desastre per

a la societat de les Illes Balears.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.13) Pregunta RGE núm. 2048/21, presentada per la

diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El

Pi Proposta per les Ill e s  Balears, relativa a ajudes directes a

les empreses d’acti vi tat turística complementària de

temporada perjudicades per la crisi de la COVID-19.

Tretzena pregunta, RGE núm. 2048/21, relativa a ajudes

directes a les empreses d’activitat turís t ica complementària de

temporada perjudicades per la crisi de la COVID-19, que formula

la diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El

Pi Proposta per les Illes Balears. Té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, bon dia

a tots. Que vivim una situació econòmica dramàtica per mor de

la crisi de la pandèmia de la COVID-19 és una obvietat tan gran

com la Seu de Palma, però és cert també que som la comunitat

més colpejada de l’Es tat. Impulsa, sense anar més enfora, la

fundació, ha dit que l’any passat havien desaparegut prop de

4.000 empreses, però la CAEB encara diu que n’han

desaparegudes més i més que desapareixeran perquè n’hi ha

moltes que no apareixen recollides en aquestes dades, ja que,

normalment , entre el segon i el tercer trimestre de l’any obren i

tanquen moltes empreses, amb una activitat molt estretament

relacionada amb la temporada turística, i que l’any passat no

varen arribar ni tan sols a obrir.

Hi ha una preocup ació molt gran en aquest sector, per tant,

li deman, Sr. Conseller, quines ajudes directes ha habilitat i

sobretot pensa habilitar per a aquestes empreses d’activitat

turística complementària de t emporada perjudicades per la crisi

de la COVID-19?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. 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. Com vostè sap, en aquest trimestre,

en el Pacte de reactivació, del qual formen part vostès, es varen

donar ajudes per als sectors que es troben obert tot  l’any i, per

tant, ara, per a aquest trimestre, gener, febrer i març, i ara fem

feina amb els sectors en distintes ajudes.

Però sí crec que és interessant dir-li que amb les  ajudes que

vàrem pactar amb l’Estat en el setembre, que es varen prorrogar,

el sector de temporada precisament és l’únic sector de les

nostres illes que no té costs socials, no han de fer ERTO,

p erquè els  t reballadors  es  t roben amb prestacions

extraordinàries, i a qualsevol altra comunitat autònoma no

tenen aquesta protecció, no tenen aquesta figura i, per tant,

han d’assumir ells, les empreses  que no poden obrir, costs

directes en matèria d’ERTO.

Aquí les nostres empreses no, perquè es va fer una

negociació amb l’Estat que fins al 31 de maig no han

d’incorporar-los a les seves plantilles i els treballadors tenen

una protecció. És una feina que es  va fer i que ara, amb les

patronals, t ambé fem feina amb l’Estat, una proposta per

exemp le de PIME, per al descompte dels crèdits ICO, que es faci

tota una sèrie de treball conjunt, i que nosaltres volem que en

aquest mes es puguin anunciar aquestes  ajudes per part de

l’Estat i les complementàries per p art de la comunitat autònoma.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies , Sr. President. Sr. Conseller, m’encanta com

s’exp ressa darrerament, m’agrada molt més el seu llenguatge en

la nostra llengua.
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Dit això, li he de recordar que parl no d’aquelles empreses

permanents, sinó de PIME i autònoms que desenvolup en

activitats turístiques complementàries amb una cobertura de sis

mesos i vinculades a l’activitat hotelera; parlam de cafet eries,

de restaurants, de souvenirs, de roba, d’alimentació i dels seus

subministradors; la majoria d’aquestes PIME i aut ònoms no

han rebut cap ajuda perquè es varen acabar tot d’una.

Per tant, li tras llat la seva preocupació màxima, perquè estan

desesperats, perquè molts han acabat els estalvis, aquells que

en tenien, p erquè n’hi ha que ni tan sols això. Davant una

t emporada inexistent es varen veure obligats a donar d’alta els

seus negocis el dia 1 de maig del 2020, per donar d’alta els

treballadors els quals immediatament  varen ser enviats a ERTO.

Vostè em diu ara, fins al dia 31 de maig aquests ERTO estan

garantits, molt bé, nosaltres creiem que serà clarament

insuficient perquè amb les millors perspectives anunciades per

la presidenta és que dia 1 de juny podríem tenir temporada i que

seria millor que la de l’any passat, però no l’hem comparada

encara amb el 2019.

Diu 1 de maig d’enguany, els empresaris aut ònoms

d’aquests negocis de temporada estaran obligats a donar

d’alta, per tant, les empreses per acomplir les obligacions  dels

contractes laborals  dels fixos-discontinus i això amb la

incertesa d’un futur, si és que els ERTO no arriben.

Per tant, els trasllat aquesta preocupació màxima, hi ha un

ball de xifres que no arribam a comprendre, les ajudes que han

de venir, les que vendran de l’Estat ,  les que estan acabades, i

no arribam a comprendre, sobretot aquests empresaris

d’algunes  zones de les Illes, que no són la zona de Palma, sinó

zones d’altres indrets que es troben més lluny de la capital de

les Illes Balears, que estan preocupats. I li traslladaré una

petició concreta d’un petit empresari: “si em vol ajudar, no em

cobri”...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Té la p araula el conseller de Model

Econòmic, Turisme i Treball.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I

TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Gràcies, Sr. President. No és la pròrroga dels ERTO, ara

mateix la situació de les nos t res empreses és que no han de fer

ERTO fins al 31 de maig; és a dir, no han de donar d’alta la seva

empresa ni incorporar-los als ERTO, i assumir, per tant, un 20%

de cost de la Seguretat Social directament . Aquesta situació,

les nostres empreses de temporada no la tenen. L’any passat sí

que varen haver de donar-los d’alta per incorporar-los als

ERTO amb l’acord que es va firmar el setembre, precisament en

la nostra comunitat autònoma les empreses no han de donar-se

d’alta per incorporar treballadors a ERTO perquè t enen una

prestació extraordinària, no en els ERTO.

Per tant, la importància no és tan sols dels ERTO que

serveixen per a empreses de tot l’any, sinó a la pròrroga de

prestacions per a l’estalvi d’aques t cost de Seguretat Social de

les nostres empreses que ara mat eix no els han de suportar,

com sí ho suporten empreses també de temporada en València,

en Canàries o en Andalusia. En la nostra comunitat autònoma

no succeeix això gràcies a l’acord a què es va arribar.

Per tant, és important no confondre ERTO amb p restació

extraordinària per als fixos discontinus perquè és molt rellevant

per a la nostra comunitat i en aques ta matèria sí que han de fer

una defensa conjunta, per al conjunt de les ajudes que s’han

d’oferir a aquestes empreses de temporada, s ’està fent feina

amb les patronals i amb el Govern de l’Estat en aquest pla

extraordinari anunciat pel Govern d’Espanya.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.14) Pregunta RGE núm. 2049/21, presentada pel diputat

Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relati va a participació dels empresaris

turístics en proves i controls per fer de Balears una destinació

segura.

Catorzena pregunta, RGE núm. 2049/21, relativa a

participació dels empresaris turís tics en proves i controls per

fer de Balears una destinació segura, que formula el diputat Sr.

Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Prop osta 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, coincidirem que és evident que t urísticament

l’objectiu és que Balears  sigui una destinació segura i

juntament a ser una des t inació segura evidentment garantir que

els  t uris t es que ens visiten quan tornin al seu país no hagin de

fer una quarantena, p erquè si han d’estar ics dies, una setmana,

deu dies tancats a casa seva és evident que això provocarà que

no facin aques t a visita i que no venguin a fer turisme a les Illes

Balears.

Per tant, aquests són objectius que segur que compartim,

no en tenc cap dubte.

Sabem que el mes de juny acabarà l’estat l’alarma i, per tant ,

es crea una incertesa sobre què passarà, com entraran aquests

turistes a les  Illes Balears per garantir la destinació segura. Es

parla d’un p assaport sanitari, aquest passaport sanitari

entenem que sobretot el que reflectirà és que aquests turistes

estiguin vacunats, que és, evidentment , el millor pla. El millor

pla és que venguin turistes tot alment vacunats, però juntament

amb els turistes vacunats evidentment hi pot haver turistes no

vacunats perquè la vacunació arreu d’Europa no hagi arribat al

cent per cent de la població.
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Aleshores li deman què passarà amb aquests turistes no

vacunats, hauran de presentar una PCR?, hauran de presentar

una prova d’antígens?, no hauran de presentar res? Què

passarà no només amb els turistes de la Unió Europea, també

amb els turistes de l’Estat espanyol?, p erquè aquelles

comunitats que tenen un nivell més elevat  de contagis poden

venir aquí i poden provocar que hi hagi una estirada dels

contagis a les Illes Balears. 

S’exigirà a partir del mes de juny també unes proves amb

relació que no estan contagiats?, i la col·laboració

publicoprivada... -m’estic allargant  molt ,  ja ho sé-, la

col·laboració publicoprivada, els hotelers estan absolutament

disposats a fer-ho, ho fan a Cancun, ho fan a zones turístics.

Podem garantir que t ambé puguin fer proves d’antígens als

seus establiments a les zones turístiques per, també, col·laborar

amb la destinació segura?

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):

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Melià, per una

pregunta que és clau entorn a la necessària reactivació

econòmica de la nostra comunitat autònoma. 

La setmana p assada ja vaig poder explicar arran de les

diferents reunions  que vaig tenir amb els ministeris tant el

d’Assumptes Exteriors com amb el M inisteri de Turisme per on

s’apunta com ens podrem moure a nivell europeu i a nivell

internacional i, p er tant, com podrem reobrir la nostra activitat

turística a les Illes Balears.

El plant ejament és mobilitat segura i pactada en l’àmbit de

la Unió Europea. Ahir precisament la presidenta Ursula von der

Leyen explicava que els 27 hi ha un acord per present ar ja

durant aquest mes de març el passaport de vacunació, que és

com vostè deia la forma més segura i que més ens interessa a la

nostra comunitat autònoma. També hem aconseguit que el

Govern d’Espany a acceptàs que nosaltres siguem la primera

destinació que pugui provar aquest passaport de vacunació. 

Per tant, aquesta és una fórmula de mobilitat que no és

l’única, també hi ha una altra fórmula de mobilitat a través de

corredors turístics segurs on es poden demanar diferents

proves, una pot ser una PCR en origen o altres poden ser altres

qüestions  com la incidència acumulada semblant. En aquest cas

per això jo insistesc molt que la incidència acumulada a set dies

ha de ser per davall de 50 que és una de les exigències que

sabem que fa, per exemple, Alemanya que és el primer país

emissor de la nostra comunitat autònoma.

L’estratègia nostra, de la nostra comunitat autònoma

segueix sent sens dubte el control a ports i aeroports de les

PCR, bé la gent que ve en origen en l’àmbit internacional, la té

a tot Espanya, també en turisme espanyol que és absolut ament

fonamental perquè si no, no seríem una destinació segura si

uns entren sense PCR en origen.

Vull anunciar-li que aquesta setmana canviarem el decret on

en aquest moment s’exigia a 150 la incidència acumulada a les

diferents comunitats autònomes espanyoles i el passarem a

cent i en aquest cas les úniques comunitats que en aquests

moments a dia d’avui no haurien de presentar aquesta PCR en

aquests moments serien Extremadura, que és la segona

comunitat  aut ònoma juntament amb les Illes Balears, en

aquests moments, que està millor a Espanya en termes

d’incidència acumulada; o sigui, el nostre plant ejament seria el

control, però amb mobilitat pactada entre tots i totes.

Vull recordar-li que l’estat d’alarma acaba el 9 de maig, no el

juny. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

M aig, juny. Li deman col·laboració publicoprivada, donarà

entrada als hotelers per poder fer proves serològiques, que és

una manera de garantir més la destinació segura?

 Accions  p romocionals, Fira de Berlín, molt important per

donar una imatge de Balears com a destinació segura, protocols

de comunicació entre hotels per incidències de malalts o de

possibles contagis amb el Govern, són tres accions que crec

que requereixen aquest a col·laboració i que són perfectament

possibles.

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. Rapidíssim, anam d’acord amb el

sector turístic en tots els plantejaments, tant promocionals com

d’entrades i sortides. No tenim cap petició de cap sector turístic

de voler fer antígens als seus hotels, li ho dic. Si la tenim

l’estudiarem com totes les propostes que se’ns fan.

El que sí tenim és el control a ports i aeroports que hem

aconseguit gràcies a la lluita conjunta en aquesta comunitat

autònoma.

Quant  a les fires turístiques, efectivament participarem a

Berlín i t ambé a FITUR que serà la primera fira internacional

presencial i que tendrà molta rellevància.

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.15) Pregunta RGE núm. 2023/21, presentada per la

diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a calendari de re unions per als pròxims mesos entre

el Govern de les Illes Balears i l’Estat per avançar en les

negociacions del finançament del REIB. 

Quinzena pregunta, RGE núm. 2023/21, relativa a calendari

de reunions per als pròxims mesos ent re el Govern de les Illes

Balears i l’Estat per avançar en les negociacions  del

finançament del REIB, que formula la diputada Sra. Sílvia Tur i

Ribas del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Bon dia, diputades i diputats, bé, la

nostra pregunta és molt senzilla, Sra. Armengol. Aquests dies

tornam parlar molt de REIB i la nostra pregunt a és: quin

calendari de reunions té amb el Govern de l’Estat per continuar

amb aquestes negociacions?

Gràcies, presidenta.

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):

Moltes gràcies, Sr. President . M oltes gràcies, Sra. Diputada,

per la seva pregunta, un dels temes que són fonament als per a

aquesta comunitat autònoma són totes aquelles inversions que

han de venir des del Govern d’Espanya per compensar el

desavantatge que significa viure en unes illes. Efectivament,

des del Govern seguim reivindicant el compliment  estricte del

ja aprovat pel règim especial de les Illes Balears i també de la

p art fiscal que queda en tramitació, precisament va ser la

intervenció que vaig fer fa dues setmanes a la ponència del

Senat a la qual se’ns va convidar en termes d’insularitat.

Hem explicat que el p ressup os t per a l’any 2021 és el que

més recursos  du p er a les Illes Balears des de fa molts d’anys,

però efect ivament no comporta el factor d’insularitat per la

s it uació excepcional que vivim en un moment de pandèmia de

la COVID i com és bastant evident.

Quant al ja aprovat pel Decret de règim especial de les Illes

Balears s’estan fent  avanços, un és en tema de foment, en

transport de mercaderies o la mateixa planificació energètica de

Red Eléctrica que -com bé explicava avui el vicepresident-

passa de 628 a 1.189 milions d’euros per al p eríode 2021-2025,

és una de les qüestions que incorporava el Decret  llei de règim

especial per a les Illes Balears. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. Les darreres notícies que vàrem tenir

d’una reunió o d’un seguit de reunions per part del Govern de

les Illes Balears amb l’Estat fa dos anys. En aquell moment com

a culminació d’aquelles reunions es va aprovar el factor

d’insularitat, però el factor d’insularitat desgraciadament no

s’ha fet efectiu en cap moment al pressupost general de l’Estat,

segurament  en bona mesura perquè el Grup Socialista i el Grup

Podem no varen fer les esmenes corresponents quan s’estava

tramitant.

En qualsevol cas, preocupa, Sra. Armengol, i vos t è com pot

veure evidentment nosalt res serem fidels a la darrera votació

que vàrem tenir aquí sobre el recurs d’inconstitucionalitat del

pressupost general de l’Estat pel que fa al REIB, serem

coherents, no donarem sup ort  a la tramitació d’aquest recurs

per raons que hem explicat en diferents ocasions. No obstant

això, no vol dir que no estiguem tan compromesos  com la resta

de grups a l’hora de demanar-lo, i dic tots quants som.

No obstant això, Sra. Presidenta, jo li demanava, quina és

l’agenda de reunions? I mentre jo li demanava i els deia que és

que no consta, no ha transcendit, jo no dic que no els hagin

tengut, p erò no ha transcendit, que el Govern de les Illes

Balears no hagi mantingut cap reunió de la Comissió Mixta

entre Govern de les Illes Balears i Govern de l’Estat que

negocia el REIB i si n’hi ha hagudes , quin resultat han tingut?

Crec que això és important exp licar-ho perquè dels darrers

resultats i de les darreres reunions n’hem tengut coneixement

fa dos anys i probablement per això avui ens trobam en el punt

que ens trobam. 

Per tant, li deman, Sra. Presidenta, expliqui’ns quina és

l’agenda de reunions que manté el Govern de les Illes Balears

per als propers mesos, què està acordat i quines reunions es

duran a terme en els propers mesos?

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. A veure si m’explic

bé. Tot el que s’aconsegueix és  fruit de la negociació política i

a cada reunió que tenim amb ministeris diferents, i evidentment

també amb la ministra d’Hisenda amb qui no només parlam en

reunions protocol·làries amb fotos sinó que parlam molt per

telèfon i amb altres  connexions, òbviament a cada una de les
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reunions es reclama allò que és  necessari per a aquesta

comunitat autònoma.

Per això, a les Illes Balears amb el repartiment del fons no

reemborsable de 16.000 milions ens arriben 438 milions d’euros,

com varen arribar l’any passat, per això del React -EU ens

arriben 300 milions d’euros. Els dos són els percent at ges més

alt s de la inversió per càpita que tenen respecte de la p oblació

alt res  comunitats autònomes per la nostra singularit at

específica. 

Per això, en el pressupost de l’any 2021 hi ha la major

inversió per a aquesta comunitat autònoma de 370 milions

d’euros. Que no està posada com a factor d’insularitat? No, i

ho he explicat moltes vegades, per l’excepcionalitat d’aquest

any que vivim. Òbviament seguim demanant els calendaris tant

de reunions com de negociacions per aconseguir tot allò que

est ic convençuda que vostè i jo compartim perfectament com

és el règim fiscal o les millores d’inversions per a la nostra

comunitat aut ònoma. No tombar el pressupost general de

l’Estat és una mesura molt intel·ligent per a aquesta comunitat

autònoma. Basta pensar en els 2.000 milions d’euros que

necessiten per a ERTO els ciutadans d’aquestes illes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

Setzena pregunta, RGE núm. 2062/21...

(Se sent una veu de fons que diu: “cap reunió”)

Sr. Melià, per favor.

(Se sent de fons  el Sr. Melià i Ques de manera

inintel·ligible)

Sr. Melià, per favor.  

I.16) Pregunta RGE núm. 2062/21 , presentada pel diputat

S r. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VO X-

Actua Baleares, relativa a comissió d’investigació pels casos

de menors prostituïts. 

Setzena pregunta, RGE núm. 2062/21, relativa a comissió

d’investigació pels casos de menors prostit uït s, 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, tras el informe del

defensor del Pueblo, que confirma que menores en centros del

Gobierno se prostituían, ¿cont inua considerando que no se

tiene que crear una comisión de investigación por los

continuos casos de menores abusados y prostituídos  que son

responsabilidad de su administración?

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. Primer de tot, li he de respondre una cosa que és

òbvia, però que li he de recordar d’una forma contínua, el que

aprova el Parlament de les Illes Balears aproven els grups

parlamentaris, no té res a veure amb el Govern de les Illes

Balears que li pertoca un altre paper en aquesta cambra

parlamentària. 

Quant a tot el tema de l’explotació sexual dels menors, Sr.

Campos, aquí no hi ha hagut cap manca de transparència en

absolut, hem contestat totes les pregunt es  tant la consellera

Fina Santiago com jo mateixa en diferents int erpel·lacions, en

diferents explicacions, en diferents proposicions  no de llei. O

sigui, no ens hem amagat en absolut sinó tot el contrari, hem

explicat que hi ha un problema i que hem afrontat des de, sens

dubte, sempre la denúncia davant Fiscalia de la persona o de

les persones que abusen sexualment de les menors i dels

menors d’aquesta comunitat autònoma, igual que s’hauria de

fer evidentment a altres indrets. Per tant, les explicacions són

totes.

El sorprenent, Sr. Campos, que avui ja ho explicava la

consellera Fina Santiago, és que hi ha una comissió política

d’investigació al Consell de Mallorca p recisament per poder

reflexionar, debatre i proposar les solucions i també per poder

analitzar què ha succeït quan ha governat tothom al Consell

Insular de Mallorca i que vostès allà no hi participin.

Per tant, la meva sensació, Sr. Campos, és que vostè aquí ve

a fer demagògia sobre un tema tan delicat com aquest. I en això

no ens hi trobarà.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Mire, Sra. Armengol, al menos no me mienta con que existe

una comisión de investigación en el Consell de M allorca

porque es mentira y es falso.

Mire, en ese informe del Defensor del Pueblo se indica que

al menos tres menores del centro Es Fusteret, dependientes de

su gobierno, habían sido cap t adas por redes de prostitución

con el conocimiento de los trabajadores de la consejería. A esto
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se añade el caso de las 16 menores tuteladas prostituidas del

IMAS, conocido además a principios del año pasado y que

ustedes, el Partido Socialista, Podemos y MÉS ocultan

s is temáticamente al igual que se niegan a crear comisiones de

investigación, las que solicitamos los partidos de la oposición,

bueno ahora a excepción de Ciudadanos que en Europa ya

votan en contra también.

Miren, los escándalos de pros t it ución de menores les tienen

absolutamente acorralados. Fíjese en algunos titulares  de

diferentes medios del último año: 13 de enero de 2020, “el

IMAS tiene constancia de 16 casos de explotación sexual de

menores”; 25 de enero, “educadores denuncian que niñas

tuteladas  han sido explotadas sexualmente esta semana en

Mallorca”; 19 de noviembre del año pasado, “detenido un

educador de un centro de los servicios sociales de Mallorca

por abusar de tres menores  tutelados”; 21 de noviembre, “Ibiza

registró 39 casos  graves de abusos sexuales a menores en

2019"; 30 de enero de 2021, “condenados dos  hombres por

corrupción de menores tuteladas en Baleares”; y la semana

pasada, 23 de febrero, “menores encerrados en centros del

Govern también se prostituían”.

Mire, Sra. Armengol, es t o es un absoluto escándalo. Su

consejera de Asuntos Sociales, la Sra. Sant iago, ya no puede

buscar más excusas, este último caso le compete directamente

a ella y a su gobierno, Sra. Armengol. Ya no sirven estas

contestaciones que me da de la demagogia. No, mire, estamos

hablando de un escándalo que ustedes están intentando

ocultar y debe explicarnos por qué teniendo conocimiento de

que se captaba a chicas en redes de prostitución, ustedes se

callaron. 

Estos últimos hechos se remont an a febrero del año pasado,

el mismo momento que su consejera, la Sra. Santiago, su

gobierno culpaba a la policía y  a los  jueces de lo que estaba

ocurriendo en el IMAS. ¿Qué más tiene que pasar, Sra.

Armengol, para que ustedes asuman su responsabilidad y

dimitan ante este escándalo sin precedentes en España y  en

Europa?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Té la paraula la president a del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Campos, ni hem volgut

amagat cap informació ni hem mentit sobre cap  qüestió sobre

aquest tema t an greu. El que no hem fet és oportunisme polític

ni demagògia sobre un tema que afecta tants d’infants de la

nostra comunitat autònoma, tant menors de la nostra comunitat

autònoma i de tot el món, Sr. Campos, que aquesta

desgraciadament és la realitat.

Vostè diu que la consellera no ha passat la informació.

Mentida. Miri, Sr. Campos, el que p assa és que vostès no van

a les comissions i no fan molta feina i cobren un sou p úblic

cada més, però li ho explicaré una vegada més. Diari de

Sessions número 5, any 2020, la consellera diu: “la separació

que vàrem fer d’homes i dones d’Es Fusteret i d’Es Pinaret està

motivada perquè en el centre d’Es Pinaret coincidien agressors

i víctimes -i continua-, en aquests moments, gener de 2020,

tenim quatre víct imes d’abusos sexuals infantils”. Ho va

explicar ella mateixa en comissió, Sr. Camp os, gener de l’any

2020.

El que és trist, Sr. Campos, és que utilitzi això per fer política

de partit. És trist que no facin ni una sola proposta. És  t ris t que

no s’estudiïn què ha dit la comissió d’experts que ha posat en

valor el protocol que tenim en aquesta comunitat autònoma. I

el més trist és que no participin a la comissió política on la Sra.

Cirer, resp onsable del 2011 al 2015, va dir que hi havia hagut 14

casos  d’abusos sexuals infantils, però que desgraciadament no

se n’havien temut perquè no es llegien ni la memòria. Nosalt res

no només ens ho llegim sinó que l’aplicam i ho denunciam a

Fiscalia.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.17) Pregunta RGE núm. 2064/21, presentada pe r la

diputada Sra. Patrícia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari

Ciudadanos, relativa a requeriment del Parlament Europeu al

Govern sobre els abusos sexuals a menors  tute lats per

l’administració. 

Dissetena pregunta, RGE núm. 2064/21, relativa a

requeriment del Parlament Europeu al Govern sobre els abusos

sexuals a menors tutelats per l’administració, 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. Ante la inacción y la omisión de su

gobierno ha tenido que ser el Parlamento Europeo quien abra

una investigación por los casos de abusos sexuales a menores

tutelados. Sra. Armengol, ¿qué respuesta va a dar el Govern al

requerimiento de información que le ha requerido el Parlamento

Europeo? Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies , Sra. Guasp. Ja ha contestat

la consellera que òbviament  es  passarà tota la informació, tant

la nostra com la dels  consells insulars, que vostè sap que tenen

una competència específica en tot el que és la tutela de menors.
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Però em permet -la seva pregunta- explicar el que ha succeït

exactament i explicar què és la Comiss ió de Peticions del

Parlament Europeu que és  el qui ha fet la demanda

d’informació, a petició d’una persona, el Sr. José Luis Sánchez-

Saliquet, que va ser coordinador de VOX d’Eivissa, denunciat

-per cert- per relacionar sexualitat amb pederàstia. Ell és el que

va posar la petició a la Comissió de Peticions que -com vostè

sap i preveu la normativa europea- qualsevol ciutadà europeu

pot fer una petició a aquesta comissió de peticions. 

Aquesta comissió es va reunir i va decidir tramit ar la petició

i passar-la a la Comissió de Llibertats Civils i Justícia Interior

del Parlament Europeu, que havia de debatre sobre si es

tramitava aquesta petició. La setmana passada -dijous passat-

es va votar i el seu grup, Sra. Guasp, va votar en contra que es

tramitàs aquesta petició.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Mire, gracias por la lección, pero he trabajado tres años en

el Parlamento europ eo y  conozco muy bien cómo funciona la

Comisión de Peticiones. 

M ire, usted y su Govern llevan trece meses de inacción, de

s ilencio, de omisión. Una omisión que ha certificado la Fiscalía.

A la violación de los derechos fundamentales de estos menores

que están bajo tutela se une la decepción absoluta de la falta de

p rotección por parte de los que deben proteger a es t os

menores, las administraciones públicas. ¿Y qué han hecho

ustedes? Delegar en el Consell de Mallorca, mirar a otro lado,

mientras el Partido Socialista junto a sus socios vet an la

comisión de investigación que ha propuesto Ciudadanos y ha

tenido que llegar a las instituciones europeas. 

La Eurocámara ha dicho que sí se han constatado fallos de

las administraciones públicas en su función de sup ervisión y

de cont rol. Por eso, se va a analizar e investigar, ya que tienen

la obligación de informar al Parlamento Europeo hoy tiene la

oportunidad de explicarnos, aquí, qué han hecho las diferentes

instituciones en estos  meses. Qué medidas y soluciones han

adoptado para evitar estos casos y dar las máximas garantías

de seguridad y protección a estos menores. 

Mire, el único objetivo que persigue mi p artido es garantizar

la salvaguarda y la protección de los  menores , ¿y el de

ustedes? Y si hay alguien que ut iliza esto de forma partidista y

oportunista, allá con su conciencia, desde luego no es lo que

pretende Ciudadanos, y usted lo sabe. Esto es lo único que

debería preocup arnos a todos: mejorar la seguridad de los

menores tutelados, detectar qué es lo que ha fallado, enmendar

los errores de los protocolos que no han funcionado y depurar

responsabilidades políticas. Dejen de seguir ins talados en el

veto continuo. Vierta un poco de luz. El silencio, duele,

presidenta. Aquí, los que siemp re reparten carnets de derechos

y libertades intentan cerrar en falso el caso de abusos sexuales

a menores.

Miren, creo que hay pocos temas que me rep ugnen más que

la vulnerabilidad de los menores  frente a la explotación sexual,

pero es aun más grave que estos menores estén bajo tutela de

la Administración.

Y, para los de VOX: dejen de manipular y mentir. Miren, hay

abusadores sexuales a menores, pero hay también abusadores

políticos de los sufrimientos de unos  menores. Es indecente y

no todo vale en política.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Guasp. Té la paraula la p res identa del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Guasp. Efectivament, no

tot val en política. I crec que, em crec perfectament la seva

posició i el seu rebuig a qualsevol vulnerabilitat dels  drets del

menor, m’ho crec. I la compartim, absolutament. I lluitam contra

ella, des d’aquest govern, de forma compromesa i, sincerament ,

amb les dificult at s  que té aquesta problemàtica que és -moltes

vegades- invisibilitzada i poc reconeguda, i moltes vegades es

posa més accent damunt la víctima que damunt l’agressor, i

nosaltres el volem posar molt a damunt l’agressor.

Però no me’n vaig del que li explicava, Sra. Guasp. A la

petició de la comissió europea, del Parlament europeu, què

farem?, li passarem t ota la informació, com hem passat sempre

a tothom. Nosaltres seguim amb la nostra competència de la

coordinació, dels p rot ocols i dels controls. I en aquesta línia

seguim t reballant, i no em digui que no hi ha hagut cap

explicació. No sé quantes interpel·lacions ha contestat la

consellera F ina Sant iago, no sé quantes  comiss ions

parlamentàries, no sé quantes preguntes -unes 140 preguntes

escrites- i les hem contestades  t ot es. Hi ha una comissió

d’expert s -en el Consell Insular- que sí agraesc que vostès hi

hagin participat i hi hagin fet propostes, que dóna unes

explicacions i unes propostes a tirar endavant, que està

complint tant el Consell de Mallorca com esper que tots  els

altres consells insulars també compleixin amb la gestió de les

seves competències. Igual que està complint el Govern,

evidentment, perquè tot  sempre s’ha de millorar i tot es pot

millorar, Sra. Guasp, i en aquesta línia hi seguirem treballant

conjuntament. 

I, a més , hi ha una comissió d’investigació, en el Consell de

Mallorca que almanco agraesc que vostès hi siguin i que facin

propostes. Efectivament, on a nosaltres  no ens trobarà és amb

aquells grups -com Partit Popular i VOX- que se’n van a les

institucions a fer política demagògica contra les seves pròpies

institucions i contra la seva pròpia terra i, per això, també estan

utilitzant el Parlament europeu. Això és una infàmia, Sra. Guasp.

Moltes gràcies. 
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.18) Pregunta RGE núm. 2059/21, presentada pe l  diputat

Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a plataforme s  re i vindicatives davant la gestió de la

crisi ocasionada per la pandèmia. 

Devuitena pregunta, RGE núm. 2059/21, relativa a

p lataformes reivindicatives davant la gestió de la cris i

ocasionada per la pandèmia, que formula el diputat Sr. Gabriel

Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula

el Sr. Company. 

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:  

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, SOS Turisme,

vacunes, salut i economia, SOS Esports, són algunes de les

plat aformes que estan protestant davant la seva gestió. Com

valora l’aparició d’aquestes plataformes reivindicatives?

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Company. Jo sempre, tant

si he estat a l’oposició com si he estat en el Govern, he valorat

la democràcia p art icipativa, i he entès molt bé que una societat

civil viva és una societat capaç d’organitzar-se i, moltes

vegades, d’estar en contra del que planteja el seu govern.

Em sorprèn el canvi de posició que té vostè, perquè vostè

va ser conseller d’un govern que és el que va tenir més

crispació social en el carrer, el que va tenir més plataformes en

contra, que mai no varen tenir ni cinc segons per rebre-les; jo

les he rebut totes.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:  

Miri, Sra. Armengol, la societat civil a través d’aquestes

p lat aformes li està qüestionant la seva gestió i la hi suspèn.

També ho diuen les  enquestes, tant a nivell local com a nivell

nacional, la darrera que hem pogut veure ha estat la de La

Sexta. És  normal que a La Sexta la Sra. Ayuso sigui la darrera,

només faltaria!, p erò que vostè sigui la segona de les darreres,

a La Sexta, és perquè s’ho faci mirar, Sra. Armengol. 

I si parlam de vacunació, bas t a mirar les dades del ministeri

per deixar ben clar també que Balears és la darrera comunitat

autònoma en vacunats per cada 100.000 habitants. 

Però avui li voldria demanar que, cada dimarts, abans

d’aqueixa gestió, deixa a casa seva la supèrbia i la prepotència.

Perquè amb més de 700 morts damunt la taula; amb més de

40.000 persones més que l’any passat a l’at ur; amb més d’un

40% d’atur juvenil; amb les cues de la fam més llargues de cada

vegada; i amb Balears que lidera en negatiu totes les enquestes

econòmiques d’Europa, crec sincerament que vostè no té cap

motiu per venir aquí i bravejar de la manera que ho fa, ni fer gala

de la prepotència i de la supèrbia. 

La setmana passada vostè ens va dir -a l’opos ició- que

havíem de fer feina, volent fer creure que no en fèiem; cada

setmana vos t è ve al Parlament i diu que no hem presentat ni

una sola mesura, bé, idò, miri, li acaben de deixar aquest

document: un document que són les més de 360 propostes  que

ha fet el Partit Popular en aquest parlament, des del mes de

març fins ara; un document p le de propostes per superar la

COVID i que vostè, Sra. Armengol, ...

(Alguns aplaudiments)

..., vostè, Sra. Armengol, les ha rebutjades pràcticament totes

només perquè són del Partit Popular.

Aquesta és una prova més , Sra. Armengol, és una prova

més que vostè menteix descaradament cada dimarts que ve

aquí, al Parlament, i li exigesc un mínim de respecte per la feina

que fan els diputats de l’oposició. Avui ho ha tornat  fer,  dient

que no fan feina. Avui ho ha tornat fer, Sra. Armengol. Aquí jo

no he vengut  a comptar les hores de feina que suposadament

fa vostè. Jo venc aquí a controlar la seva gestió, p er això som

aquí. Però miri,  ja que vostè qüestiona la nostra feina, jo sí que

li vull dir que en tot aquest temps de p andèmia no m’ha quedat

temps per anar a tancar cap bar de copes de matinada... Mai!

(Remor de veus)

Per tant, Sra. Armengol, deixi de menysprear a l’oposició.

Deixi de mentir. I, sobretot, aparqui partidismes i rèdits

electorals perquè ara la gent ens necessita a t ot s fent feina

perquè la gent de les Illes Balears visqui millor. I aquí ens hi

trobarà. 

Gràcies, Sra. Armengol. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Company. 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. Ja és molt trist, que hagi de venir aquí

a ut ilitzar els dos minuts i mig per justificar que és el portaveu

de l’oposició, Sr. Company. Ja és molt trist!, però bé...

(Alguns aplaudiments)

... vostè a la seva, vostè a la seva. 

A veure, parlem de coses que són importants per a la

ciutadania. Vostè, fa temps, que quan veu que la situació

sanitària va bé, no en parla; està d’acord o no que ara som la

comunitat autònoma que ha baixat més la incidència acumulada

i estam en una sit uació raonable?; està d’acord o no amb què

hem de fer una desescalada tranquil·la?, perquè som en això. En

els pactes socials estam parlant d’això. En el Pacte de

reactivació -amb els partits que hi volen estar i que volen

aportar algunes  coses en positiu- estam parlant d’això, estam

parlant de com hem de desescalar; estam p arlant de com podem

obrir la nostra comunitat autònoma a la react ivació econòmica;

estam parlant de quina estratègia sanit ària s’ha de dur i s’ha de

seguir duent en aquestes illes. 

Jo, Sr. Company, defensaré una vegada més que per a

nosaltres i aquesta ha estat l’estratègia de la COVID i vostè em

pot parlar de tot el que vulgui, de tota l’opinió que vostè pot

tenir de com s’ha fet la gestió sanitària, primer ha estat la salut

de les persones, salvar vides de les persones. En aquest

t erritori, ja que m’ha comparat amb Madrid, tenim un

percentatge vuit vegades menor de persones mortes per la

COVID durant aquest any de pandèmia terrible. Nosaltres hem

triat això, vostè hi està d’acord o no?, perquè les  dues coses

són absolutament incoherents. 

L’estratègia que nosaltres feim és primer de tot és salvar

vides i una desescalada lenta per poder recuperar economia de

forma segura. Aquest és el plantejament...

(Alguns aplaudiments)

Si estan d’acord en això, treballem junts, t reballem junts,

però no em digui “hem fet no sé quant es  p rop ostes” i ja està.

Miri, Sr. Company, gairebé totes  les  p ropostes i les podem

analitzar un dia una per una i si vol parlam un parell d’hores

traquil·lament i m’explica a la cara allò que intenta dir aquí amb

un míting de dos minut s  que no aprofundeix mai en res, Sr.

Company, mai no aprofundim en res...

(Remor de veus)

La majoria de les p ropostes estan més que superades i

moltes altres que ens ha presentat són absolutament inviables ,

Sr. Company. Tothom sap el que passa. Miri, no es preocupi...

(Continua la remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci per favor!

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

No s’ha d’esforçar per jus t ificar que és el portaveu del PP,

s’hi comporti. Punt i final.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

II. Interpel·lació RGE núm 1666/21, presentada pel Grup

Parlamentari Popular, relativa a política de  re activació en

matèria turística.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al

debat de la interpel·lació RGE núm 1666/21 del Grup

Parlamentari Popular, relativa a política de reactivació en

matèria turística. Començam amb la intervenció del Grup

Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, señoras y señores

diputados. Sr. Conseller, hace ya un año que la pandemia llegó

a nosotros y la gestión del Govern de la Sra. Armengol ha dado

los peores resultados de España y Europea, el turismo,

principal sector del que dependen miles de personas y

empresas, se está viendo devastado y no vemos que el Govern

actúe en consecuencia. 

Llevamos desde el mes de sep t iembre preguntándole por la

temporada turística 2021, p or su p lan B si no tenemos el 70%

vacunado en junio y nos contesta con evasivas. Y llevamos

desde abril pasado proponiéndole medidas, ayudas a empresas ,

a autónomos, PIME y familias, iniciativas que han rechazado

sistemáticamente. Por tanto, t engo que insistir en lo que ha

dicho el Sr. Company, 360 p rop uestas y usted miente cuando

dice que no hacemos propuestas en positivo.

Presentamos, por t ant o, esta interpelación con el objetivo

de saber cuál es su política específica para la reactivación

turística. Sr. Conseller, Baleares no podrá soportar otra

temporada sin turismo, la temporada 2020 finaliz ó en agosto

abruptamente por motivos externos, pero también por graves

carencias de su gestión. El sector turístico, los expertos, los

sanitarios  le dijeron que el plan piloto debía ir acompañado de

medidas de control epidemiológico, como las reivindicadas por

el Partido Popular y  otros grupos de esta cámara, PCR en

origen, control de puert os  y  aeropuertos y tests masivos en

destino, con el objetivo de mantener los  corredores seguros

abiertos, pero ustedes hicieron caso omiso. Después el Sr.

Arranz incluso reconocía que s i se hubiera pedido PCR en

origen, la segunda ola se hubiera contenido.
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Ayer sabíamos que mientras siguen las restricciones y

nuestra actividad está práct icamente cerrada, viajeros de ocho

comunidades aut ónomas pondrán entrar en Baleares sin

present ar PCR negativa, al igual que otros países europeos,

con incidencia acumulada por debajo de 150. Totalmente

incomprensible, si no se mantienen los controles estrictos,

podemos volver a los problemas que ya vivimos, ¿han hablado

ya con el ministerio?, ¿van a revisar el nivel de incidencia?

Seguramente usted me lo aclarará -s í, yo estaba fuera, Sr.

Conseller.

Póngase las p ilas, Sr. Conseller, póngase las pilas que aquí

no valdrá aquello de que nadie sabía lo que podía p asar,

p orque la realidad es que estamos en marzo y no hay  un p lan

para la reactivación turística de Baleares en 2021, Sr. Conseller.

Usted dirige a la estima el mayor sector económico de Baleares

y eso nos preocupa enormemente. 

Sr. Conseller, el Consell de Ibiz a p resentó en diciembre

p asado un plan estratégico para la temporada 2021, transversal,

con tres escenarios posibles que perfectament e p odría haber

utilizado de base, incorporar todas las aportaciones de las islas,

sectores y grupos políticos. Pero usted lo ignoró y sigue sin

plan y a remolque. Primero a remolque de Madrid, luego a

remolque de Canarias , desp ués  a remolque de las

manifestaciones ciudadanas, pero nunca adelant ándose al

problema. Y todo esto nos  hace pensar que usted en realidad

no tiene un proyecto de p olítica turística de gobierno. Y más

allá de que la p romoción turística sea competencia de los

consejos insulares, resulta que la AETIB, que ha de dictar la

estrategia turística de nuestra comunidad autónoma a nivel

internacional, lleva toda la legislatura en blanco. Ha pasado a

ser la agencia de colocación de amigos, allegados y políticos

transeúntes, donde las puertas giratorias van a t op e, de hecho

este será el t ercer equipo directivo en dos años, y la última

direct ora, la Sra. Alomar, se fue sin haber comparecido después

de más de cinco meses que el Partido Popular lo hubiéramos

solicitado. Luego pide colaboración, propuestas, bien.

Y es muy bonito que hablen ustedes de turismo sostenible,

de especializ ación, de digitalización, de cambiar el modelo

turístico, pero es que hay que trabajar, Sr. Conseller, y usted

tiene abandonada la principal herramienta a este efecto. Sr.

Conseller, ¿para cuándo un plan de t urismo, de reactivación y

una estrategia turística actualizada a los tiempos? 

Mire, la semana pasada nos decía que era una infamia que

dijéramos que usted no quiere turismo, pero es  que

lamentablemente sus actos no nos dejan lugar a duda. Y le diré

que lo que es una infamia es que el Govern cierre la hostelería

sin criterios científicos, pero no les dé ayudas para sobrevivir,

que muchos negocios lleven incluso has t a once meses

cerrados por decreto y que usted no les quiera ni recibir, que

los que heroicamente abren sean penaliz ados, que todo el

sector deba seguir pagando impuestos, cuotas , hipotecando su

patrimonio y endeudándose hasta límites irremontables. 

Lo que es infame es que la Sra. Armengol no cumpla sus

propias  normas y se vaya de copas y luego tenga el cuajo de

p edir responsabilidad a la ciudadanía, o que usted le pida a los

restauradores que hagan de policías. Es una infamia que su

gobierno, su partido, se aproveche de su posición y se vacune

saltándose la cola, cuando hay sanitarios y mayores que ni

siquiera tienen cita todavía. Mientras  us t ed es incapaz de

convencer a Madrid de que Baleares necesita vacunas

prioritarias para nuestra temporada. 

Y así se lo transmiten numerosas movilizaciones ciudadanas

y empresariales  al grito de “SOS Turismo”, con más de 800

entidades  y empresas adheridas en dos semanas. En noviembre

fue Resistencia Balear, que ayer continuaba, la plataforma

Vacunas, salud y economía del Dr. Munar. En diciembre

veíamos la carta de los  Reyes Magos de los hoteleros. En enero

el escrito de las patronales de Baleares de toda la cadena de

valor turístico. Y el sábado aparecía una carta de 70

restauradores firmada al título de “acusamos al Govern”. Y en

todos los casos  sus reivindicaciones son claras: vacunas y

ayudas directas. Pero le piden también otra cosa, respecto,

diálogo y transparencia y le dicen que abandone la polít ica de

gestos que es precisament e lo que les está hundiendo. Y usted

todo eso no lo da.

No he de recordarle que Baleares es el territorio más dañado

de España, líder en paro, 14.000 millones  en pérdidas de

turismo, 13 millones de turistas menos, con la mayor caída de

Esp aña del PIB, de facturación de comercio, con el 90% de

caída en facturación de agencias de viajes y con el 40% de

establecimientos de hostelería perdidos, etc. Y de ser los

p eores no tiene la culpa sólo la pandemia, en estos últimos seis

años ni han diversificado la economía, ni han dado

herramientas al sector turístico para reforzarse y ha dejado a

nuestra comunidad totalmente debilitada ante la adversidad y

ahora se ha visto. 

Y usted, Sr. Conseller, se ha venido escondiendo detrás de

los ERTE para justificar su no gestión de este año, pero sabe

que es t as  son medidas  p aliativas, necesarias , p ero

insuficientes, que mucha gente ha estado en cobrar más de lo

que puede soportar, que muchas empresas  están devolviendo

ya las bonificaciones a la Seguridad Social, despidiendo a sus

trabajadores y cerrando, porque simplement e no pueden

aguantar más sin ayudas, y así lo afirma el Banco de España.

Los ERTE no reactivan la economía, si no hay ayudas directas

a las empresas y esto usted parece que no lo acaba de

entender.

Sr. Conseller, ¿pedirá ERTE que se alarguen, va a ayudar a

las empresas en algún momento, sí o no? Y ahora nos dicen

que están trabajando en un nuevo p lan piloto, del cual no

t enemos constancia de nada, ni con qué mercados, ni con qué

touroperadores, ni con qué compañías  aéreas, ¿será para todas

las islas esta vez? 

Sr. Conseller, el sector neces ita certidumbres. Veíamos la

semana pasada que las compras y reservas de viajes se

disp araron gracias a la certidumbre que Reino Unido generó

con su plan de desescalada y dando una fecha: 17 de mayo;

también con el acuerdo europeo de es t ablecer un pasaporte

sanitario para el verano, que también quisiera saber más allá de

su puesta de largo en FITUR qué hay de todo de esto.
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Y ¿qué hace el Gobierno de España?, pues continuar con

sus políticas de opereta. Sánchez  ahuyenta el turismo y dice

que España no podrá recibir visitantes has t a el final del verano

cuando el 70% de vacunación esté listo, un nuevo torpedo a la

línea de flot ación y ni a usted ni a la Sra. Armengol se les oyó

levantar la voz.

El Sr. Sánchez continua sin bajar el IVA, sin condonar

impuestos, subiendo la cuot a de autónomos y usted no solo se

lo consiente sino que ni siquiera se suma a los grupos de esta

cámara que sí reivindicamos a Madrid.

 Y continua con el trilerismo y anuncia 11.000 millones de no

sabemos qué y no sabemos cuándo. Lo que sí sabemos es que

el Sr. Sánchez cont inua ninguneándole a usted y a la Sra.

Armengol en su gira por Madrid, que volvieron como se

fueron. 

¿Le ha informado ya de cuánto va a tocar a Baleares de

estos 11.000 millones, si van a ser ayudas directas o no?

Y a este respecto decía usted, Sr. Conseller -palabras

textuales-: “El Govern no tiene capacidad para proteger a toda

la planta hotelera ni al sector turístico en su conjunto”, pero es

que usted no lo ha intentado ni siquiera. 

Parece que no tiene ni idea de la realidad y del drama que

vive la gente y no lo intenta, ni siquiera hace caso al Partido

Popular que le proponemos medidas como por ejemplo la última

de destinar 150 millones  de los fondos REACT-EU a este fin

para ayudar a la gente, ayudar a las empresas a que lleguen al

inicio de la temporada, si es que llegamos, pero es que tampoco

eliminan el ITS ni bajan el canon de saneamiento, lo cual es un

escándalo.

Mire, hasta AENA rebaja las tasas aeroportuarias y rebaja

a la mitad los precios de alquileres. A ver si ahora el

vicepresidente del Govern, el Sr. Yllanes, que clamaba

exigiendo a AENA rebajas, le convence a usted, Sr.

Negueruela, y se aplican el cuent o y rebajan algo, no estaría

mal, porque, mire, los 15 millones de mayo fueron totalment e

insuficientes llegando solo a un 5% de los autónomos y  en

cuant o a las ayudas de 1.500 euros ahora resulta que es un mes

y una burla para todo aquel que tiene una empresa y necesita

ayudas para paliar las pérdidas de un establecimiento que lleva

un año sufriendo cierres y restricciones... ¿Es para más  de un

mes? Ahora nos lo contará usted.

En cualquier caso, Sr. Conseller, lo que es tamos viendo es

que usted no tiene ninguna intención de ayudar a las empresas

a que lleguen a la temporada. En cualquier caso ¿nos explicará

por qué no quiere ayudar a las empresas?, ¿cuál es su

problema? 

Muchas gracias, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies , Sra. Cabrera. Ara té la paraula el representant del

Govern, el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I

TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, jo crec que aquest

govern... segons el que li he escoltat a vostè té la idea o té el

desig pràcticament de tancar empreses , és  que el Govern no

està fent  aquesta... no està fent cap política per..., sinó al

contrari, per donar suport i per donar l’ajuda. 

Jo crec que tots tenim clar aquesta situació. Li ho vaig dir la

setmana passada, no digui infàmies. És una infàmia dir que un

govern vol t ancar empreses. És una infàmia. Es pot fer millor o

pitjor, però dir que un govern té la intenció de tancar empreses

és una infàmia. Un govern no és per tancar empreses, hi és  p er

donar protecció; per aquesta protecció podem discut ir,  però

vostè em diu “proposam mesures” i a la vegada diu

pràcticament que nosaltres volem tancar totes les empreses.

És tan exagerada la seva resp os t a, és tan exagerat el seu to,

és tan exagerat tot el que vos t ès estan fent en aquesta cambra

que perden rellevància. El principal partit de l’oposició hauria

de fer reunions amb el Govern per discutir les principals

mesures i fer un seguit de mesures conjuntes, però vostès

varen renunciar a això. 

Vostè s’estima més venir aquí i fer aques t  discurs on

pràcticament diu que el Govern vol tancar els sect ors, sí, i fer

aquest discurs i enseny ar articles, sí, és millor escriure, Sr.

Costa, que mostrar i haurien de mirar totes les coherències que

té aquest...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... sí, sí, deixi’m..., vostè el que vulgui, però jo li vull dir que el

millor seria que s’asseguessin, vostè que t ant fa així, a les

meses  del pacte de reactivació, facin propostes on s’han de fer.

Dues coses també, per a un partit...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... per a un p art it  seriós com el Partit Popular i crec que en

aquest sentit ens trobaríem almanco amb els seus  antics... Jo

crec que el seu partit té bastant recorregut democràtic i hauria

de t enir clares almanco dues coses: el respecte al diàleg social.

El Partit Popular sempre ha respectat el diàleg social, ara no. 

Les mesures d’obertura i de desescalada són pactades en

el diàleg social, les mesures d’activació i de reactivació són

pactades en el diàleg social, les mesures d’ajudes són p act ades

en el diàleg social amb CAEB, PIME, Comissions i UGT, i

vos t ès , en lloc d’estar en aquests acords, en lloc de signar els

acords i donar suport a aquestes entitats que tenen també

molts de problemes per aquesta situació i per ser seriosos i per

donar respostes a una situació molt complicada, extremadament
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complicada, vost ès  prefereixen debilitar-los. No és bo per a

aquesta democràcia debilitar els  agents socials. No és bo. No

és bo...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... No, vostès els debiliten, vostès crit iquen permanentment els

pactes , vostès no signen els pactes de reactivació, vostès no

volen veure la import ància de les ajudes, vostès debiliten el

diàleg social, debiliten la nostra democràcia. L’essència de la

democràcia no és mostrar un paper, l’essència de la democràcia,

és asseure’s a meses i discutir, fer feina,...

(Alguns aplaudiments)

... aquesta és l’essència de la democràcia!

És l’essència de la democràcia que fan partits...

(Remor de veus)

... que fan partits com Ciutadans o com El Pi, que no estaran

d’acord amb moltes de les coses, però almanco intenten fer

propostes serioses a meses, sense focus, sense venir aquí cada

setmana i dir “això és el que he fet jo”... Bé, podríem veure totes

les  p ropostes de tothom i faríem aquí així un camió de

propostes de tots els partits. No és això la democràcia.

La democràcia és asseure’s i discutir,  discutir amb els

agents socials, buscar mesures per salvar la situació, acceptar

que el Govern no vol t ancar empreses, i això és el que vostè

hauria de dir aquí, Sra. Diputada.

Vostè ve aquí a fer un discurs destructiu i a després dir que

fa propostes. No, senyora, no és això...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

...  No és  això. Dir que el turisme... que bé, que hi havia una

pandèmia mundial que pasaba por ahí i que ara estam així,

home!, que pasaba por ahí no. No és que pasaba por ahí una

pandemia mundial, és que tot es les destinacions turístiques

estan en la mateixa situació, totes les des t inacions turístiques

internacionals.

Miri l’Algarve a Portugal, podem diferenciar la situació de

l’Algarve i de la res t a de Portugal, o Andalusia, Màlaga,

destinació internacional front a Cadis que no té turisme

internacional, o la Comunitat Valenciana, o la comunitat

catalana, o Grècia, o Turquia o Tunícia,...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... què ha passat?... o Canàries, sí, senyor. Què ha passat? Un

tancament en totes les comunitats autònomes, una caiguda

enorme dels ingressos.

Per tant, si veim això el que hem de veure és  el marc de

protecció mentre existeix aquesta situació i el marc de

protecció..., tots els sectors ens agraeixen el marc de protecció,

el marc dels ERTO està funcionant millor en aquesta comunitat

autònoma que en altres, amb un increment  dels treballadors en

ERTO aquest mes, un increment... No hi ha ERO, Sra. Dip ut ada,

hi ha ERTO.

I fins  a l’1 de juny no hem de tenir... els treballadors en

ERTO i haver de fer front a les cotitzacions socials, la qual cosa

és una ajuda molt important per a les nostres empreses que jo

crec que... bé, crec que el sector ho valora en tot cas de forma

positiva.

I sí crec que hi ha un tema que m’hauria de precisar. Quan

vostè diu que nosalt res tancam l’hoteleria sense criteris

cient ífics, en quina posició està el Partit Popular?, no creu les

dades  científiques?, perquè vostè va dir això aquí en aquesta

t ribuna. És a dir, vostès vénen aquí amb tanta ràbia i amb t ant

d’odi que són capaços de dir que nosaltres tancam l’hoteleria

sense criteris científics!...

(Remor de veus)

Quin interès creu vostè que té el Govern a tancar l’hoteleria

sense crit eris  científics? Com pot dir això el Partit Popular? Com

pot dir textualment: “cerrar la hostelería s in criterios

científicos”? 

Com pot dir això el Partit Popular? O sigui, vostès creuen

que el Govern vol tancar l’hoteleria sense criteris científics?,

però en quina situació estam? Aques t és el principal partit de

l’oposició?

(Se sent una veu de fons que diu “quants  contagis  hi ha a

l’hoteleria?” i algunes rialles)

Aquesta és la pregunta, Sr. Costa? La pregunta...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... la interpel·lació és de la Sra. Cabrera, però bé, pot...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, senyors diputats...

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I

TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

... el Sr. Costa que vol parlar...

(Remor de veus)

... que vol parlar, no...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, senyors diputats, no entrin en debat. Continuï, Sr.

Negueruela.
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EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I

TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

El que el Sr. Costa ha dit perquè no té el micròfon és quants

de contagis hi ha a l’hoteleria, és a l’oposició ...

(Se sent una veu de fons que diu: “ni ho saben”)

... el Partit Popular de negar la situació científica i de la

pandèmia. Això és molt perillós. És  molt  perillós que no donin

suport a les mesures científiques que fa aquest govern i que

fan tots els governs de qualsevol comunitat autònoma. 

És molt perillós el seu t o i és  molt perillosa la seva situació,

i jo dic que l’important és donar suport als governs quan han

de prendre mesures  com aquestes tan dures i després discutir

si les mesures de suport són suficients o no, però almanco el

marc de tancament, el marc científic no l’hauríem de qüestionar.

Qüestionin les  mesures, però no diguin que nosaltres tancam

l’hostaleria sense criteris científics; això sí que és una infàmia

i això vostès no ho haurien de fer...

(Alguns aplaudiments)

. . .  no haurien de fer aquest discurs, no haurien de restar

importància a la CAEB, a Comissions Obreres, a UGT i a PIM E,

que tenen moltes dificultats internes per aquesta s ituació, per

explicar aquesta situació, perquè tenen molta pressió i vostès

el que fan és menysprear-los. No és seriós el que acaben de fer.

No s ’han de qüestionar aquestes decisions científiques ,

qüestionin les mesures, qüestionin què hem de fer, però en t ot

cas el seu to, les seves formes i no voler signar el pacte de

reactivació i fer feina seriosa per a la sortida d’aquesta

comunitat autònoma no és l’adequat  del principal partit de

l’oposició. 

Per a nosaltres seria molt  millor que en lloc que vostè es

mostri així s’assegués a una mesa de react ivació, s’asseguessin

a una mesa on hi hagi el diàleg social,  on hi ha altres partits i

poder discutir amb seriositat quines són les millors mesures  p er

sortir aquesta comunitat. Això sí seria un partit de l’oposició

útil per al nostre país.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Ara en torn de rèp lica del grup autor

de la interpel·lació té la paraula la Sra. Cabrera. 

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente.  Vamos a ver, usted confunde

democracia con hacer su santa voluntad o que los demás

hagamos su santa voluntad. Confunde democracia, consenso

con hacer su voluntad.

(Alguns aplaudiments)

Y ese es un problema que tiene la izquierda habit ualmente.

Tiene que corregirlo.

Usted habla de respeto del diálogo social, que respetamos

el diálogo social.  Yo creo que el que no respecta es usted. Le

están diciendo a voz en grito “SOS Turismo” y las p at ronales

le están diciendo que la mesa de diálogo social es un paripé,

que va usted con las decisiones tomadas  y  que nos les hacen

ni caso. O sea que por favor, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

Y le digo, el que está debilitando a las patronales y a las

instituciones son ustedes, ¿por qué?, porque ustedes  tienen a

las patronales que les están pidiendo desde hace meses y

meses que les den ayudas, que neces it an ayudas directas para

sobrevivir y usted no hace ni caso, excepto cuando la gente

sale a la calle a manifestarse desesperada -¿me entiende, Sr.

Conseller?-, que usted entonces ahí ve peligrar su popularidad,

y entonces reacciona dejando de lado a las patronales que

están en su trabajo. O sea que por favor, Sr. Conseller, vamos

a hablar las cosas como son.

Mire, y además le digo una cosa, no me ha contestado nada

de lo que le he pedido, no ha contestado, aquí ha hecho es t e

otro discurso también muy relajadito, que supongo que lo

tendrá usted pensado de hacerlo relajadito, pero la situación no

es para estar relajadito, es para estar muy preocupado y es para

estar dando respuestas a la oposición, que es su obligación.

Mire, la realidad es que usted no tiene ni plan A ni p lan B

para encarar la temporada 2021. No puede dar garant ía de que

en junio tendremos  el 70% vacunado para poder abordar la

t emp orada mínimamente porque Baleares somos el banderín de

cola de toda España, porque usted no ha sido capaz de

convencer a Madrid de que den una vacunación prioritaria a

zonas turísticas porque es una necesidad vital.

Y tampoco nos da garant ías  de lo que va a hacer en caso

contrario, lo único que sabemos es que se fue usted a Madrid

a hacerse una foto con el Sr. Valdés, el secretario de Estado,

imputado por cierto en caso de corrupción y todavía en el

cargo, y nos dice que está trazando una hoja de rut a p ara la

reactivación turística de Baleares, cosa que ya nos vendió, Sr.

Conseller -usted se acordará-, el setiembre pasado con una foto

parecida.

Lo que vemos es que usted es t o no se lo toma en serio.

Mire, Funcas dice que asegura que es más valioso para España

convertirse en corredor seguro para el turismo que los prop ios

fondos europeos. Y usted no se lo toma en serio. 

Democracia también es que ante las violencias desatadas de

las calles últimamente, que eso no genera la tan necesaria

confianz a p ara la react ivación turística y reactivación

económica, de la misma manera que ustedes se pusieron de

perfil ya años atrás ante los actos vandálicos contra el turismo

en Baleares, ahora la Sra. Armengol tampoco condena la

violencia alegando que no se puede ir a la cárcel por cantar.

Otra irresponsabilidad Armengol, otra hipocresía de este
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gobierno que dice que quiere t urismo, pero no actúa en

consecuencia ni lo defiende.

M ire, le pedimos, Sr. Conseller, que el nuevo plan piloto por

lo menos no sea un fracaso esta vez, no ningunee a Menorca,

ni a Ibiza ni a Formentera y que disponga de todas las medidas

sanitarias y de control. No podemos volver a perder la

temporada porque estamos hablando de vidas. 

Los  des t inos competidores ya se han puesto las pilas, ya

están en marcha. Los grandes operadores turísticos adviert en

que tanto Grecia como T urquía se adelantan en las reservas.

Canarias está estableciendo corredores seguros con Italia, y es

una buena noticia que TUI fly haya anunciado que retoma sus

conexiones aéreas con Mallorca el 27 de marzo. Pero usted

sigue a remolque porque esto tampoco es mérito suyo.

No entendemos por qué continua con la advers ión a los

cruceros, que t amp oco me ha contado nada que va a hacer con

eso, pero es que mucha gente vive de ellos: los  guías, el

comercio, los transp ort es, la hostelería. Canarias los tiene en

marcha desde octubre y no ha habido focos de infección; dos

cada semana, con tranquilidad, con orden. Pero ust ed ni

siquiera ha querido prepararse para elaborar los protocolos

sanitarios que le pedimos desde el Partido Popular para cuando

buenamente se pueda iniciar. Ni siquiera eso.

No sabemos  nada de los bonos turísticos que anunció hace

cuatro meses, que los dejó parados, ent endemos, porque no era

el momento, de acuerdo con las agencias de viajes. Correcto,

pero es que tampoco sabemos cuándo los  va a hacer. Además,

estamos hablando de bonos interislas, dinamizar interislas. A

lo mejor se lo podría plantear.

Los fondos europeos. 20 millones que van a llegar para 2021

¡fantástico!, ¿cuándo llegarán?, ¿en qué los van a destinar?,

porque si van al mismo ritmo de ejecución que la Escuela

Náutica de Palma o la Escuela de Hostelería de Ciudadela, pues

ya le digo yo que poco van a hacer esos fondos europeos.

(Alguns aplaudiments)

Creo que también tengo que decir otra cosa, cero en

seguridad jurídica, Sr. Conseller. Vemos que el Tribunal

Supremo no le admite a trámite el recurso que presentó contra

la anulación de la multa de Airbnb y por tercera vez vuelve a

quedar claro que ustedes hacen normativa turística ilegal y

contraria al marco europeo y que todavía no le ha pues t o

remedio, porque ya hace meses de esto, Sr. Conseller.  Por

tanto, la seguridad jurídica también es muy necesaria para la

reactivación.

Por tanto, para acabar, Sr. Conseller, sinceramente no

creemos que usted nos haya dado resp ues t a ni creemos que

usted vaya a hacer lo necesario para la react ivación de Baleares

p orque, en definitiva, usted es el conseller del paro; hemos

acabado con 85.000 parados en 2020. Usted es el conseller de

la inseguridad y  la chapuza jurídica con normativas ilegales.

Usted es el conseller de las p uert as giratorias, ¿ahora quién nos

va a contestar en la AETIB?, ¿la directora adjunta?, ¿la va a

promocionar?, ¿qué va a pasar? Usted es  el conseller de las

amenazas dejando caer inspecciones de trabajo, y así nos lo

t ransmite el tejido productivo. Y usted es el conseller de la

mentira, dice que no puede ayudar al t ejido productivo con

ayudas directas, pero en realidad usted lo que quiere es ni

siquiera intentarlo.

Ante todo esto nos pide que confiemos, que nos

sumemenos. Sr. Conseller...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Cabrera, acabi per favor.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

... -sí, Sr. Presidente-, nosot ros confiamos en el sector turístico

que está demostrando responsabilidad y en la gente que está

demostrando sacrificio. Pero en ustedes y en un gobierno

inmerso en la inacción, en la incoherencia y en la hipocresía, no

podemos confiar.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrera. En torn de contrarèplica 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 l’ent enc, la puc entendre i

fins i tot podria intentar entendre-la, però cregui’m que és molt

difícil en aquesta situació.

Vos t è ha dit al final una cosa que em sorprèn perquè els

seus diputats a vegades ho diuen que és  la Inspecció de

treball, com s i nosaltres amenaçàssim amb la Inspecció de

treball. Però vos t è en quin país viu? Vostè en quin país creu

que viu? 

Quan nosaltres parlam de democràcia, i vostè em diu que

confonem democràcia amb voluntat, vostè què diu?, un

organisme de l’Estat que té una forma de fer feina perfect ament

protocol·laritzada, amb una forma..., aquesta situació no es pot

fer. Vostès què varen fer quan varen ser a les institucions per

poder entendre que es  pot fer això? A mi em sorprèn moltíssim

que vostès puguin dir que nosaltres podem dominar la

Inspecció de treball, però en quin món viu vostè?, en quina

democràcia viu vostè o creu que viu vostè? No ho sé, no ho sé.

Després també m’ha sorprès que a una interpel·lació vengui

aquí a dir que fan propostes i ens deixen aquest llibre una mica

gros i després diu que no es pot  p actar amb nosaltres perquè

no tenim confiança. No entenc el seu discurs, no entenc el seu

discurs.

 



4168 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 70 / 2 de març de 2021 

I després una crítica absolut ament de tot el que vostès

diuen. Diversificació econòmica, ara ens diu vostè que a la

passada legislatura el PP volia fer diversificació econòmica,

p erò s i es varen passar tota la passada legislatura dient que

nosaltres érem antiturisme i que s’havia de fer més turisme i

més turisme, i no fèiem propostes en el sentit de la

diversificació. Vostès el que haurien d’haver.. .  almanco és no

ser contradict oris en les seves propostes i mai no varen dir

això.

Sobre els majoristes de viatges i la situació que diuen, és

clar, tot  el que fa el Govern està mal i quan un majorista de

viatges com TUI anuncia que tornen a les nostres illes ,

nosaltres no hem fet res. Ens hem reunit pràcticament cada mes

i no ve el conseller delegat la setmana precisament  p er p arlar

amb el Govern d’aquesta situació, i sí li puc dir que vàrem fer

reunions totes les setmanes pràcticament amb TUI des del

gener, i que la setmana que ve el mateix Sebastian Ebel aquí per

pactar aquest marc de reactivació, com fem feina amb Jet 2 i amb

altres majoristes de viatges, però vostès això no ho volen

saber, perquè no es volen asseure a les meses de reactivació,

no es volen asseure on són els pactes, volen venir aquí a dir

això i a dir que nosaltres  no fem res, quan hi ha notícies

positives el Govern no hi és i quan les notícies són negatives

és tot culpa del Govern.

Jo crec que la societat és més seriosa que vostès, fins i tot

que nosaltres també i jo crec que per això el que hem de fer és

una feina conjunta en aquest sentit.

Dels fons europeus, n’hi ha prou que llegeixi el pressupost

de l’Estat per veure que els vint milions són al p ressupost

general de l’Estat, el que p assa és que ens van votar en contra

i tal vegada no ho han llegit, i simplement hi vot en en contra

per se, però si el Part it  Popular llegeix el pressupost general de

l’Estat veurà com els 20 milions d’euros  són allà. Per tant, no sé

què m’ha dit ara mateix vostè sobre aquesta s it uació de si hi

són o no hi són, hi són!

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Jo crec que si escoltassin més, si escoltassin més, perquè el

diàleg és escoltar, jo l’he escoltada a vos t è sense interrompre,

si escoltassin més, que és el millor per fer diàleg; és  clar, jo,

quan els dic a vostès: estimin el diàleg social, és que de veres

creguin en el diàleg social, no en el monòleg social, el Partit

Popular semp re va creure en el monòleg social, i el que és

imp ort ant és el diàleg social i vostè el des legit imen

permanent ment, amb la seva posició com a principal partit de

l’oposició, i també amb el que fan amb els agents socials.

Els agents socials varen pactar les mesures ara per a la

desescalada, les  vàrem pactar amb ells i vàrem pactar les ajudes

i va ser també... per a les p at ronals i per a les organitzacions

sindicals és un marc molt difícil, perquè es troben en una

situació molt difícil, però tenen responsabilitat, i vostès, amb la

seva oposició p ermanent el que fan és deslegitimar les

institucions, el marc de convivència que ha adoptat l’Estatut

d’Autonomia, que ahir es va celebrar, i també la Cons titució

Espanyola que vostès tant volen defensar. Si volen defensar la

Constitució Espanyola, i sempre vostès diuen la defensa de la

Constitució Espanyola, Espanya i t ot  això, el més important és

el diàleg social que n’emana, i això és el més important, i el

diàleg social requereix asseure’s, fer propostes i discutir i

negociar, i això vostès no estan acostumats a fer-ho.

Per tant, no em digui a mi que nosaltres confonem

democràcia amb voluntat, perquè represent un govern i un

partit que sí va fer molta feina per la democràcia en aquest país,

molta, i va acordar moltíssim amb les  organitzacions sindicals

i empresarials, moltíssim. Per t ant, jo crec que hauríem tots de

fer una rebaixa del to i ser més seriosos  amb les propostes i amb

el treball conjunt que s’ha de fer p er a la sortida d’aquesta

situació tan difícil i tan complicada en què ens trobam.

El meu desig és que llegeixin la s it uació en què ens trobam,

analitzin la situació que vivim i s’asseguin a les meses de diàleg

social per fer propostes amb els agents socials per a la nostra

reactivació, si no hi haurà reactivació, per suposat, aquest

territori sortirà d’aquesta situació, sortirà amb els agents

socials, amb les organitzacions empresarials i sortirà sense que

el Partit Popular faci res per a això. Jo crec que és una s it uació

molt complicada a la qual s ’enfrontaran per no voler pactar,

treballar conjuntament i tan sols  venir aquí a fer un discurs

totalment destructiu, jo crec que el seu mandat és més que fer

el que vostè acaba de fer en el dia d’avui.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Fem un recés de deu minuts

per airejar la sala.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, senyores diputades, reprenem el Ple.

III. Moció RGE núm. 1922/21, presentada pel Grup

Parlamentari Mixt, relativa a lluita contra el canvi climàtic,

derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 10296/19.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que consisteix en el

debat i vot ació de la Moció RGE núm. 1922/21, presentada pel

Grup Parlamentari Mixt, relativa a lluita contra el canvi climàtic,

derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 10296/19.

Començam amb la intervenció del Grup Parlamentari Mixt, t é

la paraula la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Bon dia, gràcies, Sr. President . Bé, quan vàrem presentar la

interpel·lació, sobre política general del Govern en matèria de

canvi climàtic, la finalitat que tenia la presentació d’aquest a

interpel·lació era, sobretot, sobretot i per sobre de tot, posar
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l’accent primer sobre la importància d’aquesta llei que es va

aprovar a l’any 2019, i segona, demanar al Govern que, en

coherència amb la importància de desenvolupar-la, accelerés

també la mateixa acció de govern i reforçar fins i tot els

instruments organitzatius, si pertocava, de les conselleries que

s’hi troben implicades, per fer poss ible que aquesta llei es

desenvolupàs d’una manera més àgil i més ràpida i, sobretot,

d’acord amb les necessitats d’emergència climàtica que varen

quedar paleses quan el Govern va aprovar aquesta declaració

el novembre del 2019.

A banda d’aquesta interpel·lació que vàrem dur a terme fa

dues setmanes i que el Sr. Yllanes, vicepresident del Govern, va

tenir també l’amabilitat de rebatre els arguments que per part

meva se li exposaven, vull dir que, bé, vàrem treure un debat

crec que molt productiu, i arran d’aques t  debat que vàrem

mantenir fa dues setmanes, es motiva la moció que avui

debatem.

Aquesta moció l’hem articulada en 10 punts, són 10, p erò

haguessin pogut ser 20 o haguessin pogut ser 30, podria ser

amp líssima, perquè, la veritat, és que si hi ha una qüestió

absolutament transversal a tot el Govern de les  Illes Balears és

la lluita contra el canvi climàtic o, com a mínim, hauria de ser

així, per tant, veuran que en el desplegament  dels diferents

punts hi ha qüestions que tenen a veure amb la conselleria del

Sr. Yllanes, però n’hi ha molts d’altres que no, n’hi ha alguns

que tenen a veure amb la Conselleria de Medi Ambient, n’hi ha

d’altres que tenen a veure amb educació, n’hi ha d’altres que

tenen a veure amb mobilitat, per tant és una qüestió que jo

sempre hi insisteix molt, és molt transversal i, per tant,

nosaltres, quan vàrem fer aquesta interpel·lació hi insistíem, la

interpel·lació és a tot el Govern no és a una part del Govern.

Bé, els tres primers punts, com vos t ès  veuran, tenen a

veure... no hi ha novet at , bàsicament, l’únic que diem és: per

favor, Govern, accelerau el ritme de feina perquè aquí hi ha uns

òrgans de participació i de consulta que estan prevists dins la

mateixa Llei de canvi climàt ic que s’han d’acabar de

desenvolupar i s’han d’acabar de posar en marxa i és important

que es trobin plenament actiu per fer p ossible que el

desplegament d’aquesta llei sigui eficient i sigui útil a la nostra

societat. Per tant, no m’hi entretindré, és a dir, parlam de la

creació del Consell Balear del Clima, parlam de l’aprovació, que

creiem que ja és urgent, del Pla de transició energèt ica i de

canvi climàtic, i parlam també de la reglamentació sobre la

petjada de carboni que es troba prevista en aquest a Llei de

canvi climàtic i que també p ensam que és un instrument

absolutament necessari per fer una bona feina.

I aquí nosaltres els citam a termini a comp rometre’s amb uns

terminis, esperam que vostès  s ’hi avenguin i que accelerin

totes les feines per fer possible que dins l’any 21 tenguem, dins

el present any, tots aquests instruments operatius.

Després, una qüestió que consideram també absolutament

indispensable i és: els demanam que facin acomplir a les

empreses de lloguer de vehicles de totes les illes els

compromisos que han d’adquirir en base al compliment

d’aquesta llei pel que fa a la substitució de les seves flotes de

vehicles, pensam que aquesta és una de les mesures estrella

d’aquesta Llei de canvi climàtic, que ha estat poc explicada i

que fins i tot m’atreviria a dir que potser molts lloguers a dia

d’avui, moltes empreses de lloguer de vehicles no estan

plenament  assabentades dels efectes que té i de les obligacions

que els implicarà.

Per tant, jo crec que aquí segurament s’ha de fer una... s’ha

de revisar si la feina que es fa per fer arribar el missatge als

lloguers és suficient; em permetrà que tengui uns dubtes,

vostès després diran la seva. I en tot cas , també, evidentment,

a veure de quina manera se’ls poden donar facilitats no només

per part del Govern autonòmic, sinó que també haurà de ser per

part de l’Estat per fer possible aques t a transició. Jo del que

estic segura és que la grandíssima majoria d’empreses,

m’atreviria a dir que la t otalitat d’empreses hi estaran plenament

d’acord i que es taran en aquesta línia, sempre i quan,

evidentment, també se’ls faciliti un poc la manera de fer-ho

possible.

Després, parlam també, en el punt cinquè, d’un pla de xoc

per reduir l’impacte sobre el canvi climàtic ocasionat pel

transport marítim, aquesta és una qües t ió, una línia constant de

la nostra acció política en aquest parlament; ja vàrem aprovar

una moció a finals del darrer període de sessions, en desembre,

en què demanàvem tota una sèrie de mesures que van en

aquesta línia; és a dir, si el 80% dels impactes que provoquen

canvi climàtic a les nostres illes venen ocasionats per la

mobilitat, el transport marítim, indiscutiblement, té un paper

molt rellevant. Per tant, és important també que el Govern

realment s’agafi aquesta t asca per banda i hi dediqui uns

esforços  addicionals, hi ha d’haver un compromís del Govern

per accelerar les feines i fer que el transport marítim realment

redueixi els impactes que genera a la nostra comunitat.

Després també parlam del projecte de llei de mobilitat

sostenible, en el punt sisè, aquest projecte de llei és

indispensable, pensam, i s’ha d’anar aplicant  i s’ha d’anar

desenvolupant de la mà i amb paral·lel a la Llei de canvi

climàtic, perquè, insisteix, si vostès mateixos fan una diagnosi

en la qual el 80% dels impactes sobre el canvi climàtic a Balears

l’origina la mobilitat, aquesta llei és ara mateix una urgència, i

crec sincerament que ens hauríem de comprometre tots  a

entendre que la llei de mobilitat sostenible ara p oss iblement és

la llei més urgent a aprovar per part d’aquest Parlament.

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Sr.

President en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, acab. Després, en el punt setè, demanam ajuts directes

per a les  p et ites i mitjanes empreses del sector turístic amb

l’objectiu d’adaptar les seves activitats al canvi climàtic, creiem

que aquesta és una qües t ió molt interessant a abordar i pensam

que és important que es pugui aprovar.
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Parlam d’un pla int egral de formació professional a les Illes

Balears que inclogui les noves titulacions de formació

professional que preveu la mateixa Llei de canvi climàtic.

Punt novè, acab, un estudi de vulnerabilitat davant del

canvi climàtic del Parc Natural de Ses Salines  d’Eivissa i

Formentera, pensam que aques t a també és una qüestió

indispensable.

I després, i ja darrer punt, demanam que el Parlament de les

Illes Balears manifest el seu rebuig a la pròrroga de concessió

de l’explotació petroliera Casablanca, de l’empresa Repsol, que

té davant de les cos t es  del delta de l’Ebre i Tarragona perquè

pensam que és un autèntic atropellament...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Tur, tiene que terminar, por favor.

LA SRA. TUR I RIBAS:

... per aquesta causa. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervienen para defender las  enmiendas, con RGE núm.

2198, 2199, 2200 , 2201 , 2202, 2203/21, presentadas,

conjunt amente, por los Grupos Parlamentarios  Unidas

Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca. Por parte del Grupo

Parlamentario Unidas Podemos tiene la palabra el Sr. López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Esta moción que nos ocupa hoy de lo

que trata es de luchar contra el cambio climático o, mejor dicho,

de acciones que podemos realizar para frenar los efectos de

ciertas actividades que son insostenibles para nuestro medio

ambiente. En realidad, la lucha contra el cambio climático es una

lucha completamente transversal, no hablamos de que se pueda

realizar una única acción concreta y esperar que todo se

arregle, cuando hablamos de lucha contra el cambio climático

hablamos  de encaminarnos hacia la transición energética

basada en energías provenientes de fuentes renovables y huir

del actual modelo, nada sostenible. T ambién hablamos de

cambiar nuestros vehículos con motores de combustión de

explosión por unos eléctricos; o, por ejemplo, de ser capaces  de

reducir la contaminación proveniente del t ransporte marítimo o

del aéreo el cual es muy contaminante; o adaptar nuestros

edificios p ara que sean más eficientes desde un punto de vista

energético; o que la industria del comercio, p or ejemplo, utilice

más energías basadas en fuent es  renovables , con el

consecuente ahorro, y también lucha contra el cambio climát ico

en sí y freno de la contaminación.

En realidad, la lucha contra el cambio climático es tan amplia

que seguramente cualquier cuestión de la que hablamos abarca

la acción que realizamos a lo largo de nues t ro día a día,

prácticamente cada día podemos hacer una reacción o una

acción que es contaminante en sí y que acelera el cambio

climático que padecemos.

En este sent ido, una vez más, desde la Unión Europea se

insta a seguir trabajando en la misma dirección que ya llevamos

un tiempo trabajando en Baleares y, por eso mismo, gran parte

de los fondos europeos son precisamente para dar impulso a la

transición energética que tanto estamos siempre hablando.

Actualmente, a causa de la pandemia, lo que hemos visto es

que a la gente lo que le p reocupa es el ahora, y ¿qué hemos

visto que ocurre en esta lucha de la pandemia y que es a tener

en cuenta del comportamiento humano? Que, aunque se ha

tenido claro de forma mayoritaria que las medidas que más

favorecían, al final la curva del contagio serán medidas

restrict ivas , a causa de la economía en sí se ha tenido que ir

aflojando o apretando las res tricciones según aumentaba o

disminuía la curva de contagios. El motivo que, por muchas

ayudas que se habiliten, las familias, la gent e, sin dinero, no

puede pagar la comida, no puede pagar sus casas , ni los

suministros básicos y , como es normal en el ser humano, al

final te preocupas por el ahora y no por lo que puede pasar

mañana. Y ¿p or qué lo comento? Pues, porque con el cambio

climático pasa algo muy parecido, aunque ya está aquí, aunque

realmente hay muchos estudios  que ya avisan de cómo nos va

a afectar, tanto económicamente como socialmente, y  en

especial en territorios insulares como Baleares, la sensación

que se sigue teniendo o que la gente puede llegar a tener es

que sea algo de medio y largo plazo, de algo que se habla, pero

de lo que no se acaba del todo de hacer lo que se tendría que

hacer y como lo ven, que es para mañana y no para ahora.

Y creo que precisamente esta moción de lo que sí que se

trata y, además, en su mayoría de puntos, es de apuntar a

acciones concretas para que al menos desde Baleares sigamos

luchando, y además, completado, contra el cambio climático de

una forma muy decidida. Y sí, soy consciente de que es  verdad

que hay gente, incluso partidos, que son negacionistas en

cuant o al tema del cambio climático o que simplemente ponen

en duda que sean las  acciones del ser humano las causantes,

aunque nos tendría que haber dado una reflexión que en los

tiempos de pandemia, cuando había restricción de movilidad,

con lo cual las  emisiones producidas por todo el tema de

movilidad en s í se redujeron muchísimo, se vio cómo se

rebajaba el nivel de contaminación en el aire, se vio como las

grandes ciudades tenían un aire más  limp io y como realmente,

incluso en tiempo récord, se reducía la contaminación de los

gases  invernaderos en nuestra atmósfera. Con lo cual,

ciertamente es una prueba práctica del gran impacto que las

acciones que comete el ser humano s í aceleran el cambio

climático que sufrimos.

Y en cuanto al posicionamiento de los  p unt os de la moción

en sí, que paso a comentar ahora, en el primer punto, nuestro

grupo estará a favor, directamente.

En el segundo punto, luego os pasaré una transacción, se

ha transaccionado con la diputada que ha presentado la

moción, donde dirá que sea “durante el presente año”.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202102198
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202102199
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202102200
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202102201
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202102202
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202102203
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En el tercer punto, retiramos la enmienda que habíamos

presentado, la 2199, ahora se lo comentaré al letrado.

En el cuarto punto, votaremos a favor.

En el quinto punto, haremos una transacción, que ahora

también pasaré al resto de grupos y al letrado. Al sext o punto

igual, una transacción que pasaré al resto de grupos y al

letrado. En el séptimo punto hemos presentado una enmienda

que a ver si se acepta o no. En el octavo lo mismo, se presenta

una enmienda, quedamos a la espera.

Y en cuanto al noveno y al décimo punto, como no puede

ser de otra forma, nuestro grupo votará a favor.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias , Sr. López. Por parte del Grupo

Parlamentario Socialista tiene la palabra el Sr. Ferrer.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta, i bon dia a t ot hom.

Nosaltres estam d’acord amb les paraules que va pronunciar fa

uns dies el secretari general de l’ONU, Ant ónio Guterres, qui

alertava que el planet a s’enfronta a una triple emergència

ambiental de canvi climàtic, reducció de la biodiversitat i a una

ep idèmia de contaminació que causa 9 milions de mort s

prematures a l’any.

Ens trobam a un moment de crisi i de fragilitat, la pandèmia

de la COVID-19 segueix causant agitació a tot el món, milions

de persones han estat empeses a la p obresa i les dones, a més,

suposen la càrrega més pesada, les desigualtats  ent re les

persones i els països creixen.

Per a Guterres, la pèrdua de la biodiversitat, la contaminació

química, la salut dels oceans, la desertificació i el canvi climàtic

estan interrelacionat s ; els governs i les persones necessiten

entendre en el propi ADN que els desafiaments ambientals,

socials i econòmics estan lligats i han de ser abordats junts.

La moció que debatem avui, fruit  d’una interpel·lació

sol·licitada el 3 de desembre del 2019, ens ofereix l’oportunitat

de debatre i d’avaluar en quina mesura el Govern de les Illes ha

posat el gruix de les accions estratègiques al servei de la

preocupació per aquest canvi climàtic. La interpel·lació, t ot  i

que va ser formulada abans de l’aparició de l’epidèmia de la

COVID-19, no està gens desactualitzada, com ja sabem, el

lligam, com deia abans, de la pèrdua de la biodiversitat i de

l’aparició de virus zoonòtics, com és el coronavirus, ha estat

més que demostrada i validen la necessitat de seguir combatent

el canvi climàtic.

Les nostres illes foren pioneres  a l’any 2019 amb l’aprovació

de la Llei de canvi climàtic, per tant, ara cal que seguim fent

feina de valent perquè document, capdavanter per a molts

països i regions i que ens situà la nos t ra comunitat autònoma

a l’avantguarda de l’aprovació de mesures proteccionist es del

medi ambient, no quedi en un paper banyat i puguem veure

l’abans possible la seva plena aplicació. És per això que el

nostre grup votarà directament a favor dels punts primer, tercer,

quart, novè i desè.

Pel que fa a les esmenes presentades, explic una mica com

han quedat. Sobre l’esmena 2198, nosaltres presentam una

transaccional, que ja ha comentat el diputat d’Unidas Podemos,

pel que fa a incorporar l’apreciació que s igui aquest pla aprovat

durant el present any 2021.

Per altra banda, retiram l’esmena número 2199.

Pel que fa a l’esmena 2200, nosaltres presentam també una

transaccional, perquè consideram que la regulació del trànsit

marítim i les emissions que provoquen els vaixells és una

qüestió que competeix a l’Estat i, en tot cas, a la Unió Europea,

però, pel que fa al trànsit interilles, sí que pot competir, en

aquest cas, al Govern de les Illes Balears i p er això el que fem és

proposar que es realitzi un estudi p er analitzar de quina manera

es pot reduir l’impacte sobre el canvi climàtic ocasionat pel

transport marítim de passatgers  i mercaderies entre les illes,

dins el marc comp et encial autonòmic, com deia abans, per

cenyir-ho a les competències que tenim des del Govern de les

Illes Balears, tot plegat en un t ermini de sis mesos, com

s’exposava a l’origina de la moció.

La següent esmena es transforma en una transacció, parl de

l’esmena 2201, que nosaltres diem que a tot el procés que es va

engegar l’any passat, començant pel 2 d’agost, amb l’aprovació

per part del Consell de Govern de l’inici de presentar un

projecte de llei de mobilitat sostenible, que després es va posar

també en marxa amb una fase de consult es prèvies per poder

tenir una proposta de llei de mobilitat sostenible, tot plegat

nosaltres coincidim amb la voluntat del Govern d’engegar

aquest projecte. És més, nosaltres, a l’oct ubre del 2019, el

nos tre grup, juntament amb la resta de grups del Pacte de

Bellver, vàrem p resentar una proposició no de llei en aquest

Parlament on exposàrem una sèrie d’ít ems  que nosaltres

consideràvem que eren molt importants, que havien d’encabir-

se dins aquesta futura llei de mobilitat sostenible. Per això,

nosaltres proposam aquesta transaccional a l’esmena número

2201, que el que diem és que es pugui consolidar, dintre del

present any 2021, l’aprovació inicial del projecte de llei de

mobilitat sos tenible, tal i com es recull a la Declaració

d’emergència climàtica de les Illes Balears.

Pel que fa a l’esmena 2202, nosaltres consideram que el

redactat que proposam a l’esmena és l’adequat per tal de poder

optimitzar la tramitació administrativa de les ajudes que es

plantegen a l’original de la moció.

I pel que fa a l’esmena 2203, que és relativa a l’àmbit

educatiu de la formació professional, que avui justament  en

parlàvem, hem d’explicar una qüestió que és bona d’entendre,

el pla fou aprovat l’any 2018 i té una vigència fins a l’any  2021,

per tant, consideram que el que es t ableix l’article 77 de la llei
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que esmentava, de canvi climàtic de les Illes Balears, per tal

d’introduir tota una sèrie de matèries a l’àmbit educatiu i

específicament a l’àmbit de la formació profess ional, ítem més

esp ecíficament també amb la col·laboració de l’Institut Balear

de l’Energia, tot plegat  no fou possible perquè el pla es va

aprovar prèviament a l’aprovació de la Llei de canvi climàtic.

Per això, el que nosaltres proposam a l’esmena és que en el

p roper pla que es pugui encetar a partir d’enguany, 2021, i que

tengui la vigència que es determina en aquest futur pla sí que

s’incloguin les especificacions  que ha inclòs el grup proposant

a la seva moció presentada.

Res més, moltes gràcies, vicepresidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Per part del Grup Parlamentari

MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta, senyores i senyors diputats.

Avui tenim diverses qüestions damunt la taula per abordar la

lluita contra el canvi climàt ic, diverses qüestions totes

introduïdes en aquesta moció que ens presenta el Grup Mixt , de

la mà de la Sra. Sílvia Tur. La primera és el quan, la moció

original marca que tota una sèrie de polítiques incloses a la Llei

10/2019, de canvi climàtic i transició energèt ica, es duguin a

terme en un període que és objecte d’esmena per part dels

grups que donam suport al Govern.

I des  de MÉS per Mallorca hem signat aquest conjunt

d’esmenes  p er coherència amb la viabilitat d’aques t es

polítiques, però d’acord amb el contingut que proposa la Sra.

Tur.

I, evidentment, també donam suport a aquestes propostes

de transaccions que han anunciat els diputats que m’han

precedit. Tots ells han defensat les esmenes i han explicat el

posicionament davant dels punts que compartim. 

El segon bloc d’esmenes també és fruit de puntualitzacions

tècniques i ap reciacions  que per a res desvirtuen la

intencionalitat de la proposta, i entenem que la Sra. Tur les

acceptarà. 

Per tant, com que són assumibles , jo em centraré o faré

referència a dos punts en qües t ió. El primer és el novè, el novè

de la moció: “el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de

les Illes Balears a fer durant  el p resent any un estudi de

vulnerabilit at  davant del canvi climàtic del Parc Natural de Ses

Salines d’Eivissa i Formentera”; primer volia fer referència

perquè la referència a aquest parc natural de Ses Salines al

vintè aniversari de la seva institució és un símbol i, segon,

perquè el fet d’avui d’instar a fer un estudi de vulnerabilitat

davant del canvi climàtic del parc reforça la idea que els espais

naturals no sols  han de ser declarats, que també, sinó que han

de ser dotats de recursos i instruments amb plans  com el PORN

o el PRUG i amb eines especials com la que vostè, Sra. Tur, ens

proposa avui, que bé podria ser o es podria es tendre a altres

espais naturals de les Illes Balears, per no dir a tots, espais que

s’han de dignificar i defensar de forma permanent.

Precisament la setmana passada es  va aprovar el Pla

d’Ordenació de Recursos Naturals, el PORN, de S’Albufera. Un

pla que amplia el p arc i dóna una segona línia de protecció a

Son Bosc, un espai que després de més de vint anys de lluita

queda definitivament blindat. Per tant, un èxit compartit entre

formacions polítiques, com MÉS per Mallorca, i entitats, com el

GOB Mallorca. Després d’una lluita històrica i gegantina cont ra

la dreta, contra l’especulació i contra la indiferència Son Bosc,

per tant, queda protegit i salvat. I no és ni serà un camp  de golf.

Per tant, més de vint anys de lluita per Son Bosc i més de vint

anys des de l’inici de la feina per la creació del Parc Natural de

Ses Salines. Comparteixen, per tant, les dues iniciatives

comparteixen època i etapa que fou la del p rimer pacte de

progrés. 

Aquesta moció -crec- s ’inspira en una idea, facem allò que

vàrem dir que faríem tant fa vint anys com ara. Ho dic p er un

parell de qüestions, primer de tot, tenim aquesta legislatura tota

una sèrie d’obligacions de desplegament de polítiques, d’eines ,

d’instruments , de marcs  normat ius que preveuen lleis

importants que s’aprovaren la passada legislatura, una d’elles

és l’exposada, la Llei de canvi climàtic. També hi ha el decret de

posidònia, també hi ha la Llei de residus que com bé saben en

el mes de març entrarà en vigor desp rés del seu ajornament per

la COVID, la Llei agrària, etc.

Per tant, creim que en aquests moments la responsabilitat

del Parlament i de nosaltres com a diput at s  és  controlar i

impulsar diverses qüestions. La primera de totes, crec que

qualcú ja l’ha coment ada, és combatre el negacionisme polític

i social. La segona és l’eficiència en la tasca institucional, ho

dic p erquè canvi climàtic està clarament ubicat a la conselleria

o a la vicepresidència, però és una qüestió -que ja hem sentit

moltes  vegades- compartida amb altres conselleries del Govern;

creim que és import ant  que es posin instruments, ja sigui a

través de l’Agenda Balear 2030 que a principi de legislatura es

va posar damunt la taula, ja sigui amb mecanismes de

transversalitat, línies de feina conjunt es entre distintes

conselleries, evidentment la de Canvi Climàtic la primera, però

també hi ha la de Medi Ambient, també hi ha la d’Agricultura i

també la de Mobilitat. Per tant, parlam de quatre conselleries

que han de funcionar i han de rodar de manera conjunta. 

També els fons europ eus  Next Generation i els projectes

que beneficiaran i repercut iran a les Illes; per tant, aquests fons

són importantíssims també en la lluit a contra el canvi climàtic.

Parlam d’un canvi de model, d’una t rans ició de model, posam

l’accent, cada formació política posa l’accent aquí on creu

convenient, però parlam bàsicament tots del mateix, per tant,

d’enfocar un canvi cap al futur del model econòmic que sigui,

que vagi encaminat no contra el t urisme sinó que sigui un

model que diversifiqui més l’existent. Per tant, aquests fons

europeus Next Generatiu també seran importantíssims en tot

això. 
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I ja per acabar, el darrer punt, el rebuig a la pròrroga de la

concessió de l’explotació petroliera Casablanca, una pròrroga

que no està subjecta a evolució ambiental prèvia, com marca el

dret  comunitari, que Aliança Mar Blava evidentment du el cas

a Europa, un fet que ens mostra la p ass ivitat del Govern

espanyol en la protecció de la mediterrània, una protecció de

les prospeccions que s’ha instat des del Govern de les  Illes

Balears, des del Parlament de les Illes Balears...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Ferrà, tiene que terminar, por favor.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

... -vaig acabant, vaig acabant , Sra. Vicepresidenta-, amb

diferents iniciatives i en diferents moments.

Vull recordar, perquè avui s’ha de posar en valor, recordar

la Llei contra les prospeccions petrolieres a la Mediterrània, que

encara està pendent de debat en el Congrés dels Diput at s  i

d’aprovació, ja duim un retard crec que de tres anys; i, segon,

aquella iniciativa per la moratòria de les prospeccions que va

ser aprovada fa poc també en aquest parlament. Per tant,

esperam que les institucions espanyoles atenguin aquestes

demandes i que no tornin passar, per exemple, pròrrogues com

les de Casablanca. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Per part del Grup Parlamentari

Popular té la paraula el Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, vicepresidenta. Bé, nosaltres el primer de tot que

volem demanar, Sra. Tur, i això ja ho donam per assumit, és la

votació separada i així us podrem votar a favor d’un bon grapat

dels punts proposats. 

Estam davant d’una moció presentada pel Grup Mixt amb

un seguit d’iniciatives o propostes per la lluit a contra el canvi

climàtic. I, com ja he dit, no estarem en cont ra de la majoria

d’elles. 

Pas a explicar directament el sentit p revis t  del nostre vot a

l’espera d’analitzar aquestes darreres t ransaccions de darrera

hora que se’ns han present at ara, en aquest moment. De totes

les propostes al bloc que dóna un termini, un timing tancat ,  un

timing breu, un timing immediat al Govern a fer una sèrie

d’actuacions , ens abstendrem. Ens abstendrem al punt primer,

al segon i al t ercer. Aquests punts insten a constituir ja el

Consell Balear del Clima, el Pla de transició energètica i a

desplegar la reglamentació corresponent a la petjada de

carboni. 

És verit at que la presentació d’aquests punts evidencia que

el Govern fa lleis que després no s’arromanga del tot per

complir o per implementar, però també entenem que s i no ho

han fet abans entenem ara que sense at urar en la gestió

transversal de totes les àrees el Govern ha d’estar centrat

sobretot amb tots els seus departament s  en la gestió de la

COVID. A més, aques ta etapa de crisi ha duit també a una

at urada o a una returada del transport de tot tipus i a una

reducció de la mobilitat, com ja han dit  els  dip utats que m’han

precedit, i a uns altres hàbits que pot ser quedin p er sempre i,

per tant, ent enem que s’hauran d’analitzar també aquestes

variables per fer un bon pla de t rans ició i una bona

reglamentació. Com a conseqüència, no veim prioritari ni urgent

a aques ts moments haver de limitar aquests calendaris

concretíssims d’aquestes actuacions.

En els punts quart, cinquè i sisè sí que hi votarem en cont ra,

Sra. Tur. Aquests punts vénen a obligar a emp reses privades

a act uacions  que els  p oden sup osar uns  cos t os

importantíssims i creim que és el pitjor moment precisament per

a això, per a aquestes empreses, adquirir una t ipologia de

vehicles costosos -el punt quart-, o un pla de xoc -el p unt

cinquè- que possiblement derivarà en un augment de costos

importants a les empreses  de transport marítim, tant de

passatgers com de mercaderies. 

Al punt sisè també hi votarem en contra. Amb el govern

actual ens fa més  p or que una gelada atesos els precedents a

les darreres institucions, a les altres institucions, per exemple,

a l’Ajuntament de Palma de limitar a 30 la velocit at ,  al Consell

de Mallorca a 80 a la via de cintura, el simple nom d’un p rojecte

de llei de mobilit at  sos t enible quasi ens du a pensar que jo per

venir de Campos haurà de venir amb la bicicleta o amb el carro

i la bèstia i, per t ant, de moment, hi votarem en contra, però

quan es presenti aquí al Parlament farem les aportacions

necessàries també amb esperit constructiu i veurem si en surt

qualque cosa bona. 

I els punts 7, 8 i 9...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -perdona, Damià?, perdó?- els  p unt s  7, 8, 9 i 10 els votarem a

favor, a favor que el Govern creï una línia d’ajudes directes per

a petites i mitjanes empreses del sector turístic, sempre, per a

poc a poc adaptar i fer compatibles les seves activitats amb la

lluita contra el canvi climàtic; a favor d’augmentar amb noves

titulacions de formació professional mat èries vinculades amb el

canvi climàtic i la transició energètica també; i a favor de fer

l’estudi de vulnerabilitat del Parc Natural de Ses  Salines

d’Eivissa i Formentera.

A favor també votarem, com hem fet  sempre des del Partit

Popular, especialment des del Partit Popular d’Eivissa i amb el

suport de Biel Company quan era conseller de Medi Ambient

i ara com a president dels populars de Balears, de rebutjar la

pròrroga de la concessió d’explotació p et rolífera. I crec que hi

cap aquí recordar que aquestes autoritzades d’explot ació

petrolífera es varen fer en temps del PSOE, quan Zapatero era

el president i que en aquell moment la presidenta Armengol ja

era a les institucions i que igual que ara amb Pedro Sánchez, li

feia mambelletes amb les orelles. Gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sagreras. Per part del Grup Parlamentari

Ciudadanos té la paraula el Sr. Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sra. Presidenta. Como saben ustedes, Ciudadanos

presentó muchas iniciativas durante la última legislatura, para

impulsar y llevar a cabo el necesario cambio de modelo

energético y producir la electricidad a través de un modelo a

partir de energías  renovables , que además no son

contaminantes, siendo necesario conseguir esa transición

energética siguiendo los Acuerdos de París, unos acuerdos

que nos hemos marcado todos los estados miembros de la

Unión para que en 2050 se llegue a este cambio de modelo.

Ciudadanos  registró en su día un total de 26 enmiendas

durante el debate de adopción de la Ley 10/2019, pretendiendo

que se diese cumplimiento a los Acuerdos de París previstos

para 2050, pero modificando completamente las estrategias  p ara

conseguir dichos objetivos , al considerar que el proyecto de

ley se saltaba y la actual ley se salta, dos de los principios

fundamentales de los Acuerdos de París, que son que la

trans ición energética sea justa, permitiendo una reconversión

laboral e industrial sin pérdida de puestos  de t rabajo, sin cierre

de emp resas y sin mermar su competitividad y además que la

transición sea segura.

Consideramos  que la ley sigue sin cumplir esos principios

básicos en gran parte de su art iculado. Una de las condiciones

imp ortantes que se debe perseguir es que se trate de una

transición energética justa, lo que tratamos  de reflejar con las

enmiendas a la disposición adicional tercera, sobre el cambio

del parque móvil de vehículos de combustión a vehículos de

emisiones cero. Prop oníamos  favorecer el mercado de

vehículos emisiones cero e imponer una t asa a los vehículos

contaminant es. Propusimos que el cambio al parque móvil se

realizase de manera progresiva, alargando los plazos hasta

2050, donde quedaría prohibida su circulación, de acuerdo con

los Acuerdos de París. No se nos tuvo en cuenta.

Con es t as propuestas pretendíamos minimizar el perjuicio

sobre las  actividades económicas y sobre los trabajadores del

sector, lo que esta moción en sus puntos 4, 5 y 6 viene a

ignorar e impulsa la generación de más gas t os  y  de

obligaciones para empresas  de alquiler de vehículos, por lo que

votaremos en contra de ellos. Tampoco hoy es momento para

machacar más de lo que el tripartito ha machacado al sect or

marítimo. En su día ofrecimos un plan autonómico de ayudas  a

particulares y a emp resas de sustitución de vehículos de

combustión radicados en Baleares por vehículos emisiones

cero, un plan que tendría como mínimo una duración de siete

años, así como el es t ablecimient o de deducciones y

bonificaciones impositivas y de tasas a los vehículos emisión

cero.

Ciudadanos no ap oy a iniciativas que den carta blanca al

Govern para imponer cualquier condición a las empresas p ara

imponer la substitución de sus flotas por vehículos emis iones

cero, para conseguir el cien por cien en la fecha determinada

por la ley. No consideramos que el Govern tenga que imponer

cómo llegar a esa fecha al haber ya una hoja de ruta. Y

proponíamos que sean las propias empresas las que programen

sus  inversiones como mejor les vaya, para adecuarse a los

objetivos que marca la Ley 10/2019.

En lo que se refiere al punto 7 de la moción que hoy se

presenta y que plantea la creación de lineas de ayudas, viene

a reflejar iniciat ivas que Ciudadanos presentó a esta cámara el

12 de febrero de 2019. Por lo que votaremos a favor de este

punto.

En efecto, Ciudadanos siempre quiso y quiere evitar las

provisiones favoreciendo el redireccionamiento del mercado

hacía la venta del vehículo emisiones cero, facilitándose a los

ciudadanos y no mermando la competitividad de las emp resas.

En su día Ciudadanos t ambién introdujo enmiendas al actual

artículo 26 de la Ley de cambio climático y que hacen referencia

al cálculo de la huella de carbono de las  emisiones difusas

realizadas por las PIME. Nosotros pedimos  en su día eliminar

los  dos puntos del artículo 26, para quitar la obligación de las

PIME de calcular anualmente la huella de carbono de su

actividad y a registrar después este documento ante el Registro

balear de la huella de carbono. Y propusimos, sí, que las PIME

cumpliesen con las obligaciones  de la ley, en cuanto a reducir

progresivamente las emis iones de gas invernadero y de

eficiencia energética. No es tábamos de acuerdo con que se

tuviese que pagar a un empresa ext erna para realizar cada año

ese cálculo y en trámite de registro y no lo estamos hoy. 

No queremos más tasas ni más procedimientos para

nuestras PIME y autónomos, que ya están asfixiados  con la

presión fiscal que sufren, los procedimientos burocráticos y la

presión generada por la pandemia. Lo que han de hacer las

PIME es invertir dinero en cumplir con las medidas de

disminución de emisiones y de eficiencia energética. El punto

3 de la moción que hoy se presenta, da carta blanca para que se

creen estas  nuevas cargas para las empresas, por lo que luego

votaremos que no.

Para acabar, indicaremos  que nos abstendremos en los

puntos 1 y 2, ya que no dicen nada más de lo que ya dice la ley,

piden al Govern que aplique la ley. 

Referente a los puntos 8, 9 y 10, votaremos a favor, ya que

no podemos más que estar de acuerdo con que se realice un

estudio de vulnerabilidad ante el cambio climático sobre el

Parque Natural de Ses Salines de Ibiza y Formentera, que se

det engan las concesiones de estudio y explotación de

instalaciones petrolíferas offshore y que se desarrollen las

nuevas titulaciones de FP en materia de cambio bioclimático y

transición energética.

Gracias, Sra. Vicepresidenta.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Benalal. Per part del Grup Parlamentari VOX-

Actua Baleares té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Vicepresidenta. Gracias, Sra. Tur, por haber

traído aquí esta moción porque nos  da p ie a VOX a explicar

nuestra postura respecto al cambio climático. A ver si les queda

claro, VOX no es negacionista del llamado cambio climático, no,

no lo es, por mucho que lo repitan, es igual que lo de la ext rema

derecha, que no cuela, señores, no.

(Remor de veus)

Miren, nosotros  no negamos que podemos estar ante este

cambio, pero lo que ponemos en duda es que sea la acción del

hombre la causant e de dicho cambio climático y no porque lo

digamos nosotros, sino porque tampoco existe unanimidad

científica al respecto. Y porque nosotros creemos que deben

ser los científicos los que se aclaren. Es lo mismo que decimos

respecto de la historia, deben ser los historiadores  los  que se

encarguen y en el tema climático igual, que sean los  cient íficos.

No hagan política también, creando una especie de religión

entorno al clima, es científicamente irrealista at ribuir a la

humanidad la responsabilidad del calentamiento observado

desde el siglo pasado. No somos tan poderosos, los  cambios

en el clima se han producido a lo largo de miles de años,

cuando no había act ividad humana alguna. ¿Qué podamos

influir en algo? Por supuesto, puede ser, pero eso es  una

cuestión a resolver por los científicos.

Y lo que hace esta moción es p edir el desarrollo de la ley

autonómica de cambio climático, una ley  que no hubiera

cont ado con nuestro voto favorable, p orque nosot ros

cuestionamos los dogmas que impone. Por ello, al único p unto

que votaremos a favor es al que se refiere al estudio de

vulnerabilidad del Parque Natural de Ses  Salines de Ibiza y

Formentera, el punto 9.

Miren, cuando yo estudiaba en los novent a un máster en

gestión medioambiental, el IPPC pronosticó un aumento de la

t emp erat ura global de 0,3 grados por década desde 1990 y el

aumento real ha sido de 0,15 grados por década, la mitad de lo

profetizado. Todas las predicciones  hechas por el lobby

climático han fallado has t a la fecha, como el apocalipsis

aterrador que anunciaron con el agujero de la capa de ozono,

que decían que derretiría los polos y haría desaparecer las Islas

Baleares en 2020, cuando realmente quien las  va a hacer

desaparecer va a ser la Sra. Armengol, no el cambio climático.

¿Se acuerdan la de chiringuitos públicos que se montaron para

frenar los rayos asesinos ultravioletas? Porque yo me acuerdo

y después nada, ni agujero, ni estamos fritos  p or los rayos

ultravioletas. Miren, de lo que estamos fritos es de pagar

impuestos para sostener tanto chiringuito ahora climático.

Más datos . ¿Saben cuándo alcanzamos el máximo histórico

anual de CO2 en la atmósfera? Se lo decía el señor de Podemos

que lo comentaba antes, pues el máximo histórico se alcanzó el

pasado 1 de mayo de 2020, en plena pandemia, con los coches

en los garajes, las fábricas cerradas y la economía mundial

parada, entre ellas la más contaminante por cierto, que es  la

china. Y son datos del Observatorio de ciclos de carbón y

gases  de efecto invernadero del Ministerio de Comercio de

Estados Unidos.

Además, señores dip ut ados, para hablar de emisiones hay

que hacerlo de forma global, es  que es ridícula la aportación

balear a este problema planetario. Las emisiones españolas de

CO 2  representan un 0,7% del total mundial, y Baleares en los

últimos 30 años ha supuesto el 2,5% del total nacional, ¿se dan

cuenta de la ridiculez de las cifras? Yo no sé s i es  que han caído

en el “autonomismo climático”.

Miren, tomando en consideración datos nacionales, si

después de empobrecernos con impuestos verdes y condenar

a nuestra indust ria, se alcanzaran los objetivos marcados por la

Ley nacional contra el cambio climático, nues tra incidencia -la

de España- en el volumen mundial de emisiones de CO2 sería de

un 0,17%. Si a esto le añadimos  que el CO2 solo pesa un 15% en

el efecto del calentamiento global, habríamos atenuado dicho

efecto en tan solo un 0,025%, ¡toda España!, así que ahora

calculen en Baleares.

Miren, ustedes nos venden un dogma, una nueva excusa

p ara imp oner un ideario intervencionista, liberticida y

gravemente empobrecedor, para t ransformar radicalmente

nuestra economía, nuestro pensamient o y hasta nuestro modo

de vida. Proponer ahora el desarrollo de la ley autonómica y

obligar a las  empresas de alquiler de vehículos a adquirir

vehículos eléctricos, planes de choque al transporte marítimo

de mercaderías, o que se propongan ayudas  a las  pequeñas y

medianas empresas del sector turístico para que adapten sus

actividades a la llamada “emergencia climática”, cuando lo que

necesitan son ayudas directas para sobrevivir y poder pagar

sueldos, alquileres, luz..., perdonen que les diga, pero es cuanto

menos un insulto a toda la gente que tan mal lo está pasando. 

Miren, nosotros creemos en la libertad económica y en la

neutralidad tecnológica del Estado, mientras la esencia de la

izquierda es  el crecimiento constante del poder del estado

sobre la sociedad. Y yo quiero recordarles una cita de Nicolás

Gómez Dávila: “Cuando el Estado crece, el individuo

disminuye”, y es lo que están haciendo us tedes. El Gobierno

balear, lo que debe hacer es proteger el medio ambiente, de

manera efectiva e inmediata, limpiando torrentes, arreglando las

redes públicas de agua potable, evitando los vertidos y, en

definitiva, trabajando sin crear alarma. Porque la alarma real -la

verdadera emergencia- es la social y económica que nos está

azotando. 

Voy acabando. Señores diputados, ¿qué deben pensar los

ciudadanos que no pueden llegar a final de mes, los que han

tenido que cerrar el negocio, los que están en las colas del

hambre, cuando ven que sus representantes...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sr. Campos, tiene que ir terminando, por favor. 
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EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

... -termino- cuando ven que sus representantes en el

Parlamento balear les dicen que deben adaptarse a la

emergencia climática? Nosot ros  sabemos muy bien cuál es la

actual emergencia en estas islas y no es la que se recoge en

esta moción, es la emergencia de la gent e que lo pasa mal, a eso

deben destinarse todos nuestros esfuerzos. 

Por ello, votaremos en contra de esta moción. 

Muchas gracias, Sra. Vicepresidenta.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gracias, Sr. Camp os . Por parte del Grupo Parlamentario El Pi

Proposta per les Illes Balears té la paraula la Sra. Sureda. 

(Algun aplaudiment i remor de veus)

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

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

S’ha començat l’estructura per treballar contra el canvi climàtic.

La Llei de canvi climàtic, aprovada el febrer de 2019, va es t ablir

les necessitats de crear diferents consells, comitès, comissions

i instituts per fer feina i es t udiar les accions a realitzar en el

futur per minvar els efectes d’aquest canvi. 

El desplegament d’una llei no és fàcil i, molt manco, quan

ens ha vengut aques ta pandèmia amb greus efectes sanitaris i

econòmics que han fet canviar prioritats. És cert  -i ja es va dir

a la interpel·lació- que els problemes que ocasiona el canvi

climàtic hi eren abans i hi seguiran essent després d’aquesta i,

per tant, és important que s’hi segueixi fent feina. 

Existeixen molts estudis que ens demostren que hi ha més

riscs de fenòmens extrems que poden fer trontollar el model de

vida de la nostra comunitat a causa d’aques t  canvi, per tant, no

podem aturar. Estic contenta que el conseller i vicepresident

anunciàs una compareixença p er explicar tot el que està en

marxa als diferents departaments i òrgans creats amb la llei, serà

una manera de conèixer de manera exhaustiva la feina que es  fa.

Cent rant -nos  en la moció, que té molts de punts, des d’El Pi

donarem suport a la majoria. Veiem que hi ha diferents  esmenes

-o almanco hi eren- dels grups que donen suport al Govern que,

bàsicament, allargaven els terminis que la Sra. Tur proposava.

El que a nosaltres ens interessa és que es desenvolupin i

despleguin així com marca aquesta llei i de manera efectiva.

Demanaríem votació separada d’alguns punts -com li

comentava. En principi, ens volíem abstenir en el punt quart i

en el cinquè. En el punt quart no podem anar en contra d’una

llei que est à ap rovada, però ens hi abstendrem perquè des d’El

Pi farem una proposta, que es canviï el calendari d’adquisició

dels  vehicles, ho va dir també el vicepresident a la

int erpel·lació, que han estat més permissius per mor d’aquest a

s it uació actual. I, per no anar en contra de la llei, el que farem,

serà demanar una modificació per poder -com dic- canviar

aquest calendari.

En el punt cinquè fem comptes d’abstenir-nos pel tema del

pla de xoc, sobretot pel tema del t ransp ort marítim de

passat gers . I és cert, i també es va dir a la interpel·lació, que

amb el transport aeri no es pot fer res perquè no tenim

competències -igual que ens passa amb el transport marítim-

però, vista la transacció que han presentat des dels grups que

donen suport al Govern, li donaríem suport. 

A la resta de punts, com dic, hi donarem suport.

El primer, el segon i el tercer, el que feien era demanar que

s’aprovàs el que estava previst a la llei; és cert que els grups

que donaven sup ort al Govern ampliaven aquesta proposta i

donaven un t ermini més llarg, en algun punt -com al tercer- han

llevat l’esmena i li accepten una transacció al segon punt;

nosaltres hi estam d’acord.

El tema, en el sisè punt, també, allà on es demana un

projecte de llei de mobilitat sostenible, crec que és un projecte

que hem de dur aquí, en el Parlament, que hem de debatre, t ot s

els grups parlamentaris farem les aportacions que trobarem més

adients i, per tant, hi estam d’acord.

El suport en ajudes directes, a les petites i mitjanes

empreses del sector turístic: hi estam totalment a favor.

En el punt vuitè, m’agradaria prestar especial atenció a

aques t  p unt , creiem que és importantíssim. Ara tenim

l’oportunitat d’avançar en els canvis que sorgiran, en els

canvis que estam obligats a fer i creiem que ho hem de fer amb

gent  qualificada, gent  d’aquí, preparada p er p oder

desenvolupar feines esp ecialitzades i, per tant, és el moment

d’analitzar la situació i veure quin tipus de capacitacions es

necessitaran i introduir a les noves  formacions professionals. 

En el punt novè, estam d’acord amb aquest estudi de

vulnerabilitat davant del canvi climàtic en el parc de Ses

Salines, no només en aquest parc, pensam que el Govern ho

hauria d’anar amp liant amb les seves necessitats en els

diferents parcs que tenim a la nostra comunitat.

I, amb el punt desè -com no pot ser d’altra manera- estam

totalment d’acord, ja s’ha dit. Des d’aquesta cambra, a la

legislatura passada es varen ap rovar -per dues vegades, si no

vaig errada- anar a la llei cont ra les  prospeccions petrolieres i

creiem que no ens hem d’aturar i hem de seguir lluit ant perquè

sigui així. Per tant, hi donarem suport. 

Gràcies, presidenta. 

(Se sent el timbre de crida per a votació)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Ara correspon al grup prop osant, té la

paraula la Sra. Tur. 

LA SRA. TUR I RIBAS: 

Gràcies , p resident. Bé, vull agrair les intervencions de tots

els  grup s, crec que és interessant, sempre, escoltar els diferents

punts de vista i ara em centraré en aquells punts que crec que,

sobretot per part de l’oposició, han aconseguit un cert consens

a l’hora d’argumentar el per què no pensen donar-los suport. I

crec que -bàsicament- parlam dels punts quart, cinquè i sisè.

Jo el que voldria dir és que, independentment de quin grau

de fe o quin grau de convenciment hi hagi respecte d’aquesta

llei, el que és cert és que tots estam d’acord que les lleis, per

anar bé, s’han d’acomplir, i les lleis són ins t ruments de les

quals es dota -en aquest cas- el Govern de les Illes Balears, i la

nostra societ at ,  p er desenvolupar projectes; per tant,

independentment de si creiem més o no en el canvi climàtic,

com a fenomen d’impacte mundial i difícilment previsible, el que

està clar és que hi ha uns objectius i hi ha una feina per fer i

nosaltres estam per la labor que es faci. Nosaltres sí que vàrem

suportar aquesta llei, el Grup Popular va demanar la seva

retirada quan es t ramitava, però nosaltres li donam suport i, per

tant, com que hi creiem demanam que es desplegui d’una

manera més àgil i més eficient.

I respecte dels punts quart, cinquè i sisè, com deia, a veure,

respecte de l’adquisició de vehicles  lliures d’emissions: jo crec

que vostès són més papistes que el Papa, perquè, mirin, les

empreses de lloguer de vehicles estan per la labor de fer

aquesta substitució progressiva, algunes han iniciat aquest

canvi de motu proprio i no han requerit la llei. La llei el que

estableix són uns objectius i,  per cert, els percentatges que

estableix la llei són percentatges baixos, són percentatges molt

baixos, els quals, per tant, han de permetre fer una transició

lenta, però efectiva i assequible.

I per alt ra banda, existeixen ajuts tant autonòmics com

es t at als perquè també aquestes empreses s’hi puguin acollir i

fer aquest canvi, sense que això suposi un cost inassumible p er

a la seva activitat.

T ampoc som nosaltres, ni ho hem dit en cap moment, els

que posem pals a les rodes a l’hora de si el vol flexibilitzar o

alentir o acordar mesures perquè aquesta transició es pugui fer

d’una manera més pausada, si cal, per mor de la pandèmia, però

evidentment s’ha de fer i s’ha de fer perquè implica un canvi de

model. I nosaltres, en aquest canvi de model de mobilitat, hi

creiem i qui no hi cregui que ho digui, però, en cap cas, no

volem capolar cap empresa per molt que el Sr. Benalal sempre

insisteixi en aquest discurs alarmista o d’altres diputats d’altres

grups també ho facin. No és per a res el propòsit d’aquesta

moció, si vostès ho volen tergiversar és el seu problema.

Quan parlam del p rojecte de llei de mobilitat sostenible, que

el PP digui que no veu la necessitat de fer aques t  canvi,

realment és al·lucinant -al·lucinant-, perquè, bàsicament, Sr.

Sagreras, és que no ha donat cap argument per justificar-ho. A

mi m’hagués agradat escoltar l’argument del Partit Popular per

justificar que no ens preocupem ara de la llei de mobilitat

sostenible, quan precisament la llei de mobilitat sostenible el

que ens brinda, així com també la Llei de canvi climàtic, tot i que

vostès ho vulguin negar, ens brinda una oportunitat fantàstica

per crear nous llocs de feina i ens  brinda una oportunitat

fantàstica per diversificar la nostra economia.

Per tant, s’haurien d’aclarir una mica, perquè crec que és

preocupant aquest discurs.

Després, quan parlen que el pla de xoc per reduir l’imp act e

sobre el canvi climàtic ocasionat pel transport marítim

necessàriament ha de suposar una càrrega per a les empreses,

m’encantaria saber d’on s’agafen per sostenir aquest argument,

perquè els record que el mes de desembre vàrem aprovar una

moció, que precisament deia, demanava al Govern, llàs t ima que

no tenguem aquí el conseller de Mobilitat per també poder-ne

parlar en aquest moment, demanava al Govern “convocau la

Mesa de transport marítim”, aquest òrgan existeix dins  l’àmbit...

està constituït per la mateixa Llei de transport marítim de les

Illes Balears de l’any 2010, “convocau la M esa de transport

marítim”, i vegem com de la mà del sector es  p ot fer aquesta

transició d’una manera més clara, més ordenada i que no es faci

de manera individual per a cadascú, sense cap ordre ni concert;

és  a dir que es faci d’una manera estratègica amb el sector, i

això ho vàrem aprovar aquí.

Per tant, jo és que els missatges d’imposició cap a les

empreses que vostès diuen, de verit at  que no se sustenten en

res.

Bé, respecte de les esmenes present ades, acceptam les

esmenes que ens han presentat al punt segon, cinquè i s isè,

amb les transaccions incorporades, i acceptam també les

esmenes als punts setè i vuitè.

I a VOX simplement li diria una cosa: mentre els científics

discut eixen, cosa que passarà sempre perquè la ciència té això,

és a dir, plant ejar hipòtesis, tractar de demostrar-les i

confrontar-les i, per tant, com vostès saben, corrents científics

n’hi ha p er salar i vendre; per tant, mentre els científics

discuteixen, Sr. Campos, -i vostè i jo ens haurem mort i seguiran

discutint per al bé de la humanitat, que consti-, no troba que tal

vegada les persones podrien fer qualque cosa per reduir els

nostres impactes? Aquesta seria la pregunta que faria a VOX.

I a El Pi, evidentment, els agraesc com sempre, el to

constructiu i crec que prou més realista que la resta de grups.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Tur, accepta votació separada? Molt bé.
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He entès que accepta la transacció als punts 2, 5 i 6;

l’esmena al punt 3 ha estat retirada i les altres dues les accepta.

Idò passem a votar el primer punt. Votam.

35 sí, 3 no i 20 abstencions.

Ara passam a votar el punt 2, amb l’esmena 2198,

transaccionada. Votam.

35 sí, 3 no, 20 abstencions.

Ara votam el punt 3 amb la seva redacció original. Votam.

35 sí, 8 no, 15 abstencions.

Votació del punt número 4. Votam.

32 sí, 21 no, 5 abstencions.

Votació del punt número 5, amb l’esmena transaccionada.

Votam.

34 sí, 22 no, cap abstenció.

Ara votam el punt número 6, amb l’esmena transaccionada.

Votam.

35 sí, 23 no, cap abstenció.

Ara votam el punt número 7, amb l’esmena 2202. Votam.

54 sí, 4 no, cap abstenció.

Ara passam a votar el punt número 8, amb l’esmena 2203

incorporada. Votam.

55 sí, 3 no, cap abstenció.

Votam ara el punt número 9. Votam.

58 sí, cap no, cap abstenció.

I ara votam el punt número 10. Votam.

55 sí, 3 no, cap abstenció.

IV. Modificació de les comissions permanents del

Parlament de les Illes Balears (article 50.4 del Reglament del

Parlament).

A continuació passam al quart punt de l’ordre del dia que

consisteix en la modificació de les comissions permanents de la

Cambra. 

En aplicació de l’article 50.4 del Reglament de la Cambra, un

cop acordada per la M esa i la Junta de Portaveus, sempre que

sigui dins els sis primers mesos  de cada legislatura i durant el

termini d’un mes, en cas de rees tructuració del Consell de

Govern, el Ple del Parlament podrà modificar les comissions

permanents. Seguint amb el mateix article, la proposta de

modificació ha de contenir el crit eri de distribució de

competències entre les noves comissions  i aquelles que, si n’és

el cas, en puguin resultar afectades. 

Se sotmet a votació del plenari aquesta modificació. Votam.

58 vots a favor, cap en contra i cap abstenció.

Es dóna per aprovada la modificació de les competències de

les comissions permanents.

V. Proposta de creació d’una comissió no permanent

d’investigació sobre l’apl i cació del protocol de vacunació

contra la COVID-19 a l a comunitat autònoma de les Illes

Balears, escrit RGE núm. 1474/21, del Grup Parlamentari

Ciudadanos.

Passam al cinquè punt  de l’ordre del dia, que correspon a la

p rop ost a de creació d’una comiss ió no p ermanent

d’investigació sobre l’aplicació del protocol de vacunació

contra la COVID-19 a la comunitat autònoma de les Illes

Balears , segons l’escrit RGE núm. 1474/21, del Grup

Parlamentari Ciudadanos.

Començam el debat amb la intervenció del Grup Parlamentari

Ciudadanos, té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Señoras y señores dip utados. Esta

propuesta que trae mi grupo parlament ario de crear una

comisión no permanente t iene, como objetivo, esclarecer con

precisión qué pautas ha seguido la Conselleria de Salut para

llevar a cabo la vacunación cont ra la COVID-19, que ha

permitido que p ersonas se vacunaran sin pertenecer al grupo

prioritario de personas a las que es t aba destinada la

vacunación durante la primera fase. Porque la estrategia de

vacunación del Ministerio de Sanidad, que tanto se ha puesto

en duda y se dice que...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un poc de silenci, per favor.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

... -gracias, presidente. Como decía, lo dice muy claro, lo dice

literalmente: “En esta primera etapa la vacunación se centrará

solamente en el personal que, de manera específica, realice

actividades que exigen contacto estrecho con personas que

puedan ser contagiadas e infectadas”. Lo dice así la página 4

de esta estrategia, que deberán, en la primera etapa, en la que

el número de dosis de vacunas serán limitadas, se ofrecerá la

vacunación de manera p riorizada a las personas que están en

la primera línea en contacto directo. No sé qué int entan

esconder o decir que es lacha y ambigua.

Como todos conocemos, gracias, como siempre, a los

medios de comunicación, y también gracias a los profesionales
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sanitarios indignados que denunciaron un trato injusto de

favor hacia varios directivos del ib-salut, una directora insular

del consell; gerentes de varios hospit ales ; el regidor socialista

de Maó; y una regidora de Pollença; así como el Obispo de

Mallorca, también, entre ot ros , fueron vacunados cuando no

les correspondía, según este orden de priorización, que es muy

claro.

Para que se entienda, se vacunaron saltándose la cola de

vacunación, ¿lo hicieron prevaleciéndose de su posición o de

su cargo? Desde Ciudadanos queremos conocer por qué,

cuándo, cómo y quienes se han vacunado saltándose la cola

del orden establecido, y llegar hasta el fondo del asunto,

porque nosotros no nos conformamos con pedir dimisiones y

ceses ante los focos y los  micrófonos, nosotros queremos

llegar al fondo del asunto en sede parlamentaria, que es donde

toca.

Porque ¿qué responsabilidad tiene el ib-salut en la

elaboración de las listas de vacunación? ¿Bajo qué criterios se

incluyeron en el lis t ado del primer grupo de vacunación a estas

personas? ¿Quien debía de controlar estos listados en el ib-

salut? ¿Quien es el encargado de elaborar las listas para recibir

las dosis y, sobre todo, controlar esos listados?

La sociedad balear ha tenido que contemplar con

incertidumbre, indignación e inquietud cómo peligraba el Plan

aut onómico de vacunación por falta de dosis y cuya imagen

quedó absolutamente minada por estos casos, generando más

desconcierto y más desconfianza en la sociedad. Se ha

generado, por tant o, esa alarma social, y nosotros, con esta

petición de investigación lo que estamos pidiendo es máxima

t ransp arencia, vacunas sin privilegios, claridad en los

protocolos, también explicaciones de estos protocolos o de la

interpretación de la es t rat egia nacional, ejemp laridad,

honestidad, ética, rendición de cuentas y responsabilidades al

ib-salut a quien se salte la cola de vacunación, un cese no lleva

aparejado el saber o el pedir responsabilidades al ib-salut.

Y les quiero recordar el 1 de febrero, la presidenta

Armengol, en es t a cámara, afirmaba que no se había vacunado

nadie saltándose el protocolo de vacunación y se habían

seguido los criterios de acuerdo con esta estrategia, que ya

hemos visto que no. Al cabo de unas horas llegó la

contradicción por parte de la consellera de Salut, que admitió

en es te mismo atril que los criterios de la estrategia de

vacunación eran laxos, eran ambiguos y nos dio unas

explicaciones para nada convincentes p ara mi grupo, cuando es

su responsabilidad cumplir con esta estrategia e interpretarla.

La consellera dijo literalmente: “Aquells  professionals, que

són del següent grup, es  v aren vacunar amb les dosis

sobrants, aprofitant les dos is  sobrants el primer dia, el 26 de

setembre”; aquí lo vemos: “La consejera de Salud justifica que

se vacunasen altos cargos porque sobraban dos is”, y

literalmente. ¿Se vacunaron a cargos de confianza porque

pasaban por allí,  p orque sobraban dosis o porque se hizo una

int erpretación amplia de la Estrategia nacional de vacunación?

¿El Govern nos trata por tontos, sobre todo a los ciudadanos?

Miren, es contradictorio decir que sobran dosis y que han

cumplido con las Estrategia de comunicación. Es un insulto y

una irresponsabilidad, y más en un contexto como el que había

ese día de falta de dosis para la población.

En conclusión, defienden que todos entraban en el

protocolo de vacunación y, a la vez , siguen diciendo que

aprovecharon las  dos is  sobrant es , es  completamente

cont radict orio, o entraban en el grupo o se pusieron las dosis

que sobraron, eso es lo que queremos saber.

Y ¿por qué no se habla t ambién de los casos de las dos

directoras gerentes del Hospital de Manacor y de Inca,

gerentes de administración, que se vacunaron con los primeros

profesionales sanitarios sin estar en primera línea de pandemia?

Y ya les he leído lo que dice la Estrategia nacional; no lo

hicieron, en cambio, los directores gerentes del Hospital Son

Llàtzer y de Son Espases . Y ¿por qué, si defienden ustedes que

les t ocaba, no lo hicieron los otros gerentes de hospitales?

Porque están mintiendo.

En el País Vasco tuvieron que dimit ir,  p or el mismo caso,

exactamente, dos gerentes de hospitales, por saltarse la cola de

vacunación y la Estrategia nacional es la misma para todas las

comunidades autónomas.

Señoras y señores diputados, la comisión de investigación

que propone mi grupo parlamentario tiene un objeto muy

amp lio, que abarca desde el cese de aquellos que se vacunan

cuando no toca, hasta la ap licación correcta de unos

protocolos de vacunación que, por lo visto, no son ni

transparentes ni bien interpretables por parte del Govern, esto

debería llevar responsabilidades políticas como poco.

Sobre el relevo del coordinador de vacunación, que ha sido

a lo que se acoge MÉS per Mallorca y Unidas Podemos  p ara

votar hoy en contra de esta comisión de investigación, este

señor no ha sido cesado por actuar incorrectamente, lo ha

dicho así el director gerente del ib-salut, el Sr. Juli Fuster, ¿o le

van a cambiar hoy sus declaraciones literales?; ha dicho que no

es un cese, que se corresponde a una baja por salud. Por tanto,

no se ha cesado por saltarse la cola de vacunación.

Y en el caso de que esto sea ciert o y , en principio, no

tenemos por qué dudarlo, en toda esta situación no ha variado

absolutamente nada, ¿qué consiguen con este cese? En el caso

de que no fuera cierto, el despropósito sería doble: en p rimer

lugar, no se piden ni siquiera disculpas por haberse salt ado el

protocolo de vacunación y, en segundo lugar, se estaría

maquillando un cese para contentar a sus socios e intentar

escap arse hoy de una comisión de investigación, algo que no

debería t emer quien afirma, tan rotundamente, que se está

actuando de forma correcta.

Los socios de govern de la Sra. Armengol se conforman

con futuribles auditorías con el 70% de la población vacunada

y descartan realidades inmediatas, como es iniciar hoy una

comisión de investigación, como el Partido Socialista ha

apoyado en Murcia, fíjense, allí donde es t án ustedes en la

oposición sí que apoyan la comisión de investigación, esa es

la coherencia que yo s iempre les pido, porque Ciudadanos, mi
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partido, la t iene, allí gobernamos y allí hemos pedido también

una comisión de investigación, y  aquí estamos en la oposición

y t ambién la exigimos. Esto demuestra la poca autonomía

política de sus socios, además de sumisión y conformismo por

parte de Podemos y de MÉS per Mallorca. La búsqueda de la

verdad, la eficacia y la eficiencia pasan por ambos caminos,

tanto la comisión de investigación como una auditoría, son

comp atibles, por supuesto, si nosotros fuimos los primeros que

instamos hacer esa audit oría externa en el caso de la gestión

sanitaria.

Miren, se han quedado ya ustedes retrat ados  en la foto,

Podemos y MÉS per Mallorca, t ratar de abanderar la

ejemplaridad, tratar de abanderar la transparencia y ahora

blanquearla con una auditoría futurible. Se conforman con muy

poco, señores de MÉS y de Podemos, con muy poco, les basta

una baja por enfermedad y una sustitución para dejar pasar la

oportunidad de averiguar qué falla, quién, p or qué y quién es

el responsable. ¡Qué decepción!

La auditoría que han negado en el IMAS, del Consell de

M allorca, cuando el tema de los menores ha tenido que llegar

al Parlamento Europeo.

Miren, MÉS per Mallorca i Podemos han querido tener un

protagonismo estas últimas semanas y ahora se han p illado las

manos con un cierre en falso.

Podemos y MÉS parece que solo utilizaron las peticiones de

ceses y dimisiones como golpe de efecto mediát ico y para lavar

un poco su imagen, claramente son la muleta del Partido

Socialista, nada que no conociéramos ya. La izquierda, con su

doble moral, incoherencia y  responsabilidad y política en

minúsculas  hoy, desde luego; con todo esto, intentando vetar

esta comisión de investigación con esa futurible auditoría, que

también pedimos nosotros, este govern solo demuestra una vez

más  su falta de transparencia, su falta de claridad y su falta de

ética. Estoy convencida de que la comisión de inves t igación es

el espacio y es el ins t rumento para que se den todas las

explicaciones  e informaciones a los ciudadanos de nuestras

islas.

Por eso, señoras y señores diputados, les pido que

reconsideren sus  posicionamientos que ya anunciaron ayer y

voten a favor, p orque la ciudadanía balear nos exige

transparencia, nos exige ejemplaridad y nos exige claridad.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Ara correspon demanar als diferents

grups parlamentaris si volen intervenir en el torn a favor o en

el torn en contra.

El Partit Popular?

LA SRA. RIERA I MARTOS:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

VOX?

LA SRA. RIBAS I MARINO:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

El Pi?

LA SRA. SALOM I PONS:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

Unidas Podemos?

LA SRA. SANS I REGIS:

En contra.

EL SR. PRESIDENT:

MÉS per Mallorca?

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

En contra.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Mixt?

LA SRA. FONT I MARBÁN:

En contra.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari Socialista?

EL SR. DALMAU I DE MATA:

En contra.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, començam el torn d’intervencions de grup s

parlamentaris en torn a favor i pel Grup Parlamentari Popular té

la paraula la Sra. Marí.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President, bon dia diputats i diputades.

L’anunci de l’inici de la vacunació contra la COVID va suposar

un cert consol en l’angoixa que pateix la població de les Illes

Balears des de fa un any , la situació social i econòmica que han

generat les restriccions que s’han aplicat han posat  en greu

p erill la situació social i econòmica de moltes famílies de la

nostra comunitat autònoma.

Amb la finalitat de gestionar i ordenar el procés de

vacunació, el Govern de l’Es t at va establir un protocol de

vacunació que prioritzava els  sect ors de població que havien

de rebre primer les vacunes. Els criteris d’aquest  p rotocol

establien que a la primera etapa la vacunació es  realitzaria de

manera prioritzada en les persones residents i personal sanitari

i sociosanitari que treballa en residències de persones majors;

p ersonal de primera línia en l’àmbit sanitari i sociosanitari; altre

p ersonal sanitari i persones considerades com a grans

dependents, amb grau 3.

Les primeres dosis disponibles s’havien d’utilitzar per

vacunar els grups 1 i 2 i després de completar aquests grups,

seguir amb el tercer i el quart. Tot i la claredat del protocol

nacional, executius autonòmics, com el balear, varen interpretar

que diversos càrrecs  polítics, personal directiu, personal

eventual de les  Illes Balears, així com directius, gerents i

responsables de diferent s  hospitals públics de Balears podien

rebre la vacuna contra la COVID i passar per davant  d’altres

grups de persones, que sí que formaven part dels grups

prioritaris establerts pel Govern de l’Estat.

Des del Partit Popular consideram que el fet que aquests

càrrecs s’hagin pogut  beneficiar fraudulentament de la seva

posició, per rebre abans que els grups de risc la vacuna contra

la COVID, resulta especialment i requereix la depuració de

responsabilitats.

En altres comunitats autònomes, com ara València, és la

mateixa Generalitat la que ha obert expedients d’investigació

per aclarir possibles fraus en el procés de vacunació.

Per altra banda, l’Oficina Antifrau de Cataluny a ha

considerat que aquest tipus de vacunació irregular es pot

considerar un cas de corrupció i, per tant, susceptible de ser

investigat com a tal.

Aquests casos no poden quedar impunes i requereixen

d’una resp os t a de les institucions i no tan sols d’un rebuig

social. Per això donarem suport a aquesta p roposta de crear una

comissió no permanent d’investigació sobre l’aplicació del

protocol de vacunació contra la COVID que presenta avui el

Grup Ciutadans.

I no només això, sinó que, des  del Partit Popular, volem anar

més enllà, consideram que aquests fets són greus, són molt

greus, per això no és suficient que s’investigui en seu

parlamentària, t ambé ha de ser l’Oficina anticorrupció la que

iniciï les actuacions d’ofici en relació amb la presumpta

actuació irregular en el procés de vacunació contra la COVID

de Balears, per haver incomplert l’establert en els protocols de

vacunació essent vacunats càrrecs polítics per davant de les

persones que figuren com a prioritàries en el protocol.

Com deia, mentre a València i a Catalunya es depuren

responsabilitats i anticorrupció investiga els polítics vacunats,

a les Illes Balears s’han produït diverses versions d’aques t a

pràctica irregular i s’han torbat setmanes a rellevar el

coordinació de vacunació i el relleven per motius de salut, no

per condemnar la vacunació VIP, sense assumir cap tipus de

responsabilitat, sense fer cap tipus d’autocrít ica, sense

reconèixer que han donat preferència a càrrecs socialistes

enfront de ciutadans vulnerables.

Quatre dies abans de la vacunació d’aquesta proposta i cinc

abans d’enviar el cas a l’Oficina Anticorrup ció, l’executiu

d’Armengol relleva el coordinador de la campanya de

vacunació contra la COVID i anuncia la realització d’una

auditoria per acomplir les exigències dels seus socis de govern.

El dubte avui és si MÉS per Mallorca i Podem consideren

suficient aquest relleu, què p assa amb la resta de càrrecs del

Servei de Salut  que es vacunaren el 27 de desembre, quan

rebérem les primeres dosis? Què passa amb el regidor socialista

de Menorca o amb la regidora de Mallorca, que també es

vacunaren botant-se el protocol? Quants càrrecs més vacunat s

hi ha?

El Sr. Juli Fuster va anunciar el relleu de Villafáfila per

motius de salut, però permetrà més  que el mantenguin en el

Govern com a sots-director d’Infermeria del Servei de Salut?

Permetrà que la Sra. Carandell coordini la campany a quan va

avisar que no ent regarien cap llistat de vacunats més si no ho

demanava un jutge? A qui protegeixen? Qui va autoritzar

aquesta vacunació irregular? On es la transparència d’aquest

govern?

És evident que aquí ningú no assumeix responsabilitats.

Com deia, fa uns dies , el diputats Sagreras, en aquest govern la

president a pot incomplir les seves normes i les seves

res triccions i no dimitir; en aquest govern els alts càrrecs

vinculats al Partit Socialista es poden vacunar abans que els

majors o els sanit aris  i ningú no els cessa. En aquest Govern el

conseller de Turisme i de Treball presenten les pitjors xifres

d’atur de tot el país i, en lloc de rellevar-lo li donen el premi de

portaveu. El Govern manté els que fracassen si tenen el carnet

del Partit Socialista.

No tenen la mateixa sort els socis de la president a, ho ha

pagat recent ment Podemos, però també els de MÉS per

Mallorca ho saben de primera mà perquè a la legislatura

passada varen fer dimitir el Sr. Biel Barceló, quan era

vicepresident  del Govern. I això és un modus operandi que té

sempre el Partit Socialista i la presidenta Armengol, els senyors

de MÉS p rot egeixen més el socialistes que els seus companys

de partit.

I aquesta és  una prova més de les incoherències de

l’esquerra a la nostra comunitat, mentre el Partit Socialista

exigeix que qualsevol càrrec polític que s ’hagi vacunat sense

acomplir el protocol ha de dimitir, a Balears es justifica

 



4182 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 70 / 2 de març de 2021 

l’injustificable, fins i tot ser el territori amb menor percentatge

de vacunats de tot l’Estat i tenir un govern amb pas VIP de

vacunació.

Ment re Podemos i MÉS exigeixen responsabilitats i

anuncien que votaran a favor de la comissió d’investigació, ara

es  conformen amb el relleu del coordinador i una auditoria

sense reclamar responsabilitats a qui realment les té.

Com deia aquest matí, tots desitjam i tot s  necessitam que la

campany a de vacunació sigui un èxit, no ens podem permetre

que el pla de vacunació fracassi, no ens podem permetre que

vagi malament. És vital que funcioni i de moment estam patint

un fracàs i estam patint una campany a p oc transparent. D’això,

tant la consellera Gómez com el Sr. Fuster, també en són

responsables.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Pel Grup Parlamentari VOX-Act ua

Baleares té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, president e, señoras y señores diputados, buenos

días. Como no puede ser de ot ra manera, nosotros votaremos

a favor de la creación de una comisión no permanente de

investigación sobre la ap licación del protocolo de vacunación

contra la COVID-19 en es t a comunidad autónoma. Ya no sólo

porque hemos conocido a través de la prensa que ha habido

cargos públicos que se han vacunado antes incluso que los

sanitarios en primera linea de contacto con la COVID, sino

porque además de eso, resulta que cuando los miembros del

Gobierno imp licados en estos hechos, han comparecido en este

parlamento, no han sido capaces de desment irlo, sino que se

han producido declaraciones contradictorias. 

Primero la presidenta Armengol nos dijo que ningún cargo

público se había vacunado saltándose el orden establecido por

el propio Ministerio de Sanidad. Así se lo manifestó a nuestro

portavoz cuando le preguntó directamente acerca de ello en la

sesión de control al Gobierno que t uvo lugar en el Pleno de

este parlamento el pasado día 9 de febrero. Pero es  que ese

mismo día, la consejera de Salud compareció ante el Pleno para

informar sobre la situación de la pandemia y nos dijo algo bien

distinto de lo que había dicho la Sra. Armengol tan sólo unas

horas antes y es que según la consejera de Salud, resulta que

hubo varios cargos públicos que se vacunaron porque al

parecer sobraban dosis.

Por tanto, aquí alguien miente y nuestra labor consiste no

sólo en traer propuestas a esta cámara, sino también consiste

en llevar a cabo la función de controlar la acción del Gobierno.

Con las preguntas  e interpelaciones que hemos realizado hasta

ahora, ha sido imposible conocer la verdad de los hechos. Por

t ant o, es  nuestro deber constituir una comis ión de

inves t igación para aclararlos. Y lo es porque, en caso de que se

haya vacunado a cargos públicos vinculados al PSOE, antes

que les correspondiese, es t aríamos ante unos hechos de los

que se derivan responsabilidades no sólo políticas, porque una

vez más el Gobierno balear se estaría saltando las reglas del

juego, para beneficiarse a sí mismo, esta vez a det erminadas

personas vinculadas al PSOE.

Teniendo en cuenta que seguimos a la cola de España en

cuanto a ritmo de vacunación, sin haber alcanz ado siquiera el

2% de población con vacunación completa a día de hoy y que

en toda España solo Baleares y País Vasco a día de hoy no han

superado aún ese 2% y teniendo en cuenta que aquí, a

diferencia de otros lugares de España, de Europa y del mundo,

resulta que aún no hemos empezado a vacunar a los may ores

de 80 años, que aún quedan sanitarios sin vacunar, que

estamos a la cola no ya de España sino de Europa y teniendo

en cuenta que somos una comunidad autónoma donde nuestro

principal motor económico es el turismo, decir que se ha

vacunado a cargos públicos vinculados  al PSOE porque

sobraban dosis es una falta de respecto absoluta Sra. Gómez.

Ya no sólo a los diputados de esta cámara, sino a todos los

ciudadanos de Baleares. 

Vista la tendencia a mentir que ha demostrado es t e

gobierno, porque se contradicen entre ellos y está demostrado

y así se ha recogido en los Diarios de Sesiones de este

Parlamento, la única forma de aclarar lo que está pasando en

cuanto a la aplicación del protocolo de vacunación, es

constituir una comisión no permanent e de investigación, que

pueda esclarecer los hechos para que los ciudadanos de estas

islas p odamos saber cuántos cargos públicos se han vacunado

antes de tiempo y quién debe depurar sus  responsabilidades

por estos hechos.

El Gobierno autonómico ha pretendido zanjar el asunto,

cesando al coordinador de vacunación por motivos muy

distintos  a los hechos que intentamos aclarar aquí. Según nos

han informado desde el p rop io Gobierno balear, a través de la

prensa por supuest o, ahora resulta que el coordinador de

vacunación ha sido relevado por otra persona por motivos de

salud. Nada que ver con su ges t ión negligente e ilegal de la

campaña de vacunación.

Miren, la transparencia en un sistema democrático es

fundamental para la supervivencia del s istema. En democracia

no mandan los gobiernos, mandan los ciudadanos, de eso va

la democracia. Pero como van a poder mandar los ciudadanos

si se gobierna sin informar a la gente de lo que están haciendo

sus dirigentes. Precisamente esa es la forma en que se han

mantenido en el poder los p art idos  de siempre, a base de

ocultar información, o lo que es peor, a base de ment ir a los

ciudadanos, que luego ejercen su voto cada cuatro años

complet amente a ciegas porque desconocen cuál es la gestión

real que han llevado a cabo los part idos a los que están

votando.

Desde VOX siempre apoyaremos iniciativas que ayuden a

desenmascarar a los gobiernos de la mentira, de la ocultación

de la información, a los que incluso pretenden eliminar la
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posibilidad de que los ciudadanos puedan acceder libremente

a la información, mediante la censura de todo aquello que no

les convenga ver publicado en las redes sociales.

Por tanto, debemos investigar este asunt o turbio, este

asunto de las vacunaciones por enchufe de los cargos del

Gobierno balear, porque les debemos a los ciudadanos velar

por su derecho a estar informados de lo que ocurre en el

Gobierno balear y cómo están gestionando los recursos

p úblicos. Pero no sólo es una cuestión de transparencia,

t ambién porque no podemos permitir que el Gobierno balear se

salte las normas, sean las que sean, como en este caso el

protocolo de vacunación aprobado por el Gobierno del Estado,

por el Gobierno de la nación y aquí no pasa nada.

Otro de los pilares fundamentales p ara que una democracia

funcione es  el principio de legalidad, es decir, el sometimiento

a las leyes de todo el mundo, t ambién el Gobierno está

somet ido a la ley, no sólo los ciudadanos de a pie y qué pasa

cuando un gobierno hace lo que le da la gana y no cumple la

ley, ¿eso no tiene ninguna consecuencia? Pues entonces si no

tiene consecuencias es que ya no estamos en una democracia,

estamos en un régimen autoritario. As í que les pido a los

grupos políticos que dan apoyo al Gobierno balear, al Grupo

Socialista, a Podemos y a MÉS per Mallorca, que se dejen de

excusas y que cumplan con su deber hacía los ciudadanos de

estas islas y voten a favor de cons t it uir esta comisión de

investigación e intenten aclarar los hechos, porque constituir

una comisión de investigación consiste precisamente en aclarar

la verdad. Si realment e no ha habido ningún incumplimiento

culpable o negligente por parte del Gobierno balear, entonces

¿qué problema tienen? ¿Por qué no quieren que se sepa lo que

ha ocurrido? Yo se lo diré, porque ustedes no quieren que se

sepa la verdad y si no quieren que se sepa, muy probablemente

es  p orque ustedes sí saben cuál es y no les conviene airearla. 

Si no tuvieran nada que ocultar, si creyesen que la Sra.

Armengol dice la verdad, ustedes votarían a favor de constituir

esta comisión de investigación, p recisamente para poder

demostrar que tienen la razón y tienen que demostrarlo porque

has ta ahora las explicaciones que hemos recibido, no sólo no

nos  han aclarado nada, sino que encima han s ido

contradict orias. Además a los diputados del PSOE, les recuerdo

especialmente que su p ropio partido ha pedido el cese de todos

los cargos públicos que incumplan el protocolo de vacunación,

porque según su part ido los militantes y los cargos públicos

deben ser solidarios y dar ejemplo. Curiosa forma de dar

ejemplo tienen ustedes si votan en cont ra de esta comisión de

investigación, porque lo cierto es que son ya demasiados los

casos que afectan a la Consejería de Salud y que pretenden

ustedes tapar sin llegar a investigar lo que está pasando. 

Desde el caso de las ambulancias aéreas, el pago de

comisiones para adquirir material sanitario, los  cientos de

compras públicas al margen de la ley y sobre las que hasta el

Consejo Consultivo ha avisado de su ilegalidad, con posibles

consecuencias  has t a penales, según palabras del propio

Consejo Consultivo, y mucho me temo que este lamentable

caso de vacunaciones -vacunaciones por la cara- pasará a

engrosar esa larga lista de la vergüenza. Pero les digo algo

señores diputados , la verdad al final siempre sale y esto como

todo lo demás, antes o después saldrá. Los responsables

pagarán por ello y si votan us t edes en contra de que este

parlamento investigue lo sucedido, ent onces ustedes habrán

sido cómplices por haber contribuido a tapar la actuación ilegal

del Gobierno, p ermitiendo que los  que incump len

sistemáticamente las leyes sigan en sus cargos por más tiemp o

y continúen con sus fechorías, mientras en Baleares sufrimos

la p eor situación sanitaria y económica que hemos conocido

los que vivimos hoy en estas islas.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Pel Grup Parlamentari El Pi té la paraula

la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputat s, ens

alegram molt, presidenta, d’aquesta baixada dels contagis de

COVID-19 a la nostra comunitat autònoma; ens alegram molt

també que comencin a arribar més  vacunes de les que arribaven

amb comptagotes al principi i esp eram a veure una mica

d’esperança, la començam a veure de cara al futur.

Dit això, nosaltres pensam que aquesta iniciativa que avui

ens presenta el Grup Parlamentari Ciutadans és  aquella que en

un moment  donat podríem donar la raó a qualsevol dels que

som aquí. És a dir, ens preocupa al Grup Parlamentari El Pi que

un parell d’alts càrrecs s’hagin vacunat? Ens pot preocupar

relativament. 

Què és el que ens preocupa del tot? Ens preocupa del tot

que la vacunació massiva arribi, que el mes de juny aquí

estiguem el 70% vacunats, que iniciem una temporada t urís tica

en condicions, que els treballadors tenguin feina, que els

empresaris tenguin múscul i que nosaltres puguem recuperar

una normalitat que ja no desitjam que sigui com era, sinó una

certa normalitat que ens doni una mica de pau, perquè tenim no

només una fatiga econòmica i sanitària, tenim una fatiga

emocional. Estam tristos, estam apagats, ens han domat, ens

han domesticat amb unes mascaretes que ja no ens deixen

expressar-nos com ens agradaria.

Per tant, nosaltres estam preocup at s  per tot això, però també

direm una altra cosa: és cert que el Govern no s’ha explicat

obertament , clarament en relació amb aquelles vacunacions,

t orn a dir que crec que no és on hem de posar l’accent, ja he dit

on el posam nosaltres com a grup parlamentari, però sí que és

cert que crec que s’hauria d’haver fer un llistat i dir: “mira, va

passar això, va passar això i va p assar això, allà va passar allò,

aquella persona es va vacunar per això”. En qualsevol cas

aquell 27 de desembre pensam que varen pagar la novatada,

que és cert que hi va haver persones  que es varen vacunar i és

cert també, a l’espera d’aquesta comissió, que la seva actuació

va ser desafortunada o almanco una mica maldestre.
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Que podem comprendre que sobraven dosis i que algú se’ls

havia de posar? Ho podem comprendre, p erò estic d’acord amb

el grup proposant que hi ha una cosa que es diu exemplaritat i

que en el moment de decidir s’hauria d’haver decidit d’una altra

manera. És cert també que a toro pasado tot és més fàcil

d’analitzar.

Creim que els  protocols han de ser impecables. Nosaltres no

frissam que això s’expliqui, ja he dit on tenim el punt i l’accent,

però és cert també que -tornam a repetir- les energies han

d’estar posades a aquesta vacunació, però t ambé que

l’exemplaritat sigui el nostre nord.

Reflexionant sobre la conveniència de votar a favor de la

creació d’aquesta comissió no permanent d’investigació hem

arribat  a una conclusió -i no em contradic, Sr. March, que veig

que fa així amb la mà, que vaig i venc, no vaig i venc, no sé si

m’ho deia a mi...-, d’acord. No vaig i venc, però ara li explicaré

exactament el que pens. La comissió no impedeix que la

vacunació segueixi. La comissió no impedeix que l’economia es

recuperi. 

Nosaltres, des del Grup Parlamentari El Pi sempre apostam

per la màxima t ransparència de les coses. Estam d’acord amb el

grup  proposant que hi ha indignació, que hi ha incertesa i

inquietud per part de la ciut adania, tal vegada perquè ens fixam

en l’anècdota?, perquè ens agrada la casuística d’allò que fa

més renou i no d’allò que fa més pes? Pot ser que s igui p er això.

En qualsevol cas, nosaltres optarem perquè se sàpiga tota

la veritat, tot i que l’accent ja he dit on el posam. Per t ant,

votarem que sí.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons . Ara començam les intervencions dels

grups parlamentaris en torn en contra, pel Grup Parlamentari

Unidas Podemos té la paraula la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, president. Les Illes Balears han de superar la

pandèmia i és necessari que des d’aquest parlament aportem

solucions eficaces a les diverses p roblemàtiques que es van

plantejant dia rere dia.

Pel que fa a la vacunació cal garantir un procés àgil, eficient,

que generi confiança a la població i que compti amb tots els

mitjans necessaris. Molt està en joc, salvar vides, protegir la

salut i reprendre l’activitat econòmica que t anta falta fa de

manera segura, garantir la confiança de la gent en el sis t ema

sanitari públic i també en els partits que formen el Govern.

Certament, l’inici de la vacunació va ser comp licat, disposar

de vacunes que fossin eficaces, problemes logístics, fake news

sobre els diferents processos, les vacunes, el virus i un llarg

etcètera, però avui ens ocupam de diversos casos de p ersones

vacunades que han generat dubtes, inquietud i desconfiança

entre personal sanitari i ciutadania, i això és intolerable.

Des d’aquí hem d’enviar avui un missatge clar i contundent

respect e d’això, màxima transparència en aquests criteris

d’inclusió de les persones  que es vacunen, cap porta de darrere

que permeti botar-se la cua, exemplaritat i responsabilitat de

totes i cadascuna de les persones que particip en en aquest

procés, molt especialment dels servidors públics.

Com he dit, ens jugam la credibilitat del s istema sanitari i de

les nostres institucions, i des d’Unides  Podem no permetrem

cap passa ni un enrere.

En un primer moment vàrem considerar que una comissió

d’investigació seria una eina adequada, però atenent tres fet s :

en p rimer lloc la compareixença de la consellera de Salut de dia

9 de febrer, els esdeveniments de les passades setmanes i la

informació detallada que hem recopilat sobre el procés de

vacunació des del seu inici a les nostres illes.

D’acord amb aquests tres fets hem recons iderat les millors

eines  p er aconseguir els  objectius  d’augment ar la

t ransparència, exigir l’assumpció de responsabilitats a qui

pertoqui i també i molt imp ort ant la millora del procés de

vacunació.

Així doncs hem conclòs que dues són les mesures adient s:

per una banda la convocatòria urgent de la Comissió d’Ètica

Pública i per una altra una audit oria de processos en arribar a

tenir el 70% de la població vacunada a les nostres illes.

Transp arència, assumpció de responsabilitats i millora de la

vacunació, són tres qüestions bàsiques per a Unides Podem.

Consideram que aquestes dues mesures combinades donen

més garanties per conèixer els fets, fer fora algú si així

correspon, caigui qui caigui, i generar propostes de millora per

a la vacunació que la comissió d’investigació no permanent

que votarem avui.

La Comissió d’Ètica Pública és una eina que ja tenim a

l’abast, depèn orgànicament des de fa unes set manes  de la

Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i

M emòria Democràtica i es pot posar en marxa immediatament.

Zero dilació en el procés i total confiança en les seves

conclusions. Sabem que no els t remolarà la mà en escriure els

informes corresponents. 

Mentre la Comissió d’Ètica fa la seva feina el procés de

vacunació ha de continuar avançant. Volem una auditoria de

processos en arribar al 70% de la població vacunada que

verifiqui que els protocols  es t ablert s  s ’es tan complint

adequadament . Per què el 70? Per què el 70% i no manco? Per

què no una altra xifra? Idò per motius sanitaris i tècnics. Hem de

menester com a mínim aquest percentatge per arribar a una certa

immunitat poblacional. Ara no podem at urar el procés de

vacunació i posar-lo potes enlaire. Necessitam agilitat i vacunar

a les totes.
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En arribar a aques t  70% sí que es podrà destinar personal i

mitjans per fer aquesta auditoria sense posar en risc ni dificultat

l’evolució de la vacunació. Ara la p riorit at és la gent, reprendre

les nostres vides per les vies que siguin segures d’acord amb

les recomanacions sanitàries i sortir d’aquesta crisi econòmica

i social entre totes i tots.

Aquesta auditoria hauria d’analitzar l’eficàcia i l’eficiència,

l’elaboració de llistats, la seva comprovació, els mecanismes de

control dels processos entre d’altres qüestions , feina fina

d’anàlisi per poder millorar. Per això ens ha votat la gent, per ser

proact ius davant els problemes i una vegada detectat qualsevol

incompliment, errada o ineficiència analitzar-los i proposar

solucions.

Des d’Unides Podem ho tenim clar: Comissió d’Ètica

Pública i auditoria en arribar al 70% de la població vacunada.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Martín. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula el Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputades. Durant

el mes de gener fórem coneixedors tots, per diferents mitjans de

comunicació, de determinades vaccinacions de càrrecs polítics

locals , càrrecs polítics i alt s  càrrecs  de diferent s

administracions i també de personalitats conegudes, com el

bisbe de Mallorca a més d’altres membres del clergat mallorquí.

Segurament hi degué haver altres persones que no hem

conegut, no ho sabem, però això és una qüestió que quedarà o

queda de moment a l’aire. 

En diferent s fascicles anàrem coneixent aquests casos, uns

fets que foren la causa per la qual M ÉS per Mallorca mostrà el

seu desacord amb la falta d’informació i transparència sobre qui

s’havia vaccinat, per què s’havien vaccinat, quina interpretació

es feia a les Illes Balears del Pla Nacional de Vaccinació i de les

seves respectives actualitzacions durant el mes de gener, hem

de recordar que hi va haver dues actualitzacions almanco

durant el mes de gener, i quin protocol s’aplicava a les Illes

Balears. T ambé quins controls hi havia ex ante o ex post de qui

es vacunava a les Illes Balears. Això entre d’altres qüestions.

Tot això, clar, es va agreujar i davant l’afecció a distintes

institucions: ajuntaments, consell i govern, MÉS per Mallorca

va decidir fer front o abordar les diferents qüestions de forma

conjunta i arribà a tres conclusions: primer de tot, demanar la

dimissió o el cessament de la directora insular de Gent Gran del

Consell de Mallorca; segon, demanar la dimissió o el cessament

del coordinador de vacunes del Govern de les  Illes  Balears, el

Sr. Carlos Villafáfila; i tercer, la convocatòria de la Comissió

Ètica del Govern de les Illes Balears. 

Però per què MÉS per Mallorca va posar damunt la taula

aquestes qüestions  i no d’altres? Primer, el cas de la directora

insular de Gent Gran del Consell de Mallorca. Idò, per motius

que han exposat els  companys de MÉS per Mallorca al Consell,

i no d’altres, bàsicament per responsabilitat per ser un alt càrrec

i no estar justificada la seva vaccinació. I així ho entenem i ho

mantenim, malgrat totes les explicacions que s’han donat

públicament i en el si del pacte en el Consell. Però això no és

objecte del debat principal al Parlament , aquesta qüestió es

tracta a un altre fòrum, al Consell de Mallorca.

El segon, el cessament del coordinador de vacunes del

Govern de les Illes Balears, el Sr. Carles Villafáfila. Per què la

demanam? Idò, la demanam per una qües t ió molt clara, molt

clara, p er una responsabilitat sobre la resta de persones que

aquell dia hi eren presents i es varen vacunar, independentment

de si els tocava o no els tocava. Per una qüestió de

responsabilitat des del primer dia fins a finals de gener o

principis de febrer en els quals  es  varen conèixer moltíssims de

casos i és evident que el protocol de vacunació fallava, fallava.

I amb aquesta mar de fons, i amb aquesta mar de fons i amb la

importància que li donam tots a la vacunació, s’havien

d’assumir responsabilitats perquè el protocol a les Illes Balears,

l’adaptació del Pla Nacional de Vacunes, no s’aplicava com

pertocaria. És responsabilit at seva? Supòs que sí, n’és el

responsable. Per tant, per això nosaltres demanam el cessament

o la dimissió del coordinador, i no per una altra qüestió, no

perquè es vacunés o no es vacunés, sinó per aquest fet. I això

és important. Un cessament que es va produir o es  va anunciar

el passat divendres. 

I què esperam? Doncs, esperam que el nou responsable, la

nova p ersona responsable dugui a terme un protocol primer de

tot transparent, clar, que la gent conegui, i davant dels dubtes

que es plantegin doncs es pugui donar una resposta i no un

fruit d’una improvisació en aquell moment. Hi va haver t emps

per preparar aquest protocol de vacunació a les Illes Balears,

varen tenir més d’un mes, un mes o dos. Per tant, hi havia, no

hi ha justificació per la qual es digui, bé, vàrem improvisar

perquè..., jo entenc que a vegades hi ha coses sobrevingudes,

però qualcú ha d’assumir aquesta responsabilitat perquè la

societat en aquells  moments estava molt, molt calenta. Per tant,

esperam que a partir d’ara aquesta vaccinació sigui exemplar.

I t ercer, la Comissió d’Ètica Pública del Govern de les Illes

Balears. Què demanam? Doncs demanam dues qüestions: la

primera, una qüestió prèvia, és comp et ent o no la Comissió

d’Ètica Pública del Govern de les Illes Balears  per analitzar

aquest a qüestió, sí o no?; i la segona, s’ha actuat o aquests

càrrecs -i quan dic aquests càrrecs dic aquests o qualssevol

altres-, la qüestió, tots els càrrecs  afectats, tothom sotmès al

codi ètic del Govern de les Illes Balears, ha actuat en virtut

d’aquest codi ètic que afecta un gran espectre de representants

públics del Govern de les Illes Balears, sí o no?

Quan deim si s’ha actuat en virtut del codi ètic parlam de

tres  p rincipis de tots els que marca la comissió i el codi ètic: el

primer, l’excel·lència, perquè el model de vacunació ha de ser

excel·lent, ha d’estar dins d’aquest criteri d’excel·lencia, no hi

ha res més important probablement en aquests anys que que
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aquest model de vacunació es faci d’una forma eficient i això

implica l’excel·lència; la segona qües t ió, l’exemplaritat i

l’honorabilitat dels càrrecs; i la t ercera, la integritat també dels

càrrecs. Aquestes qüestions  són les que nosaltres hem

sotmeses a la Comissió Ètica.

Aprofit  aquí el fòrum perquè aquesta comissió ètica no és

una entelèquia, que existeix a un nigul i que..., no, és a dir, és

una comissió constituïda, cons tituïda. Fa tres setmanes que

plantejàrem aquestes dues qüestions a la Comissió Ètica i no

hem tengut resposta i no hem tengut resposta per part de M ÉS

per Mallorca. Aprofit per dir-ho perquè és un tema que tenim

damunt la taula, no està resolt i...

(Remor de veus)

... evidentment a partir d’aquí nosaltres  t enim els nostres

tempos i si en breu aquesta comiss ió ètica no dóna una

resposta a les qüestions, evidentment, des de MÉS per

Mallorca ja farem el plantejament que hem de fer, però de

moment estam dins termini.

Davant la proposta de Ciutadans, clar,  hi ha una sèrie de

qües t ions . M iri, la comissió d’investigació, vostès dins

l’exp os ició de motius on demanam aques t a comiss ió

d ’inves t igació p arlen, exp ress ions , eh ? ,  t e xt u a l s :

“ c o m p o r t a m i e n t o  n a d a  e j e m p l a r”, “ censu r a b l e

comportamiento político”. Clar, són qüestions que crec que

encaixen perfectament dins la Comissió Ètica del Govern i no

dins una comissió d’invest igació que hi cap tot, que hi cap tot.

Ja els dic, crec que són qüestions que la Comiss ió Ètica si vol,

si vol i per això nosaltres aquí espitjarem, si vol serà molt més

àgil que no una comissió d’investigació, perquè tots vostès

saben què implica una comissió d’investigació, no és pim pum

pam i demà ja està! És a dir, és molta feina..., moltíssima feina,

moltíssima feina, no és àgil, tan àgil com pugui ser la Comiss ió

Ètica, si s’activa la Comissió Ètica.

Per tant, la nostra prioritat és  agilit at en aquesta qüestió i no

interferència en el procés  de vacunació, que el procés de

vacunació pugui seguir el seu camí. I amb el canvi de

coordinació de la vacunació crec que tenim una esperança.

Més qüestions que han plantejat els grups, Ciutadans:

canvi d’actitud amb la comissió d’investigació, que nosaltres

vàrem dir que sí. Quan MÉS per Mallorca ha dit que estava

d’acord amb aquesta comissió d’investigació? Quan? Mai, mai

de la vida, mai de la vida. Nosalt res  hem sortit a dir que aquesta

comissió d’investigació el posicionament s’ha de tract ar dins

del pacte. Mai. L’auditoria futurible, tampoc. M’agrada, l’hem

d’estudiar, m’agrada, però no és una propost a de MÉS per

Mallorca. Ho dic perquè vostès la globalitzen. M’agrada,

m’agrada, però ho hem d’estudiar, crec que és una qüestió a

tractar.

Després, clar, crec que el Partit Popular també ha fet

referència al vot a la comissió d’investigació. Nosaltres en cap

moment no hem dit que hi estiguéssim d’acord. 

Per acabar, la nostra prioritat quina és?, a part que

s’esclareixi tot això -i crec que és compartida-, que el procés de

vacunació sigui el més eficient  p ossible. Això vol dir que sigui

en el menor t emps possible es pugui vacunar al màxim de

població. Això vol dir ser eficient. Per tant, això esperam des de

MÉS per Mallorca, sincerament.

Després, amb el cessament recobram una credibilitat que era

necessària. S’assumeix públicament una responsabilitat perquè

han fallat coses. El control al Govern, el cont rol al Govern,

senyors de l’oposició, no es fa només amb comiss ions

d’investigació. La consellera va comparèixer el passat 9. El

passat 9. Nosaltres tenim altres mecanismes, estam en un pacte

i podem formular les preguntes o podem tractar... Però tots, tots

nosaltres, tots els diputats -vostès també-, tenen mecanismes

de control si hi ha qües t ions que no es varen quedar clares o

que els varen generar més dubtes. Vostès les tenen.

I no són comissions d’investigació, que saben p erfectament

el que implica, el que implicarà una comissió d’investigació en

aquests moments on s’està vacunant a la població...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... no!, és important, sí que té a veure, clar que té a veure!

Tenen mecanismes: tenen sol·licituds de documentació, poden

formular preguntes per escrit, poden demanar compareixences...

Demanin compareixences. Demanin compareixences. Però hi ha

altres fórmules. 

Així i tot, la comissió d’investigació és legítima? Clar que

sí!, i p er això es debat avui aquí. Des de MÉS per Mallorca

p ensam que la Comissió Ètica és priorit ària. Encaixa

perfectament amb les preguntes que vostès formulen a

l’exp os ició de motius -amb totes aques t es - encaixen

perfectament  amb una comissió ètica. Després de la Comissió

Ètica? Ja ho veurem, però primer creim que...

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Ferrà, hauria d’anar acabant. 

EL SR. FERRÀ I TERRASSA: 

Vaig acabant, Sr. President. Creim que hi ha instruments

molt més adients per a aquesta qüestió. 

Moltes gràcies, president. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Ferrà. Pel Grup Parlamentari M ixt té la paraula la

Sra. Font. 

LA SRA. FONT I MARBÁN: 

Gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom. Amb la proposta

que debatem avui entram de ple en un debat ètic.
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Sens dubte, el servidor p úblic ha de ser exemplar, la qual

cosa no significa que les seves accions no p uguin tenir

justificació. Ara bé, aquesta justificació ha de fer-se pel

procediment adequat.

Aquesta pandèmia -ho hem dit en moltes ocasions- ha

posat de manifest les febleses d’aquest sis t ema, però també ens

rep lant eja com a societ at ,  enfront al comportament

individualist a ins tal·lat com a manera de fer, aquesta malaltia

ens ha dit que cal preocupar-se pels altres, no ens preocupa

tant el nostre contagi com els efectes que puguin tenir sobre

les altres persones. 

D’aquest individualisme surt en decisions que es

qüestionen l’ètica d’aquells que -com és el cas que avui parlem-

han decidit  vacunar-se sense tenir en compte el protocol. Cal

recordar que aquest p rot ocol ve establert des del Ministeri de

Sanitat a través d’una Comissió Nacional. Les prioritats per a la

vacunació són clares, però p ensam -i ja ho vam dir el mes

passat durant la compareixença de la consellera i hi continuam

insistint- que falten pautes detallades d’actuació dirigides als

sanitaris responsables d’administ rar les dosis, ja que es poden

trobar amb situacions que no saben com donar-hi resposta. 

Aquesta polèmica ve donada -també- pels retards en

l’entrega dels vaccins, a un rit me molt més lent del que tocaria

per una mala actuació de les farmacèutiques. I aquí és on hem

de posar l’accent i t enim la solució a mà: alliberament de la

patent i que tots els països puguin produir-la, de manera que es

garantís que totes les  comunitats disposessin de les dosis

necessàries per accelerar el ritme de vacunació. 

Davant aquest racionament sanitari, cal aplicar criteris de

justícia social: immunitzar primerament els més vulnerables i els

més exposats; a aquests darrers, com els determinam, sense

caure en un biaix classista? És  a dir,  per què té més risc de

contagi un metge que el personal de neteja?

Tampoc ens podem oblidar de les característiques de

conservació i d’administració de les diferents vacunes que, un

cop diluïdes, s’han d’injectar abans de sis hores.

Nosaltres ent enem que l’objectiu d’una comissió

d’investigació és dilucidar el fet que s’investiga. Ara bé, el

moment crític que vivim no sé si és el més adient per continuar

donant  una imatge de desconfiança. La realitat actual ens

obliga a viure l’avui, perquè es fa força complicat anar més enllà

i viure en la incertesa és molt difícil, crea un desassossec difícil

d’evitar i es requereix molta convicció i molta fortalesa. 

Què passa? Que la reacció normal és cercar certeses i, quan

no es  t enen, rebutjar allò evident i refugiar-se en la incredulitat.

Per açò insistim en la necessitat de seguir avançant en la

vacunació, p erquè és l’única sortida que tenim actualment. La

desconfiança i el descrèdit p olít ic ens l’hem guanyat a pols,

tots els presents. La incoherència és generalitzada i ens

qüestiona com a actius polítics.

Des del nostre posicionament entenem que, un cop haguem

aconseguit una gran immunització de la població, els serveis

sanitaris estiguin tranquils, serà l’hora d’avaluar què i com s’ha

fet, reconèixer els errors comesos  i aprendre d’ells, tenir la

capacitat d’aplicar dits aprenent atges per tal d’estar preparats

p er a la següent pandèmia o crisi sanitària, perquè n’arribarà

una altra. Jo crec que tampoc no és que estem reaccionant gaire

davant el canvi climàtic. 

Aques t  exercici s’ha de fer sí o sí. La reflexió i l’avaluació

seran fonament als per millorar el nostre sistema. Les pandèmies

han existit semp re p erò cap de nosaltres no l’havia viscut en la

pròpia pell. Mentre -és evident- es produïen a p aïsos llunyans,

no ens  vam sentir interpel·lats. El moment actual exigeix

concentració i feina, molta feina que hem de fer entre totes i

tots. Aquesta comissió d’investigació, cap a on ens durà? Quin

és l’object iu real? Conèixer qui es va botar a la vacunació i fer-

los dimitir? No crec que calgui una comissió per fer açò, es pot

saber qui s’ha vacunat i la conselleria, en aquest i a qualsevol

aspecte, s’ha de ser transparent perquè la transparència és la

millor eina per demostrar la feina que es fa. 

De tota manera, des del moment que l’Oficina Anticorrupció

s’ha declarat competent per estudiar aquests casos, tenim una

finestra oberta per tal que s’investigui, i entenc que és de

corrupció del que vostès parlen. Per tant , si la visió és de

corrupció, l’òrgan competent és la dita Oficina Anticorrupció i,

si cons ideram una qüestió ètica, el seu lloc és la Comissió Ètica

del Govern. 

MÉS per Menorca no donarà suport a aquesta comissió

d’investigació però sí que instam a t ot  el Govern a aquesta

avaluació post pandèmia, des de la màxima objectivitat i amb

l’objectiu clar de sortir més reforçats. 

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlament ari Socialista té la

paraula el Sr. Dalmau. 

EL SR. DALMAU I DE MATA: 

Molt bé, moltes gràcies, Sr. President, i bon dia a tots i a

totes. El passat divendres, el Director General del Servei de

Salut, el Sr. Juli Fuster, informava que en la primera quinzena

d’aquest mes la nos tra comunitat autònoma rebrà un nombre

rècord de vaccins, amb prop de 63.000 dosis. La importància

d’aquesta xifra és p rou significativa si tenim en compte que des

del passat 27 de desembre a les Illes  Balears s’han subministrat

unes 72.000 dosis a dia d’avui. 

D’aquesta manera resulta evident que, tal com havia previst

el Govern, en les properes setmanes i,  sobretot, a partir del

segon trimestre de 2021, serà possible augmentar el ritme de

vacunació i anar cobrint els diferents grups definits com a

prioritaris en l’estratègia de vacunació front a la COVID-19 a

Espanya pactada al Consell Interterritorial del Sistema Nacional

de Salut. 
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Per tant ,  dip utats i diputades, el primer que els vull plantejar

és si realment davant d’aques t a perspectiva il·lusionant per a

tothom -com no pot ser d’una altra manera-, avui resulta oportú

donar suport a aques t a p etició que no fa altra cosa que

continuar posant  en entredit el procés de vacunació que s’està

portant a terme, ara mateix, a la nos t ra comunitat autònoma.

Evidentment, des del Grup Parlamentari Socialista, entenem que

no, que evidentment no. 

Ara mateix, el nostre entossudiment, tots els nostres

esforços, estan centrats en oferir el  nostre suport a l’executiu

autonòmic per garantir l’èxit de l’actual procés de vacunació i,

per això, en p rimer lloc, celebram que en les properes setmanes

puguin arribar pràcticament tantes vacunes com dosis s’han

subministrat fins ara i que davant  de la perspectiva de

l’aprovació del vaccí de Janssen sigui possible augmentar el

nombre de dosis rebudes, d’acord amb el conjunt  de vacunes

aprovades per al seu ús. 

En segon lloc, ens satisfà la previsió realitzada en

l’organitz ació del dispositiu previst per accelerar la vacunació

en la nostra comunitat autònoma, estam preparats per vacunar

120.000 persones cada set mana, si les dosis rebudes així ho

permeten. I, de moment, la infraestructura COVID-express,

disposada a Son Dureta, comp leix amb escreix amb aquesta (...)

gràcies a les deu línies de vacunació previstes i a la capacitat

per inocular el vaccí a 2.000 persones cada dia. 

En tercer lloc, valoram molt positivament la p rioritat sobre

els col·lectius més vulnerables , sobre aquells que han patit amb

més dolor l’impacte de la COVID-19. En aques t  sentit, el fet que

ahir -per primera vegada després de sis mesos- no hi hagués

cap  usuari positiu a les residències de la nostra comunitat

autònoma és una magnífica notícia. Constata la feina feta i la

responsabilitat de tot el personal implicat  p erquè aquest procés

surti endavant amb les màximes garanties possibles. 

I, finalment, esperam que tot  aquest esforç que s’està

realitzant vengui acomp anyat de l’aposta comunitària pel

passaport sanitari que, ahir mateix, anunciava la presidenta de

la Comissió Europea -Ursula von der Leyen- i que, sense cap

dubte, permetrà avançar cap a una mobilitat molt més segura

entre els països del nostre entorn.

Sigui com sigui, dip ut ats i diputades, com ja he dit en

qualque ocasió, l’actual procés de vacunació genera àmplies

expect atives, perquè ara mateix és l’única via amb la qual

podem comptar per combatre la pandèmia i és responsabilitat

de tothom -de tothom- no frus t rar aquesta expectativa si el que

volem és arribar a la immunitat de grup a p rincip is  d’estiu. En

aquest sentit, la ciutadania requereix certeses i confiança

entorn la vacunació i, afortunadament, més d’un 72% de la

població espanyola ja afirma que estaria disposada a vacunar-

se de manera immediata, una xifra que, a més, sembla

consolidar-se a l’alça.

Si més no, en el p lenari d’avui portam a terme, portam debat

-perdó-, i a vot ació una comissió d’investigació per uns fets

relatius al compliment dels protocols o a l’estratègia de

vacunació, pactada entre el Ministeri de Sanit at  i les comunitats

autònomes i que, en qualsevol cas, implica que aquests fets

han estat àmpliament explicats en diferents ocasions, tant per

la consellera de Salut com per la p residenta del Govern. De fet,

com ja vaig afirmar a la darrera compareixença de la consellera

de Salut, el passat 9 de febrer, en relació amb els possibles de

vacunació irregular, crec que regula indispensable ser

implacable amb tots aquells  casos  que, de manera clara, es

botin el torn de vacunació, i totalment transp arents en la

jus t ificació d’aquells casos  que p uguin generar més

controvèrsia.

En aquest sentit , i segons el nostre parer, el Govern ha

realitzat  els aclariments necessaris sobre la vacunació de

diferents professionals del Servei de Salut que el 27 de

desembre es trobaven a la residència dels Oms, Sant Miquel; de

fet ,  a hores d’ara, crec que ha quedat prou clar que cap de les

persones que va rebre el vaccí,  no ho va fer ni per criteri polític

ni per la seva afiliació a cap partit polític ni per ser alt càrrec.

(Remor de veus)

Això no és Múrcia. Que per les seves competències

resultava oportú que des d’un inici fossin vacunats p er no

posar en risc el procés de vacunació, sobretot durant les

primeres setmanes en què es van prioritzar els usuaris de les

residències i centres sociosanitaris, que si no s’haguessin

vacunat aquell dia ho haguessin fet pocs dies més tard,...

(Remor de veus)

..., perquè d’acord amb el protocol i l’estratègia de vacunació,

aquestes persones estaven cobertes pel risc de contagi, segons

la seva feina, i les tasques que desenvolupaven.

Que el Govern ja ha reconegut que el primer dia de

vacunació, amb la incertesa sobre l’arribada i el nombre de

vacunes disp onibles i enmig de les festes de Nadal, sobraren

dos is  p erquè hi va haver residents i personal sanitari que el dia

27 de desembre no es  va voler vacunar o no es trobava a la

residència i que, davant de les dosis restants, es  van aprofitar

aquestes persones, d’acord amb els criteris sanit aris establerts.

I que, evidentment, la manca de vaccins no és perquè es

portassin a terme aquestes vacunacions, sinó p er la capacitat

de producció i distribució dels diferents laborat oris, afirmar el

contrari és pura demagògia.

En definit iva, que, malgrat l’enrenou que s’ha generat i els

dubtes que s’han volgut plant ejar, a les Illes Balears la

vacunació ha seguit els paràmetres establerts i s’ha guiat p el

rigor que requereix aquest procés, p er garantir el seu èxit i

acomplir les expectatives que tots nosaltres hi hem abocat.

Pensin com hagués evolucionat tot plegat si durant les

primeres setmanes de vacunació s’haguessin seguit  produint

nous contagis en les residències, perquè no s’hagués previst,

per exemp le, la vacunació d’aquelles persones que per la seva

t asca han de visitar o tenen el seu lloc de feina en aquest tip us

de centres. Que ahir no hi hagués cap cas positiu a les nos t res

residències explica que cada vegada hi hagi més població
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disposada a vacunar-se; és així, i evidentment, tot això no és

casual, sobretot si tenim en comp te els dubtes constants que

es volen generar sobre les vacunes, les fak e news  i la projecció

pública de determinades afirmacions realitzades sense cap t ipus

de rigor científic i més pròpies del “cunyadisme” més ranci.

Altrament, en la mesura com ha avançat el procés de

vacunació, el Govern de les Illes Balears ha ampliat els seus

canals de comunicació p er oferir una informació transparent i

actualitzada sobre l’arribada dels  diferents vaccins i la seva

inoculació a cada un dels grups definits com a prioritaris,

d’acord amb els criteris de necessita, equitat i reciprocitat

establert s entre el Govern de l’Estat i les comunitats

autònomes. De fet, ara mateix ja existeix una p lana web i un

número de telèfon de contacte, establert pel Govern, per poder

aclarir els  dubt es  que la població pugui tenir respecte de la

vacunació, la transparència i la informació t ambé juguen un

paper clau per generar certeses  i confiança i, en conseqüència,

aquesta és la línia que cal seguir per continuar avançant amb

més i millors garanties aquest procés.

Certament, si fa un any ens haguessin dit que a dia d’avui

ja hi hauria tres vacunes ap rovades i en disposició de ser

inoculades, i que les previsions serien d’assolir la immunitat de

grup al voltant de l’estiu, ningú no s’ho hagués cregut. Per

t ant, crec que novament cal agrair l’esforç realitzat per la

comunitat científica i continuar centrats en l’avanç del procés

de vacunació.

I temps t endrem per avaluar, fiscalitzar i auditar amb

deteniment tot aquest procés en el marc que correspongui,

semp re i quan, de moment, convindria deixar de posar pals a les

rodes. Res més, moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Dalmau. Començam el torn de rèpliques,

començam pel Grup Parlamentari Ciudadanos, té la paraula la

Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, pres ident. En primer lloc, agrair als grups

parlamentaris que donen suport a aquesta comissió. Aclarir que

nosalt res  no tenim cap intenció ni de posar en qüestió les

institucions, ni criminalitzar els alts càrrecs que s’han vacunat

o que han pogut fer un ús fraudulent o abusat d’aquesta

laxitud de l’estratègia, no tergiversin o manipulin perquè qui ha

demanat, en p rimer moment, els cessaments i dimissions han

estat els socis  de govern els quals han posat el focus només en

aquestes persones.

Vull dir a la Sra. Pons que estic contenta d’aques t  canvi de

posicionament, en això consisteix el parlamentarisme i la

grandeza de la política, no crec que... l’honora aquest canvi

de posicionament i la intervenció que ha fet,  Sra. Pons.

Coincidim que l’exemplaritat i la transparència és cabdal, és clau

en la gestió p olít ica i que nosaltres, els grups parlamentaris,

hem de demanar i exigir aquesta transparència i exemplaritat que

ens demana la ciutadania.

També als ciutadans els voldria dir que nosaltres sí posam

el focus en la necessitat de més vacunes amb menys temp s  i

d’aquí totes les nostres iniciatives que duem en aquest

Parlament.

A la Sra. Martín, decirle que estoy de acuerdo con que

este parlamento tiene que sacar adelante soluciones útiles  y

reales, por eso siempre mi partido ha estado en esa línea,

pero es que era el Sr. Jurado, de su partido, que, además, es tá

también en el Gobierno, quien el 3 de febrero decía,

aseguraba y pedía la dimisión de todos estos y que fuese de

manera fulminante, era el Sr. Jurado quien lo estaba

solicitando.

Ustedes, también, el 2 de febrero, pidieron que se

publicaran los listados, ya se han olvidado, usted, Sra.

Martín: “Unidas Podemos pide publicar las listas de altos

cargos de Baleares vacunados.” Yo, no sé.. .  a lo mejor es que

a ustedes, como forman parte del Gobierno, les han pasado

estos listados que nos niegan a todos los grupos de la

oposición, espero que no sea así, que sea que es que ustedes

cambian de criterio para complacer al Gobierno en el que

están ustedes.

Decían también, literalmente, el 9 de febrero, es  decir,

continuaron durante más de una semana queriendo abarcar

todos los titulares con su ejemplo, que ahora, pues, no están

dando hoy: “Podemos apoyará investigar las polémicas

vacunaciones de altos  cargos”, y así lo aseguraba la

portavoz adjunta de su grupo parlamentario el 9 de febrero.

Y miren, ya no piden dimisiones, ya no piden que todos

sean cesados, como lo pedía su secretario autonómico,

justamente de buen gobierno, justamente de buen gobierno.

Podemos , para ustedes ya no es necesaria la publicación de

las listas, habla usted, Sra. Martín, de transparencia,

transparencia posterior, y en el mes de octubre.

Y sí, y me gustaría reconocerle que bienvenido sea su

grupo par lamentario al mundo de las auditorías, al mundo de

la eficacia y de la eficiencia en la administración pública.

Y miren, al Sr. Ferrà de MÉS per Mallorca, van a tener

que explicar  mucho a los ciudadanos de estas islas que, por

una auditoría, a finales de septiembre, de octubre, hayan

ustedes cambiado en su es trategia. Usted me niega, es cierto

que no dijeron en ningún momento que apoyarían nuestra

comisión, pero sí que fueron ustedes muy taxativos. Y también,

el 5 de marzo, exigían ese listado; y yo les digo: ¿tienen

ustedes ese listado de vacunados para hoy no apoyar  nuestra

comisión?

Y us tedes se han liado bastante, solamente hacen

referencia a los tres cargos del ib-salut, yo les estoy hablando

de regidores, del obispo, de más personalidades, de gerentes

de hospitales y de cargos del ib-salut que se han vacunado,

en la Comisión Ética solo se van a estudiar los casos de los
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cargos que son del Gov ern; no manipulen, no engañen a los

ciudadanos, porque solo se van a cuestionar o a investigar si

ha habido ética por parte de estos cargos, no de los

regidores, no de los gerentes de hospitales, ni tampoco de

otras personalidades.

Por tanto, la Comisión Ética no es suficiente, nosotros

hablamos de la responsabilidad de salud en todo momento,

no de los propios cargos que se han saltado la cola, sino

quién ha controlado esos listados, quien ha controlado esos

listados, bajo qué criterios se han incluido a estas personas

en las listas.

Y, Sra. Font, sí, mi grupo mixto quiere, perdón, mi grupo

Ciudadanos quiere impulsar esta comis ión en el seno del

Parlamento para conocer la verdad y no solamente para

hablar de ética, sino conocer  la responsabilidad y sobre todo

por los cambios y contradicciones que ha tenido la consellera

de Salut en este tema, qué criterios y quién controlaba y si se

van a mejorar estos protocolos.

Y con argumentos  como los de hoy, de que no es

prioritario, de que puede esto ser un circo mediático, que

queremos desestabilizar las instituciones, ustedes vuelven a

vetar en esta Cámara un instrumento de control y de

transparencia que nos exige la ciudadanía y que tenemos en

la oposición.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Guasp, hauria d’anar acabant.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Acab, president, gràcies. Los ciudadanos no lo van a

entender, parece que los ciudadanos de Murcia sí que han

tenido más suert e y el Partido Socialista en la oposición sí que

ha ap oy ado es t a comisión de investigación en sede

parlamentaria, donde gobernamos y también lo hemos exigido.

Nosotros queremos conocer la verdad porque así lo piden

y exigen los ciudadanos.

Y, Sr. Dalmau, aclarar que usted solo se ha referido también

a los tres cargos vacunados , se olvida de los regidores, de las

personalidades y también de los gerentes que se han saltado la

cola de vacunación, cuando no les tocaba...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Guasp, acabi, per favor.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Y ha usado ocho minutos de autobombo usted hoy aquí, en

esta tribuna, para no votar a favor de nuestra comisión de

investigación. Siento mucho que los ciudadanos no vayan a

poder obtener toda la información que precisan.

Muchas gracias.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT.

Gràcies, Sra. Guasp. En torn de rèplica dels grups que han

intervengut a favor té la p araula pel Grup Parlamentari Popular

la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Mentre arribaven vacunes  amb

compta gotes, ment re gairebé no teníem dosis per protegir els

nostres majors i els nostres sanitaris, hi havia polítics que es

vacunaven, hi havia polítics que decidien protegir-se ells primer

que no els més vulnerables, i això és una indecència i una

immoralitat per part d’aquest govern.

(Alguns aplaudiments)

Ho deia aquest matí, són conscient s , saben quantes dosis

va administrar abans d’ahir Balears? 1.579, som la darrera

comunitat autònoma en percentatge de vacunació, només han

vacunat un 1,8% de la població en dos mesos, juguen amb

l’esperança i amb la salut dels ciutadans d’aquestes illes; no

defensen i no protegeixen els ciutadans ni l’economia de

Balears. Mentre l’economia es desploma, ment re la COVID es

descontrolava, el que han demostrat és que protegeixen del

contagi i de l’at ur alguns privilegiats amb carnet socialista,

aquest és el resultat de la seva gestió i protecció selectiva.

El pitjor no és cometre un error, el pitjor és jus t ificar-ho, i

això és el que fan.

Els partits com Podem i MÉS per Mallorca, que deien arribar

a la política per dignificar-la, han demostrat que practiquen el

pitjor de les polítiques, el Partit  Socialista, Podem i MÉS s’han

negat a investigar els  casos d’abusos de menors, taparen la nit

de copes d’Armengol en horari prohibit, i ara i avui eviten

investigar la vacunació de càrrecs polítics.

(Remor de veus)

Sra. Martín, màxima transparència seria votar a favor

d’aquesta investigació, caigui qui caigui, no cau ningú, ni aquí

ni a Madrid.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Canviaran el discurs les vegades que siguin necessàries per

tal de mantenir la cadira.

Sr. Ferrà, si queda enlaire saber qui més s’ha vacunat

botant-se el protocol, és culpa de la submissió del seu partit a

la p residenta Armengol; exemplaritat, comissió d’ètica, siguin

coherents, Sr. Ferrà, i ja que avui voten en contra, vull pensar

que demà votarà a favor de la proposta del Partit Pop ular que

l’Oficina Anticorrupció investigui aquestes irregularitats,...

(Alguns aplaudiments)
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... per coherència i perquè el seu partit també ho va denunciar

a anticorrupció sobre la regidora de Pollença.

Sr. Dalmau, no, això no és  Múrcia, com bé ha dit, i és

evident, perquè aquí no dimiteix ningú i no investiguen cap

tipus d’irregularitat, a Múrcia el seu partit, el Partit Socialista sí

que va votar a favor d’investigar les vacunacions  irregulars.

Què amaguen a Balears? A qui protegeix?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Ja que no volen investigar, defensin Balears i treballin,

treballin per tenir més vacunes i menys polítics vacunats.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. En primer lugar, quería contestarle a la

representante de Podemos, que habla de una auditoría de

procesos cuando se haya vacunado al 70%, en vez de

constituir una comisión de investigación en es t e Parlamento.

Pero ¿sabe qué pasa? Que quién dice, quién nos dice que

cuando llegue el momento, después de meses, porque quedan

meses para que esté vacunado un 70% de la población, pues

puede ser que nos digan ustedes “donde dije digo, digo

Diego” porque lo están haciendo constantemente.

Además, ¿me puede explicar qué tiene que ver una comisión

de investigación en el Parlamento balear con una auditoría de

procesos? ¿Qué pasa, que son incomp atibles? No, no lo son,

una vez más int ent an ustedes escapar a sus responsabilidades,

como diputados de este Parlament o, p ara rendirse ante la Sra.

Armengol y el Partido Socialista.

Luego sale el representante de MÉS per Mallorca, bueno,

ustedes llegaron a pedir la dimisión o el cese del coordinador,

como bien ha dicho usted aquí, se salieron con la suya y ahora

ya han vestido el expediente; como el coordinador de

vacunación ha sido relevado, eso sí, por motivos de salud,

según el Gobierno balear; bueno, pues y a pretenden justificar

que este Parlamento no investigue, pero es que ustedes

mismos están apelando a la Comis ión de Ética Pública del

Gobierno de Baleares para que investigue, y ¿por qué no

investigan ustedes en este Parlamento?

Mire, Sr. Ferrà, yo le animo a que lea usted el Diario de

Sesiones de hoy y que lea su intervención intentando justificar

lo injustificable, no tiene desperdicio.

Dice usted que su prioridad es que el proceso de

vacunación sea lo más eficiente, pero si relee su intervención

se dará cuenta de que cualquiera que le hay a escuchado hoy

aquí llegará  a la conclusión de que su prioridad no es esa, su

prioridad es no dañar al Gobierno de la Sra. Armengol con lo

que podemos averiguar en esta comisión de invest igación

porque su partido tiene a cargos públicos colocados en ese

mismo gobierno y al final les va el sueldo en ello y tienen

ustedes  que hacer equilibrios constantes para justificar ante los

ciudadanos de Baleares lo injustificable.

Esta iniciativa para constituir una comisión de investigación

se presenta un viernes, el 5 de febrero, y el martes es cuando

ustedes intentan salvar la jugada con el comodín de la

Comisión Ética. Así ya no dirán que no hacen nada por

esclarecer la verdad y podrán votar en contra de la comisión de

investigación en este parlamento. No cuela.

Y el Grupo Mixto, bueno, p ues el Grupo Mixto sale aquí a

decir que si el gobierno aut onómico ha incumplido una ley

ent onces  es  corrup ción y  corresponde a la Oficina

anticorrupción y que s i es una cuestión ética, pues entonces

quien tiene que actuar es  la Comisión Ética. Pues mire usted,

Sra. Font, est e p arlamento existe porque lo creó un estatuto de

aut onomía, que tanto les gusta a ustedes, y dice que es t e

parlamento representa al pueblo de las Islas Baleares, ejerce la

potestad legis lat iva, aprueba los presupuestos de la comunidad

autónoma y, atención, controla la acción del gobierno, ¿no se

habían enterado? 

Pues sí, entonces su argumentación es tan absurda que si

fuese cierto lo que dice no tendría sentido que el propio

reglamento de este parlamento, incluso hasta el Estatuto de

Autonomía, prevea en su artículo 45 que el Parlament o p uede

crear comisiones especiales de investigación.

Y, Sr. Dalmau, abandonen por favor ya ese discurso de que

los cargos públicos se vacunaron porque sobraban dos is y

porque les tocaba a la vez. Si les tocaba no habrían sobrado

dosis, habría estado prevista su vacunación el día que les

vacunaron. Es más, si sobraban dosis, cuando resulta que en

Baleares estamos a la cola de la vacunación en España, no les

habría tocado a ellos. No habría tocado a los cargos públicos

del Gobierno balear que se vacunaron antes incluso que los

médicos de consultas. Por favor, un poco de consideración y

seriedad, que esto ya llega a ser insultante.

¿T an listos se creen ustedes y tan simples ven al resto de

los ciudadanos? Miren, si votan en contra es para proteger a

sus colegas de partido en el Gobierno balear, y no hay más y

así lo entenderá cualquiera con dos dedos de frent e. Dejen de

excusarse, es inútil.

Pasarán ustedes a la historia como lo que son, como unos

mentirosos y unos cobardes que se esconden detrás de su

escaño para intentar tapar la verdad, pero no lo han

conseguido, antes o después la verdad saldrá.

(Algun aplaudiment)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Pel Grup Parlamentari El P i Proposta per

les Illes Balears té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, una

rèplica breu -o crec que breu així a priori- que faré en aquests

moments. 

Simplement vull dir que efectivament nosaltres havíem

p ensat d’abstenir-nos fins i tot en aquesta comissió no

permanent d’investigació que avui p lant ejava el Grup

Ciutadans. Per què? Perquè nosaltres creim que una cosa és  el

pes específic -com hem dit- de tot allò que es pot fer per millorar

la qualitat de vida d’aquesta terra que està tan deprimida i per

l’alt ra banda hi ha tot allò que és volàtil i que fa renou. Per t ant ,

nosaltres vàrem tenir aquest primer dilema, al final avui ens hem

decantat per vot ar a favor d’aquesta comissió d’investigació,

tot i que seguim pensant que les coses que fan renou s ’han

d’explicar, la transparència s’ha d’explicar, però est am més

preocupats per altres coses.

Ara bé, també els dic que ara estic molt cont ent a que el meu

grup parlamentari hagi decidit vot ar a favor d’aquesta comissió

d’investigació, s’haguessin posat d’acord M ÉS, Podem i el

PSIB-PSOE en les seves argumentacions. 

De veritat, Sr. Ferrà, que és que una comissió d’inves t igació

du molta feina? I a què venim aquí? De verit at que he flipat, jo

vull pensar que l’ha traït el llenguat ge p erquè si no, no ho

entenc. A què venim aquí?, a fer feina. Una comissió

d’investigació du molta feina, no és un pim-pam-pum?, ja ho

sabem. Ja ho sabem. No m’ha convençut, em sap greu.

He de dir a la Sra. M art ín, no li tornaré dir el que li vaig dir

la darrera vegada, però francament no m’ha convençut tampoc

i pens que...

(Remor de veus)

... que estam nosaltres..., ho torn a dir, estam més preocupats

per això, per la vacunació mass iva, per la recuperació de

l’economia i pels empresaris d’aquelles activitats temporals que

avui hem demanat al conseller Iago Negueruela que ens

explicàs si hi haurà ajudes per a ells  i estamos en ello, què vol

dir estamos en ello? N’hi haurà o no n’hi haurà. Per aquestes

coses ens preocupam.

Ara bé, que hem de ser exemplars? Sí. Que hem de ser

transparents? Sí. Que ho han es tat? No del tot, i sobretot

aques ts arguments d’avui no m’han semblat gens adequats i

per suposat estic contenta d’aquest canvi d’opinió. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. En torn de contrarèplica dels grups que

han intervingut en contra, pel Grup Parlamentari Unidas

Podemos té la paraula la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, president. Moltes coses s ’han dit, i he de

començar, em sap greu, Sra. Pons, per una que ha dit vostè:

“ens han domat, ens  han domesticat amb unes mascaretes”,

crec que és  una expressió lamentable perquè les mascaretes

són... 

(Se sent un crit de fons)

... són per salvar vides, no per domesticar ningú, em sap molt

de greu que entri en el discurs de la ultradreta, això no m’ho

esperava...

(Remor de veus)

... no m’ho esperava per a res,...

(Remor de veus)

... no m’ho esperava per a res. Em sap molt de greu...

En relació amb VOX...

(Continua la remor de veus)

... que també s’ha referit a nosaltres...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un poc de silenci.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Domesticar, jo crec que sé llegir un diccionari; domest icar

té un significat que és el que és i les  mascaretes no són per

domesticar. Això és inacceptable! En aquest parlament això és

inacceptable!

(Alguns aplaudiments)

Bé, en relació amb VOX que tantes lliçons ens dóna. Cert o

fals que avui matí s’ha registrat per part del Grup Confederal

d’Unides Podem una sol·licitud d’obertura d’expedient relatiu

a una possible vulneració del codi de conduct a de les Corts

Generals dels diputats del seu grup parlamentari? Lliçons aquí,

vostès, ni una, ni una del que s’ha de fer i del que s’ha de

deixar de fer... és responsabilitat parlamentària...

(Alguns aplaudiments)

Ciutadans, miri, jo entenc que puguin es tar afectats o fins

i t ot enfadats, però hi ha una cosa en política que és analitzar

les dades disponibles en un moment i saber reorientar les

actuacions. Nosaltres hem considerat que la Comissió Ètica és

molt més operativa, molt més àgil i que una auditoria de

processos del 70%... quan tenguem el 70% de la població

vacunada és el que s’ha de fer per no interrompre en aquests

moments el procés de vacunació...
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(Remor de veus)

Que vostès tenguin el coratge de dir que...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, per favor...

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Se m’enfaden molt ,  que vostès tenguin el coratge de dir:

“benvinguts a l’auditoria, benvinguts a l’eficàcia i l’eficiència”,

i què hem defensat des d’Unides Podem sempre? Li dic el

mateix que li vaig dir el dia que vostè va afirmar que els

autònoms eren seus. Els autònoms és un col·lectiu que no és

de ningú i els conceptes d’eficàcia i eficiència els han sentit per

part de tots i cadascun dels  dip ut ats i les diputades del meu

grup al llarg de totes les sessions d’aquest parlament.

En definitiva, nosaltres pensam que hem de donar solucions

àgils i eficaces i amb aquestes  dues nosaltres consideram que

podrem avançar i a partir d’aquí moltes més, però avui no els

donarem la raó perquè consideram que no la tenen.

Gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies , Sra. Martín. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula el Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Sortiré p er la porta, eh?, com cada dia, després no... Gràcies,

Sr. President, primer de tot volia manifestar una discrepància

amb el diputat del PSIB que ha pujat aquí quan ha dit que...

(Remor de veus)

...amb els càrrecs... és clar, que els càrrecs que es varen vacunar

aquell dia, idò s’haurien vacunat poc temps després, és a dir,

aquí crec que t enim una discrepància, almanco... almanco -

almanco- càrrecs que no són del Govern de les Illes Balears, i

em referesc al cas de la directora insular, o al cas de la regidora

i el regidor que coneixem. Almanco en aquests casos, jo sí que

aquí discrep , discrep perquè aquestes vacunacions s’han

jus t ificat sempre en virtut que aquesta persona tenia el seu lloc

de feina a, o tenia contacte directe amb p ersones de risc, i ni

una ni l’altra, ni una ni l’altra, sota el meu parer forma p art  d’un

argumentari perquè no està justificat. Tots coneixem una

regidora o un regidor com a càrrec públic no ha d’estar fent

feina i menys en una pandèmia segons on, sobretot en una

situació pandèmica segons on i manco contacte directe amb

persones de risc. Aquí sí que volia fer aquesta prèvia.

Després respecte de les intervencions que ha fet Ciutadans.

Bé, vos t ès  han incidit que MÉS per Mallorca ha tengut un

canvi d’estratègia. No, puc t ornar explicar el punt 1, el punt 2 i

el punt 3 de MÉS per Mallorca, que són coneguts, formen part

de l’hemeroteca, no es t ic fent una frivolitat amb les coses, amb

el que hem dit  i hem deixat de dir, no. És a dir, una, dues i tres,

això és el que nosaltres hem demanat.

Després vostè ha dit la llista de vacunes, sí, sí, la vàrem

demanar, vàrem demanar conèixer quines  persones el Govern

manifestava que s’havien vacunat i així va ser. I ja li p uc dir

evidentment que no cerquin allà on no n’hi ha. És a dir, a la

llis t a de vacunacions hi ha el que és conegut, no hi ha

absolutament res més.

(Remor de veus)

La seva..., la llista de persones de càrrecs que s’havien

vacunat.

Després, vostè fa referència que la comissió d’investigació

o la justifica. Jo li he dit, és a dir, vos t è a la fonamentació no hi

ha absolutament cap  paraula que no es pugui tractar a una

comissió ètica, que crec que és un instrument  que es va crear

en el Govern de les Illes Balears amb una int enció molt clara,

que dóna resposta a cada una de les coses que vostès han

plantejat, són objecte de t ractament i no exclou una comissió

d’investigació, no l’exclou, però creim que totes aquestes

qüestions que estam manejant a priori es poden...,  són

subjectes a tract ar-se a una comissió ètica del Govern de les

Illes Balears.

I després, clar, vostè ho justifica amb els regidors. Vostè

creu que la comissió d’investigació farà dimitir un regidor? Sí

o no? No el farà dimitir, que és el que vostès volen, no el farà

dimitir. Hi ha uns fòrums municipals, hi ha uns fòrums als

consells insulars i s’han de tractar aquestes qües t ions  en els

seus  esp ais. Per tant, aquesta comissió d’investigació no farà

dimitir una regidora o un regidor.

Al Partit Popular un comentari. Nosaltres no arribàrem a la

política fa dos dies, fa es t ona que hi som en política,

moltíssima. I jo la cadira, escolti, la meva en el moment que em

toqui, que serà aviat, relativament  aviat, ja no hi serà i l’única

persona que en aquest moment em pot dir vostè es queda

sense cadira és la Sra. Armengol convocant eleccions, no n’hi

ha d’altre. Jo el meu càrrec no el tenc gelós en el Govern de les

Illes Balears, ho dic perquè vostè ha fet referència al meu. No,

al meu no.

I VOX, comissió ètica pública, comissió d’investigació,

vostè ha plantejat això. Per què una cosa i per què no l’altra?

Escolt i,  jo torn defensar que si hi ha un instrument previ com és

la Comissió d’Èt ica Pública, aquesta qüestió es tracti ja, perquè

és una qüestió prèvia important  per sustentar després si hi ha

d’haver qualque línia o no, i aquesta comissió ètica no està

formada per càrrecs majoritàriament, hi ha vocals que són

experts en la matèria que ens poden donar un dict amen crec

que bastant aclaridor. I sobretot no torpedinant o intercedint la

feina del Govern de les Illes Balears, especialment de la

Conselleria de Salut, que s’ha de centrar en el procés de

vacunació, entre altres qües t ions  de la pandèmia. I quan jo

dic..., crec que ha estat El P i que n’ha fet referència, jo no és
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que no vulgui fer feina en comissions d’investigació, les podem

fer totes, però quan hi ha una comissió, quan nosaltres posam

comissions en el Parlament, primer de tot hem de ser conscients

que deixam de fer altres coses i això ho podeu veure tots a les

comissions i em p areix bé, però el que no em pareix bé és que a

una comissió d’investigació s’emp ri per torpedinar l’acció de

vacunació del Govern de les Illes Balears i no arribar a la

temporada amb el 70%...

(Remor de veus) 

No, però tots sabem..., això t ots els que heu estat en el

Govern en qualque moment, sabeu perfectament que una

comissió d’investigació el que implica a l’executiu, el temps que

imp lica de preparació, de compareixences que es demanaran de

càrrecs , etc.  I creim que ara, precisament ara no és el millor

moment, perquè vostè em dirà que no i vostè em dirà que no,

però hi pot haver qualcú que sí, que la intenció de tot això sigui

obstaculitzar, dinamitar el procés de vacunació per poder dir “jo

ja ho havia dit”.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Ara corresp on al Grup Mixt. Té la

paraula la Sra. Font.

(Se sent el timbre de crida per a votació)

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No en faré ús, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Idò pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.

Dalmau.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Gràcies, president. En fi, si avui tenia pocs dubtes per votar

en contra d’aquesta comissió d’investigació, després del debat

encara en tenc manco. No he escoltat cap argument de pes per

justificar la creació d’aquesta comissió d’investigació, tot han

estat les mat eixes afirmacions de sempre, fetes sense el mateix

rigor de sempre. Pràcticament el mateix dia que s’ha p ort at  a

debat aquest a comissió d’investigació, han vengut amb les

conclusions fetes i els culpables assenyalats. 

Ja ho vaig dir a la compareixença de la consellera el passat

9 de febrer, vostès veuen vacunats per tot, p olít ics  i alts

càrrecs, membres del Partit Socialista, els professionals, Sra.

Marí, els professionals de l’edifici administratiu de l’ib-salut

que encara no s’ha disculpat, Sra. Marí, encara no s’ha

disculpat amb els professionals de l’edifici adminis tratiu de l’ib-

salut, encara no s’ha disculpat...

(Alguns aplaudiments)

Encara no s’ha disculpat i va tenir una excel·lent  ocasió a la

compareixença del Sr. Palomino que té el despatx en aquest

edifici. Va tenir una magnífica oportunitat i no es va disculpar.

També veuen vacunat el Sr. Salvador Illa, també el van ficar

dins el sac i fins i la fiscalía mediante, després, clar,  arriben les

eleccions i els resultats són els que són, 33 a 3.

En fi renou i més renou, però sempre ni una paraula de tots

aquells que ja sí s’han vacunat, de com s’incrementa el nombre

de persones vacunades  a la nostra comunitat autònoma i ni una

paraula tampoc de les residències, on per primera vegada

després de cinc mesos, ahir no hi havia cap cas positiu a la

nostra comunitat autònoma...

(Alguns aplaudiments)

Ni una paraula tampoc en aquest sentit, ni una paraula. I ni

una paraula tampoc de les actuals dades d’incidència del virus ,

que demostren que les mesures aplicades  p el Govern

funcionen...

(Remor de veus)

I que aquestes dades  d’incidència són totalment

indispensables per garantir amb èxit el procés de vacunació.

Sense una cosa seria molt més complicada l’altra, evidentment.

Evidentment tampoc no fan referència a la compra

centralitzada de les vacunes per part de la Unió Europea,

vostès continuen reivindicant que l’Estat compri vacunes, que

en duguin més, sense tenir en compte de quina manera s’ha

plantejat l’adquisició de les vacunes, segurament sense aquest

sistema ara en tendríem manco de les que tenim, evidentment.

I, per descomptat, crec i estic convençut que per parlar

sobre vacunació, primer s’hauria de fer amb una mica de

credibilitat i per què dic això? Perquè crec que sense haver

votat els pressuposts generals de l’Estat que preveien 1.000

milions d’euros per a la compra de vacunes, resta molta

credibilitat per després poder venir aquí i parlar de vacunes,

resta molta credibilitat...

(Alguns aplaudiments)

També he escoltat al llarg del debat i una vegada més, que

som una de les  comunitats autònomes que manco vacunes rep

i que manco vacunes posam. Jo crec que en aquestes alçades

ja no hauria de ser tan mal d’entendre que rebem les vacunes

d’acord amb la població diana que s’ha de vacunar en cada

moment. Més usuaris de residències, més vacunes, manco

usuaris de residències, manco vacunes...

(Remor de veus)

Més població menor de 55 anys més vacunes

d’AstraZeneca, així de fàcil i així de simple, però tampoc no ho

volen entendre.
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(Alguns aplaudiments)

I una mica de rigor quan parlam de la pandèmia, quan p arlam

de les mesures de prevenció, quan parlam del procés de

vacunació. Hi ha una cosa que es diu evidència científica, que

és la base per prendre decisions i valorar el seu resultat.

Tenguin-ho en compte també quan intervenguin.

I ja amb això acab. Sra. Guasp, crec que a hores d’ara no es

pot comparar la situació o el cas de Múrcia amb el de la nostra

comunitat autònoma, allà són més de 450 alts càrrecs  vacunats,

començant pel seu conseller. Aquesta és la realitat.

Moltes gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Dalmau. Un cop finalitzat el debat,

procedim a la votació. Votam.

26 vots a favor, 32 en contra i cap abstenció.

Hem de recordar que hi ha un vot telemàtic del Sr. Mariano

Juan, en aquest cas en sentit afirmatiu, per tant, el resultat de la

votació és de 27 vots a favor, 32 en contra i cap abstenció.

Vull dir-los, perquè consti en el Diari de Sessions, que el

pres ident s’ha equivocat en la votació anterior perquè no ha

recordat el vot telemàtic del Sr. Mariano Juan. Per tant, el

resultat de la modificació de les comissions permanents de la

cambra és: vots a favor 59; cap en contra i cap abstenció.

I ara, com els he dit, fem una aturada de mit ja hora, fins a les

15.00 hores, que passarem a tractar el sisè punt de l’ordre del

dia.

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, senyores  diputades, reprenem el plenari.

VI. Debat i votació sobre  la procedència o no que el

Parlament interposi recurs d’inconstitucionalitat contra la

Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressuposts generals de

l’Estat per a l’any 2021, escrit RGE núm. 1813/21, dels Grups

Parlamentaris El Pi Proposta per les Illes Balears , MÉS  per

Mallorca, Mixt (MÉS per Menorca), Popular i Ciudadanos.

Passam al sisè punt de l’ordre del dia que corresp on al

debat i votació sobre la procedència o no que el Parlament

interposi recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 11/2020, de

30 de desembre, de pressuposts generals de l’Es t at  per a l’any

2021, escrit  RGE núm. 1813/21, dels Grups Parlamentaris El Pi

Prop osta per les Illes Balears, MÉS per Mallorca, Grup Mixt

(MÉS per Menorca), Popular i Ciudadanos.

Començam les intervencions per part dels grup s

parlamentaris  que han presentat la proposta i, en primer lloc, pel

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, té la

paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputades.

Ja hi tornam a ser i hi t ornarem a ser totes les vegades que faci

falta, perquè venim de lluny i volem anar més lluny, volem anar

més enfora en la defensa de la insularitat d’aquestes illes. No

en tenim p rou amb bones paraules, amb bones intencions, ara

més que mai, ara més que mai que aquesta terra està

especialment colpejada per la crisi de la pandèmia, necessitam

instruments financers que compensin la nostra insularitat i

permetin la reactivació econòmica d’aquesta terra.

L’objecte d’aquesta iniciativa va quedar perfectament

emmarcada en el debat que ja es va produir fa una sèrie de

setmanes, de totes maneres no puc fer més que rep et ir que

evident ment  aquesta iniciativa es fonamenta en la defensa del

règim especial, es fonamenta en què l’article 138 de la

Constitució reconeix que s’han de tenir en compte les

circumstàncies del fet insular, es fonamenta en l’Es t at ut

d’Autonomia Llei Orgànica de l’Estat que recull el fet

diferencial insular i que preveu un instrument financer p er

compensar-ho de fora del sistema de finançament autonòmic i

de fora de les inversions -diguem-ho així-, ordinàries de l’Estat.

Per tant, és un instrument suplementari relacionat amb la

insularitat, i crec que aquest concepte és molt imp ort ant perquè

de vegades se’ns fan discursos que no tenen en compte

aquesta qüestió.

I per què, per què fem aquesta iniciativa? Perquè no hi ha

una altra via. En el debat  de fa unes setmanes se’ns va dir que

podríem haver optat per altres vies jurídiques; quines altres

vies jurídiques teníem? Quin remei teníem davant l’aprovació

definit iva dels pressupostos generals de l’Estat? No n’hi havia

cap altra que el recurs d’inconstitucional, no n’hi havia cap

alt ra. El Sr. Castells ho va explicar perfectament, el contenciós

administratiu no es fa contra normes amb rang de llei.

Per t ant, així com el Grup Parlamentari Socialista a un

moment determinat, per combatre el TIL del Sr. Bauzá, va voler

un recurs d’inconstitucionalit at perquè no hi havia cap altre

camí p erquè s’havia esgotat qualsevol via en defensa del que

consideraven just, nosaltres estam en aques t  mateix pensament,

és una qüestió de dignitat i com a dignitat hem d’esgotar t ot s

els recursos al nostre abast. 

Diuen que l’estratègia, vaig sentir en el debat, que

l’estratègia socialista no és aquesta, que ells  op ten per

estratègies que funcionen. Per ara, reflectit en els pressuposts

generals de l’Estat no en funciona cap , ni la del Grup

Parlamentari Socialista ni cap durant quaranta anys, no n’ha

funcionada cap per compensar la insularitat.

Per tant, avui també ens ha quedat perfectament palès que

l’Estat ni s’ha molestat a reunir la Comissió Mixta la qual, en

teoria, ha de definir aques t  factor d’insularitat que s’ha de

recollir en els pressuposts generals de l’Estat. Per tant, si

l’Estat no acomp leix les seves normes, que diuen que hi ha
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d’haver una comissió mixta que defineixi el factor d’insularitat

i després això s’ha de reflect ir en els pressuposts generals de

l’Estat, com ens podem conformar? Com podem acotar el cap?

Com ens  podem aquietar a aquesta situació, a aquesta presa de

pèl?

Volem insistir, aquesta iniciativa no afecta els pressuposts

generals de l’Est at  p er diverses raons de temps i de caire

jurídic. Deia la portaveu de Podemos al debat de fa unes

setmanes, cit: “és del tot imp robable que es resolgui el recurs

el 2021". Això ho deia Podemos, és del tot improbable que es

resolgui el 2021; és a dir, és del tot improbable que es  resolgui

una vegada abans que s’execut in els pressupostos generals de

l’Estat. Per tant, tots els arguments que determinats grups

diuen, no, és que això afectarà els pressuposts; no, no afectarà

per a res perquè els pressuposts estaran executats.

Però això és l’argument de temps, però és que la normativa

del Tribunal Constitucional permet al tribunal modular els

efectes de les  seves sentències. Per tant, el Tribunal

Constitucional pot perfect ament determinar els efectes que una

possible sentència, en estimar aquest recurs, t engui sobre el

pressupost general de l’Es t at, per tant, no necessàriament

anul·laria tot el pressupost general de l’Estat.

De fet, això és un tecnicisme, però de fet l’article 32.6 de la

Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic, diu que els

efectes de les sentències del Tribunal Constitucional són més

derogat òries que amb efectes que es diu ex tunc, és a dir,

retroactius cap endarrera.

Però el que ja és el súmmum de l’argumentació absurda que

fan determinat s  grups per oposar-se a aquesta iniciativa, és que

ens diuen que no hi haurà ERT O, que no hi haurà vacunació.

I jo dic, quan va començar la vacunació a Espanya? Degué

començar dia 1 de gener del 2020 quan els pressuposts estaven

aprovats, però és que va començar la vacunació abans que els

pressuposts  estiguessin aprovats. Els ERTO es varen començar

a pagar abans que els pressuposts generals de l’Est at  2021

estiguessin aprovats. Per tant,  és  una fal·làcia absoluta que

això estigui relacionat  que hi hagi ERTO o que hi hagi

vacunació; la vacunació i els ERTO es p roduiran sí o sí, com ha

de ser, lògicament . I evidentment, nosaltres no combatrem que

hi hagi ERTO o que hi hagi vacunació. No és aquesta la nostra

intenció.

La nostra intenció és que hi hagi una sentència que reculli,

no només per als pressuposts 2021, que reculli per a sempre,

p erquè tots els pressuposts generals de l’Estat hagin de recollir

el factor d’insularitat, i que quedi clar que els pressuposts

generals de l’Estat sempre, sempre, any rere any, han de recollir

una compensació per la insularitat de les Illes Balears. Aquest

és el factor essencial del nostre plantejament.

Perdó. L’Estat se’n riu de les Illes Balears , i quan jo sent

determinats arguments contradictoris del Grup Parlamentari

Socialista en relació amb aquesta iniciativa dels grups que

conformam 30 diputats i que l’hem firmada em fa gràcia, perquè

la presidenta ens diu avui, avui ens ha dit: bé, és que la situació

de la COVID és una situació extraordinària i urgent, però és p er

això que no s’ha posat. Això és  l’argument de la presidenta,

però l’argument del Part it Socialista no era aquest, l’argument

del Partit Socialista era que no s’havia reunit la Comissió Mixta

i que per això no es posava. En què quedam? Si no hi hagués

hagut la COVID hi hagués hagut el factor d’insularitat? Si

escoltam la presidenta, s í; p erò jo em qued amb la sensació que

no hi hagués hagut factor d’insularitat encara que no hi hagués

hagut  la pandèmia, perquè s’ha demostrat que no hi ha cap

intenció de reunir la Comissió Mixta ni de donar compliment

real al règim especial. 

Perquè en el 98 va passar el mateix, nosaltres tenim una

experiència, 23 anys d’aquest sí, sí, tot es farà quan es reuneixin

les comissions mixtes i quan arribem a un acord, tot arribarà,

però passen els anys, 23 des del primer règim especial,  i res,

zero Zapatero, zero total,  z ero absolut per a les Illes Balears, i

aquesta situació no es p ot  aguantar pus. Les Illes Balears han

de reaccionar, requereixen pegar un cop damunt la taula.

I continuar amb aquesta filosofia -tan mallorquina, per altra

banda-, del tanmat eix, què hi farem, si no ens faran cas, si bé

hem de tenir paciència i d’aquí... pressuposts 2044, per ventura,

eh!, per ventura compensaran la insularit at. Evidentment, a

nosaltres no ens satisfà en absolut.

Crec que ha arribat el moment que la seu de la representació

de les Illes Balears digui prou, digui que volen que, d’una

vegada per totes, s’acompleixi la Constitució, s’acompleixi

l’Estatut d’Autonomia, s’acompleixi el règim especial i les llles

Balears tenguin el tracte just i equitatiu que és mereixen i que,

d’una vegada per totes, la insularit at  es compensi per a aquesta

terra i,  per tant, puguem diversificar la nostra economia i

p uguem tenir un futur molt més digne del que en aquest

moment dibuixam.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari M ÉS p er

Mallorca té la paraula la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, president. Bé, diputats i diputades, ahir vàrem

celebrar el Dia de les Illes Balears que commemora aquell 1 de

març del 1983, fa quasi quaranta anys, quan entrà en vigor el

p rimer estatut d’autonomia, per si algú no ho sap, però bé,

perquè aquí ho recordam, un dia de l’any, hem de dir,

administratiu, no emocional, això s í que ho hem de reconèixer,

però en el qual som conscients tots de les nostres peculiaritats

insulars, de les nostres quat re illes, dels nostres anhels

sobirans i de la diversitat que ens caract eritza com a poble,

perquè cada illa vol decidir per ella mateixa i es tracta de

cont inuar treballant en el marc de relacions en tot allò que ens

agermana, la insularitat i amb unes illes més democràtiques,

socialment justes i ambientalment sostenibles.
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I des d’aquest agermanament, compartim la necessitat que

se’ns compensin els costs d’insularitat i els desequilibris

econòmics i socials que genera: major carestia de vida, majors

cos t s de producció de les empreses que abasten de fora, majors

costs d’equipament , de serveis públics, l’elevada dependència

que tenim dels ports i aeroport s , i una elevada vulnerabilitat

davant grans impactes externs que, com s’ha vist reflectit i

agreujat amb aquesta pandèmia, som la regió de l’Estat

espanyol i pot ser de tot Europa que ha acusat un impacte

econòmic negatiu més greu, el nostre PIB ha baixat un 27%.

I ara sí que seria just que rebés la solidaritat que sempre ha

predicat... hem practicat amb la resta de regions.

I és precisament des d’aquest bloc que nosaltres

consideram de constitucionalitat, conformat per aquest Estatut

del 2007, que vàrem commemorar ahir i que celebràvem just ahir,

aquesta Cons titució Espanyola, amb aquest article 138 que

garanteix la realització efectiva del principi de solidaritat,

consagrat a l’article 2, i que diu que ha de vetllar per

l’establiment, precisament, d’un equilibri econòmic adequat i

just entre les diverses parts del territori espanyol -entre les

diverses parts...- perquè, és clar, no ens costa el mateix aquí

que a la península, i això és el que vol dir aquest article. I també

aquest Reial Decret Llei del 2019 el qual va aprovar aquest REIB

on s’estableix precisament que els desavantatges de la

insularitat han de ser corregits mitjançant  l’acció de l’Estat i

han d’est ablir un adequat  i jus t  equilibri econòmic

interterritorial.

I les felicitacions i promeses d’oportunitats del Sr. Sánchez ,

d’ahir,  i dels diferents ministres en el Dia de les Balears són

buides de contingut, són p ostureig i paper banyat, perquè

perden tota la coherència si no vénen acompanyades del

respecte que ens mereixem i que ens hem guanyat a pols,

perquè ens ha costat aquest REIB, perquè ens  ha costat també

reivindicar el cost d’aquest finançament just, perquè no se’n

recorden de nosaltres; si tant ens felicit en, si tant volen que

tenguem oportunitats, per què no se’n varen recordar de

nosaltres quan varen fer aquests pressuposts generals del

2021?

No ens podem conformar amb postaletes ni felicitacions ni

promeses, perquè no volem més  paraules buides, duim massa

anys , dècades d’incompliments en la compensació de la nostra

insularitat; perquè aquest Estatut  del 2007 ja establia dos

reconeixements explícits: un, la disposició addicional sisena,

que deia, hi havia un mandat que es fes un nou règim especial

que el compensàs, i ha arribat  13 anys després, però va arribar

13 anys després i fa dos anys que es troba dins un calaix,

perquè és així, fa dos anys que està dins un calaix. I desp rés,

tampoc no es  va complir plenament la disposició transitòria

novena, el que normalment anomenam inversions estatutàries,

perquè, encara que preveiessin 2.800 milions  d’euros en 7 anys,

uns 400 milions anuals, es va veure que no hi ha hagut mai una

voluntat política i que realment es calcula que al voltant de 200

milions anuals no s’han complert.

Per tant, parlam que amb 13 anys  hi podríem afegir un dèficit

de 2.400 milions d’euros en relació només amb el règim especial,

si ho comparam amb aquesta disposició transitòria novena, i

també, si ho afegim a aquesta infrafinançament històric de 3.000

i 5.000 milions, parlam de molts i molts milions d’euros que ens

deuen des de l’Estat espanyol.

I si analitzam les obligacions recollides en aquest règim

especial, a més de les mesures compensat òries en els àmbits del

transport i d’altres que ja vénen reconegudes, en part, des  del

règim especial del 1998, aquest règim especial del 2019 concreta

encara més  a c t u a c i o n s ,  s ubject es  evident ment  a

desenvolupaments normatius i, com s’ha dit, a cinc comissions

mixtes, que hem vist, que ja ho ha dit el Sr. Melià avui matí, que

realment no hi ha hagut voluntat p olítica de fer-les realitat ni de

convocar-les.

I específicament aquest règim especial diu..., nosaltres

entenem que no acompleix el mandat de l’article 15 i l’article 17

d’aquest règim especial, aquests pressuposts generals no

l’acomp leix. Per què? Perquè no hi ha cap inversió en aquests

pressuposts generals que faci referència a aquest  article 15 que

reconeix el transport públic terrestre regular de viat gers, com a

caràcter de servei públic essencial, mentre que sí ho fa per a

Canàries, i des de Canàries ho cobren des de fa molts d’anys,

precisament en el 2021 hi ha un pressupost  de 47 milions

d’euros precisament per a aquest reconeixement. I nosaltres...,

això no necessita de cap comissió mixta, no necessita cap

comissió... això és directe. El nos t re règim especial diu que el

transport públic terrestre és un servei essencial com a Canàries

i tenim dret a aquesta compensació.

Si ens referim a l’article 17 el qual estableix la dotació

d’aquest factor d’insularitat, també veiem que aques ts

pressuposts generals de l’Estat del 2021, idò, no l’acompleix.

En conclusió, entenem que aquest s  p ressuposts generals

de l’Estat incompleixen precisament aquest article 2 i el 138 de

la Constitució, perquè entenem que formen part del bloc de la

constitucionalitat aquest reial decret llei, perquè, s i no, no

tendria molt de sentit tenir un bloc de constitucionalitat i que

no es  t engués en compte que en forma part l’instrument

precisament que el fa possible, no?

Però en aquest cas ens trobam en un sup òsit que és

d’omiss ió, no és d’invasió de competències, com és el normal

en els  recursos d’inconstitucionalitat, i, a més, hem de dir que

nosaltres creiem que aquest menyspreu, -perquè creiem que és

un menyspreu- és un menyspreu a tota la societ at  de les

nostres illes, a tots els moviments socials, patronals, sindicats

i altres  entitats, perquè també és un menyspreu al consens

social que avui mateix en aquesta cambra la consellera

d’Hisenda ha defensat, perquè ella ha defensat que aquest

règim esp ecial s’havia fet amb el consens social. Idò nosaltres

aquí defensam que, precisament, aquests pressuposts generals

de l’Estat del 202  menyspreen aquest consens social que el va

fer possible.

I reclamam precisament una defensa unànime d’aquesta

cambra que deixi fora interessos part idis t es, perquè no és

honest aprovar lleis i fer campanyes  elect orals si després no hi

ha voluntat d’acomplir-les.
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I no oblidem, p erquè nosaltres ja ho hem dit, que el REIB del

2019 és coix, no incorpora la part fiscal, perquè això, encara que

el Govern del PSOE ho va anunciar quan es va aprovar aques t

reial decret llei, però està dins un calaix aquest avantprojecte,

fa dos anys dins un calaix del Govern. Nosaltres no entenem

per què no s’ha pogut enviar al Congrés , si ja està redactat

aquest avantprojecte, i aquest aspecte fiscal és molt important,

sobretot en aques t  moment de pandèmia on veiem que, a part

de la gent, a part de les persones, a part de les famílies, els que

ho pateixen més són les empreses i, per tant, en aquest moment

aquestes  mesures fiscals són més importants que mai que es

facin presents.

I nosaltres creiem que, a més, i ja ho vaig dir a l’anterior

int ervenció, creiem que, a més, en aquests Acords de Bellver

que varen fer possible aquest govern, nosaltres dèiem ben clar

que només seria possible dur-los endavant si realment hi havia

una millora del finançament  i un règim especial com toca, i això

no s’ha fet possible. Per tant, posar traves, no defensar, no

exigir fins al darrer extrem aquest finançament i aquest REIB ens

aboca al fet que no podem acomplir plenament aquests Acords

de Bellver.

I hem de reconèixer que aquest Govern espanyol no ha

respost i nosaltres crec que hem de reclamar que no podem

continuar posant en perill el benes tar d’aquestes Illes, perquè

aquest govern, creiem, ni aquest parlament, no poden quedar

callats ni mans  plegades, i que necessitam que, de forma

immediata, es facin les reivindicacions fermes com la que avui

debatem.

Perquè un de cada tres habitants d’aquestes Illes es troba

en situació de pobresa, no és cap broma, ens trobam en una

s it uació realment molt complicada; amb unes  serioses

dificultats econòmiques empresarials i hem de ser capaços

d’exigir el que ens pertoca i hem d’exigir que aques t s

pressuposts generals de l’Estat no ens continuïn discriminant.

I no podem pensar que això..., no p odem admetre cap

excusa davant aquesta compensació justa que ens mereixen,

nosaltres les qüestions que varen defensar els grups polítics

que hi varen votar en contra no ens varen convèncer. Crec que

no podem esperar el 2022, no podem esperar, la s it uació que

t enim ara és molt greu i nosaltres sí que no compartim el que ha

dit avui la presidenta, que, precisament perquè ens  t robam en

pandèmia, la compensació del REB enguany era més  important

que mai, precisament per aquest motiu, no es  contrari, que és el

que s’ha defensat en aquesta cambra avui de matí.

Per tant, nosaltres no podem quedar callats, crec que no hi

ha de quedar aquesta cambra, no podem quedar mans plegades

i instam a la coherència i a la responsabilitat de tots els grups

polítics avui en aquesta cambra, perquè necess itam un clam

unànime, contundent  davant l’Estat espanyol i governi qui

governi.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari Mixt, MÉS

per Menorca, té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Crec que avui serà un dia

important per a la història d’aquest Parlament, serà un dia

import ant  per a la història política de les Illes Balears, perquè

avui serà el dia que una majoria d’aquest parlament posa per

endavant els interessos de les Illes Balears i els  reclama d’una

forma contundent i d’una forma ferma, com deia molt bé el Sr.

Melià, de l’única forma que tenim de defensar-ho en aquests

moments, que és plantejar un recurs d’inconstitucionalitat

contra els pressuposts generals de l’Estat.

És un dia important  per a l’autogovern de les Illes Balears

perquè tot allò que fa referència a la insularitat és un element

essencial de l’autogovern de les Illes Balears, la compensació

dels costs de la insularitat és un element fonamental de l’encaix

de les Illes Balears dintre de l’Estat espanyol, perquè la

Constitució tracta el t ema de la insularitat com a una part de la

qüestió de la solidaritat; és a dir, el 138.2 és un article dedicat a

la solidaritat, i dintre d’aquest àmbit de la solidaritat  fa

referència a la necessitat d’atendre, de forma molt assenyalada,

les circumstàncies del fet insular.

Està ple de partits, de persones, de polítics que es posen la

solidaritat a la boca en el debat públic i polític esp any ol, doncs

hauríem d’actuar en conseqüència i defensar d’una forma ferma

i desacomplexada que la solidaritat a les Illes Balears vol dir

respectar aquesta insularitat. Per això dic que avui és un dia

imp ort ant , p erquè aconseguirem, en part, per factors

conjunturals, que després m’hi referiré, una majoria de 30

diputats que defensi aquesta insularitat i, per tant, aques t

element fonamental de l’autogovern.

Però és també un dia trist, i per què és un dia trist? Doncs

perquè avui dos partits importants d’aquestes Illes, entre ells

el partit més important d’aquestes Illes, que és el Partit

Socialista, i també Podem, repetint una història massa vista en

la història política d’aquestes illes, tornaran posar els seus

interessos de partit per davant dels interessos dels ciutadans

de les Illes Balears. Per això dic que és  un dia trist, i a mi

m’agradaria que realment vostès, amb el cor a la mà, votessin a

favor d’aquest element essencial del nostre autogovern, perquè

si no defensem el Règim Especial de les Illes Balears quin sentit

tenim nosaltres com a polítics de les Illes  Balears , si no som

capaços ni de defensar això? Si resulta que els nostres

compromisos amb els  p art its estatals no ens fan ser més que

una simple sucursal d’aquell partit estatal en aquestes illes. Per

això dic que és un dia trist.

I deia que el fet que aconseguim aquesta majoria de 30

diputats és fins a cert punt conjuntural perquè jo no soc ingenu

i ja sé que el Partit Popular i Ciutadans, probablement , s i

estiguessin en el lloc que estan vostès, governant a Madrid,

avui no signarien aquest recurs, i ho sabem. I aquest és el

drama d’aquestes illes que és que ens trobam en aquest
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carrusel permanent en què quan governen a Madrid, siguin

vostès o siguin vostès , p osen els interessos de les Illes Balears

darrera dels seus interessos de partit. Per tant, i em permetran

que avui, que som companys de viatge, com diria la Sra. Maria

Antònia, qui va actuar com a portaveu de Podem a l’últim

debat, és a dir, vull assenyalar això perquè posa de relleu la

importància que tenim els partits sobiranistes en aquestes Illes,

MÉS per Mallorca, MÉS per M enorca i El Pi, sobiranistes,

regionalistes, diguem-ne com vulguem, que és  que som els

partits que, governi qui governi, plogui o nevi, p osem els

interessos de les Illes Balears davant dels interessos altres.

I, per tant, aquest debat , ens permet posar de relleu aquesta

circumstància, que els  partits que sempre defensam els

interessos de les Balears, per sobre de qualsevol altre interès,

som aquests partits que no tenim dependències externes. Per

tant, dia important i també dia t ris t  pels motius que els he

especificat, perquè no deixem de ser testimonis d’una de les

debilitats polítiques que tenim en aquesta comunitat aut ònoma,

que és que els partits d’obediència estrict ament balear o

mallorquina o menorquina som minoria i, per tant, necessitem,

en aquest cas, del concurs oportunista del partit que no

governa a Madrid, perquè ens  suportin per poder aconseguir

aquesta majoria.

Quant als arguments que motiven aquesta iniciativa els vam

exposar a l’anterior debat, jo don per rep roduït, als efectes de

la feina que han de fer els lletrats del Parlament  a partir d’ara,

tots els arguments jurídics que hi ha en el document de

sol·licitud de convocatòria d’aquest Ple per parlar d’aquest

punt, però, bàsicament, els resumirem a unes qüestions de

fons; hi ha unes  qüest ions de fons que és que tenim un article

138 de la Constitució que diu que s ’ha d’at endre

específicament les circumstàncies de la insularitat, i després

tenim una llei que desenvolupa aquest article de la Constitució,

que és, en aques t  cas, un decret llei que aprova el Règim

Especial de les Illes Balears. És a dir, la llei que aprova el Règim

Especial de les Illes Balears només pot existir perquè hi ha un

article 138.2 que diu que cal atendre de forma especial les

circumstàncies de la insularitat. I és en aquest sentit  que

aquesta llei dota de contingut un mandat constitucional, hi ha

un mandat constitucional que diu que cal atendre de forma

específica les circumst àncies  de la insularitat i, en

conseqüència, el legis lador espanyol fa una llei per omplir de

contingut aquest mandat constitucional. Per tant, no fer cas del

que diu aquesta llei és incomplir el mandat constitucional,

aquest és el motiu on radica la inconstitucionalitat dels

pressuposts generals de l’Estat.

Quina norma impugnam? Els pressuposts generals  de

l’Estat. A l’altre debat, la Sra. Cano ho deia: no ha quedat clar

quina norma impugnen; doncs, miri, els pressuposts generals

de l’Estat. En virtut de quin article de la Constitució? Del 138.2,

aquest és l’esquema bàsic pel qual creiem que aquests

p ressuposts són inconstitucionals, aquesta és la qüestió de

fons.

Després hi ha una qüestió de quina és la nostra pretensió,

també ho ha explicat el Sr. Melià, hi ha jurisprudència del

Tribunal Constitucional en què la inconstitucionalitat d’una

norma no es predica t ant o no es proclama tant per acció, sinó

per omiss ió; és a dir, una llei que no recull una cosa que hauria

de recollir per mandat de la Constitució, és inconstitucional. I,

per tant, la nostra p retensió en aquest recurs no és que ens

deroguin els pressuposts generals de l’Estat, que això, ja em

permetran que els ho digui, és ciència ficció i és enganyar la

gent, jo crec que avui també és un dia t rist, perquè vostès, no

sé si ho faran avui, però ho van fer l’altre dia, el dia 16 de febrer,

si no ho recordo malament, o el 23 de febrer, el 23F em sembla

que era, enganyen la gent dient que el que volem és acabar amb

tota una sèrie de grans avant atges que els pressuposts

generals de l’Estat donen per a les Illes Balears. I dic que

enganyen la gent, per què? Perquè vostès diuen, em sembla

que la xifra l’ha dita avui la president a, 2.000 milions, en aquests

pressuposts es contemplen 2.000 milions d’euros  per a les Illes

Balears, sí, això a l’apartat de despeses; i a l’apartat

d’ingressos, quants ingressos preveu les Illes Balears? Perquè

són molts més, són molts més, a les Illes Balears es  recapten

imposts per valor de més de 6.000 milions d’euros, però

d’aques t s  no en p arlen, només diuen que són molt

beneficiosos perquè inclouen 2.000 milions, òbviament, amb les

polítiques lineals  que es fan per tota la població, òbviament hi

ha una part que arriba a les Illes Balears, només faltaria.

Llavors vostès parlen d’aquests imposts i no parlen de la

quant itat... -perdó, d’aquests imposts-, d’aquests beneficis i no

p arlen de les càrregues que els ciutadans de les Illes Balears

tenen contribuint, ja sigui amb imp os ts de l’Estat o ja sigui amb

imposts de la comunitat autònoma, jo he parlat d’aquesta

quantitat de 6.000 i escacs milions d’euros que els ciutadans de

les  Illes Balears contribueixen al funcionament de l’estat del

benestar, funcionament d’Espanya en el seu conjunt , i també,

evident ment , del funcionament de les Illes Balears. Per això

també dic que és un dia t ris t, perquè no tenen arguments per

estar realment en contra d’aquest a pretensió. No tenen

arguments p erquè no tombarem els pressuposts generals de

l’Estat, perquè el que demanarem és que el Tribunal

Constitucional digui que uns  p ressuposts generals de l’Estat

no contemplin el factor d’insularitat és inconstitucional.

I s i vostès no aproven això no creuen en el Règim Esp ecial

de Balears i si no creuen això és que ens han enganyat tots

aquests anys, perquè la legis lat ura passada van organitzar un

gran cerimonial amb tota una comissió de tota la societat civil,

encapçalada per la Sra. Presidenta al capdavant, per reclamar el

Règim Especial de les Illes Balears, i resulta que quan el tenim,

anava a dir,  no mouen ni un dit per acomplir-lo, bé, posem que

tal vegada sí que mouen un dit, però no ho veiem, no ho veiem

perquè t ot són gestions d’alt nivell que sembla que han de

donar un gran resultat, però, malauradament, aquest resultat no

el donen.

Per tant, la qüestió de fons, ja l’he dita, he dit  quina norma

impugnam, en virtut  de quin article i quina és la nostra

pretensió, que és que el Tribunal Cons t itucional digui que és

inconstitucional que els pressuposts generals de l’Estat no

continguin el que preveu la Llei del Règim Especial de Balears

perquè aquesta llei és un desenvolupament de l’article 138 de

la Constitució.
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També no puc acabar sense rebatre l’argument pel qual se

sotmet el compliment d’aquesta llei que es reuneixi una

comissió mixta, jo ja ho sé que la Llei del Règim Especial de

Balears diu que el factor d’insularitat el determinarà una

comissió mixta, el que no podem fer és deixar en suspens

l’aplicació d’una norma que deriva de la Constitució perquè

uns governs no han fet la seva feina, perquè el Govern de

l’Estat i el Govern de les Illes Balears, que són els que s’han de

trobar en comissió mixta per fer els càlculs per calcular aquest

factor d’insularitat, no s’han p osat d’acord o no han trobat el

temps per asseure’s i concretar aquest factor d’insularitat; és

a dir,  a vostès els cap al cap que un mandat de la Constitució,

perquè sigui efectiu, depengui que uns governs es reuneixin en

una comissió mixta? Ja ho sé que s’haurien d’haver reunit ,

exacte, però, si això no es va fer, doncs  l’Estat hauria d’haver

trobat la manera de complimentar el mandat constitucional

almenys de forma provisional, mentre no es  reuneixi aquesta

comissió mixta.

En resum, crec que hi ha arguments per defensar

jurídicament aquest recurs d’inconstitucionalitat, però creiem

que el més important, i que serà una llàstima que avui no

aconseguim, és  que tota la societat balear i els seus

representants polítics evidentment al cap davant, com no pot

ser d’altra manera, ens  haguéssim posat tots d’acord a defensar

aquest element essencial,  fonamental que dóna sentit a la

nostra feina aquí, que és la defensa del Règim Especial de les

Illes Balears.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Correspon ara al Grup Parlamentari

Popular, té la paraula el Sr. Costa.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President, seny ores i senyors diputats. Els

ciutadans de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera ens

elegiren a tots nosaltres per defensar els  seus interessos, a tots,

i això és el que farà avui el Partit Popular, defensar els

interessos dels ciutadans de les Illes Balears, perquè jo crec

que és del màxim interès per als ciutadans de les Illes Balears,

així ho creiem des del Partit Popular, que hi hagi un REB

ap rovat en condicions; un REB que tengui un fons d’insularit at

amb una dotació específica en els pressuposts generals de

l’Estat; una p art  fiscal, un règim fiscal propi; que abaixi els

imposts a les empreses, als autònoms, a les PIME, que es

localitzin o inverteixin a les Illes Balears. I com que aquest és

l’objectiu principal pel qual ens varen triar els ciutadans

d’aquestes Illes el Partit Popular hi serà.

Però no és que hi sigui avui, com diu el Sr. Castells, no, no,

el Partit Popular va ser-hi el 2015, el 2015 estava pactat un règim

fiscal amb un 75% de reserva per a inversions, i la Sra.

Armengol, que ara no és present, el va rebutjar,  el t eníem

negociat, estava aprovat, teníem majoria més que suficient

perquè s’aprovàs a les Corts. S’hauria aprovat sense cap

problema, es va rebutjar per part de les Illes Balears.

El maig del 2018, el Partit Popular, membres  del Partit

Popular, per exemple, el portaveu i president del Partit Popular,

Biel Company, aquest diputat que els parla i José Vicente Marí,

exconseller d’Hisenda d’aquesta comunitat  aut ònoma

negociàvem amb el Sr. Montoro un nou règim especial de les

Illes Balears, això la Sra. Truyols ho sap  p erfect ament i estic

segur que la Sra. Sánchez, la consellera Sánchez també ho sap;

si no, la consellera Cladera ho sap perfectament, intentàvem

defensar els  interessos dels ciutadans de les Illes Balears. I jo

crec que ho havíem aconseguit, jo crec no, ho havíem

aconseguit, hi havia un pacte per dotar un fons d’insularitat de

90 milions d’euros, el primer any; evolució en funció dels

ingressos de les  inversions de l’Estat, i un bloc de fiscalitat,

que és exactament el mateix que hi havia en el mes de març -sí,

Sra. Truyols, no em donarà ni una lliçó, ni una me’n donarà, ni

una-...

(Alguns aplaudiments)

..., exactament el mateix bloc de fiscalitat que hi havia en el mes

de març del 2018...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., exactament el mateix, el mateix, el 90% de la reserva per a

inversions també hi era, en el bloc, s í que hi era, no em donarà

cap ni una lliçó, Sra. Truyols.

Miri, la realitat és que t ampoc no va voler la Sra. Armengol

aquell règim que estava ja enllestit, tampoc no el va voler la Sra.

Armengol. I això sí, a t res  mesos  de les eleccions

autonòmiques, el Sr. Sánchez va aprovar un Reial Decret  Llei,

el 4/2019, que no va afegir absolut ament res, absolutament res,

addicionant el que ja hi havia, el 75% ja estava concedit amb les

lleis dels pressuposts del 2017 i del 2018; les bonificacions del

transport marítim estaven concedides ja també el 2017 i el 2018,

concretament el 2018 i, per tant, aquell decret llei no afegia

absolutament res.

I el que s ’ha dedicat a fer el Partit Socialista i Podemos és

un exercici de cinisme, ho he dit avui de matí, com mai no

s’havia vist .  Ara p osaré un exemple, que, a veure si vostès

coneixen aquesta veu:

(L’intervinent posa un àudio amb el contingut següent: “...

esto es para Baleares y estamos dispuestos a llegar a donde

haga falta, y se lo digo así de claro, para que haya

sensibilidad por parte de Madrid, sobre todo de la minis tra

de Hacienda, María Jesús Montero...

- Y ¿dónde haga falta, a dónde quiere decir?

-¿Dígame?

- ¿Dónde haga falta llegar, dónde haga falta qué quiere

decir?
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- Donde haga falta, llegaremos, utilizaremos todas las vías

legales, absolutamente todas las  v ías legales para que se dé

cum...”)

“Utilizaremos todas las vías legales”, ens va dir el Sr.

Yllanes, a una emissora de ràdio de les Illes Balears...

(Remor de veus)

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Sr.

President en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Señores diputados, por favor, silencio.

EL SR. COSTA I COSTA:

.. .  i arribar fins allà on faci falta, segons el Sr. Yllanes, significa

venir avui aquí i votar en contra d’interposar un recurs

d’incons t t iucionalitat contra els pressuposts generals de

l’Estat per defensar els interessos  dels ciutadans de les Illes

Balears.

Per tant, un dia defensen, diuen que defensen els  interessos

dels ciutadans de les Illes Balears , com deia el Sr. Yllanes en

aquest àudio, i el dia següent venen vostès aquí i se sotmet en

als interessos del Partit Socialsita i acoten el cap i fan el que els

diuen des del Partit Socialista, que és votar en contra dels

interessos dels ciutadans de les Illes Balears.

Però no només ha estat  el Sr. Yllanes qui ha mentit

directament als ciutadans de les Illes Balears, no, no, també ho

ha fet la Sra. Armengol, també, sí, s í,  també ho va fer la Sra.

Armengol, concret ament ho va fer, fixin-se bé, ho va fer

concretament dia 5 del tres de l’any 2019, bé, tots ens recordam

d’aquella sala en el Consolat, aquella sala enorme en el

Consolat on tota la societat de les Illes Balears hi estava

representada, el Partit Popular també hi estava representat, i la

Sra. Armengol ens va dir que era un dia històric, un dia històric.

I just desprén, venint les eleccions, és clar, l’enfilall de

mentides que es varen dir arran d’aquest decret llei, bé, els

posaré alguns exemples: “Las Islas Baleares nunca más

volverán a estar discriminadas en los presupues tos generales

del Estado gracias al factor de insularidad del Régimen

Especial de Baleares”. Si no anàvem a estar mai més

discriminats, com és que no recull ni un euro el p ressup ost

general de l’Estat del factor d’insularitat?

(Remor de veus)

Perquè jo no he vist cap euro, ha vist vostè algun euro? No,

no hi ha ni un euro. Va mentir la Sra. Armengol? 

Segon: “Armengol ha señalado que la principal novedad

de este REB, y que debe permitir este equilibrio inversor del

Estado en Baleares, es el factor o fondo de insularidad. Este

mecanismo garantiza que cada año Baleares reciba fondos

del Estado que compensarán el déficit inversor es tatal, como

consecuencia de la insularidad”. Mentida, mentida, no recollia

absolutament res, ara m’hi referiré.

També deia la Sra. Armengol, i també m’hi volia referir:

“Respecto al transporte, una de las principales medidas es el

blindage del 75%”, -abans feien capades, es devien referir a

això. “Del 75% de residente del transpor te aéreo, otra de ellas

es la bonificación del al menos un 65% del coste del flete de

transporte para la exportación de productos”. Mentida, en els

pressuposts del 2017: dispos ición adicional centésimo

vigésimo octava, subvenciones del transporte marítimo y

aéreo. A l’apartat  3 posa clarament que el 75% tiene vigencia

indefinida.

(Se sent una veu de fons que diu: “ai, ai, ai, ai!”, remor de

veus i algun aplaudiment)

I el mateix deia la Llei de pressuposts de l’any 2018. Per tant,

vostès el que varen afegir al REB, al Decret Llei 4/2019, no

afegia absolutament res, perquè la bonificació del 75% tenia

vigència indefinida pels pressuposts generals de l’Estat.

En conseqüència, hem viscut  durant tots aquests anys amb

la mentida constant en relació al Règim Especial de les Illes

Balears.

I els ho vull dir, amb sinceritat, des del Part it  Popular ja no

estam disposats que vostès continuïn, avui sortiran, ara

sortiran aquí i ens  diran que: és clar que no, que nosaltres no

mentim, i això; vostès canvien d’opinió cada setmana, casa

setmana canvien d’opinió, se’n van a Madrid, la presidenta

Armengol, bona tarda, la p residenta Armengol va a Madrid i

ens diu: exigirem la part fiscal del REB; i llavors  ve la setmana

següent, fa just una setmaneta: i vot areu en contra que exigim,

aquest Parlament, aquesta cambra, exigim la part fiscal del REB

i el factor d’insularitat. Això és el que faran vostès avui. Això sí,

ens ho ves tiran que, home!, que som uns suïcides per demanar

aquestes coses, faltaria més!

Els vull dir dues  coses: primer, jo crec que hi ha..., i ho ha dit

el Sr. Melià, jo crec que hi ha base jurídica suficient per exigir

que s’acompleixi el Reial Decret 4, concretament l’art icle 17.

L’article 17 diu, factor d’insularitat: “Se incluirá, como

dotación de los presupuestos generales del Estado de cada

ejercicio, una asignación del factor de insularidad de la

comunidad autónoma de las Illes Balears , que se ejecutará

conforme a la naturaleza y reglas expuestas en artículos

siguientes”. És veritat que després el 18 diu “La dotación

inicial para el primer año se fijará en una comisión mixta”. És

veritat i l’Estat va dir: vaja, la comissió mixta aquesta, faltaria

més!, no ens reunim en dos anys i aquí no hem de dotar ni un

euro. És cert, però a l’article 17 diu clarament “se incluirá”...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Costa, vaya terminando por favor.
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EL SR. COSTA I COSTA:

... -sí, ja acab-, “Se incluirá, se incluirá” I no s’ha inclòs. En

conseqüència, jo crec que hi ha base jurídica.

Però no ens oblidem també d’una cosa, plantejar un recurs

d’incons t it ucionalitat contra els pressuposts generals de

l’Es t at és una mesura de pressió política, pressió política p er

intentar aconseguir d’una vegada per totes que no se’n riguin

dels ciutadans de les  Illes Balears. Des del Partit Popular no ho

volem permetre.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos  t é la

paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Des de

Ciutadans ens vàrem sumar a aquesta proposta de recurs

d’incons t it ucionalitat, perquè creiem que està justificat

jurídicament, estam convençuts que els pressuposts generals

de l’Estat eren els primers que havien de reconèixer el factor

d’insularit at . A més, també ho ha comentat un altre portaveu,

volem donar un t oc d’atenció polític al Govern del Sr. Sánchez

i d’Iglesias els quals continuen menyspreant, una vegada més,

els ciutadans d’aquestes illes, les empreses d’aquestes illes

que han de competir en igualtat d’oportunitats amb la resta de

regions continentals  i territorials, i que, per culpa i per mor dels

desavantatges que suposa la insularitat, que duem anys i anys

reivindicant davant tots els governs de Madrid, governats per

Partit  Pop ular i Partit Socialista i que sempre han donat

l’esquena a aquestes illes, i perquè l’article 138 de la

Constitució així ens empara.

En aquests pressuposts era la primera vegada, com dic, que

la llei orgànica del REB havia de desenvolupar-se en els

pressuposts generals de l’Estat, però el Sr. Sánchez  i el Sr.

Igles ias  varen optar per donar l’esquena a les Illes Balears. I la

Sra. Armengol continua acotant el cap i segueix amb la seva

incapacitat negociadora davant del Govern de l’Estat. Quan

reclamarà la comissió mixta d’insularitat per fixar aquest fact or

d’insularitat? Ho va exigir així en el Senat  la setmana passada

presidenta? Per això és necessari unir-nos avui totes les forces

p o l í t i q u e s  i  p l a n t a r - n o s  a m b  a qu e s t  r e c u r s

d’inconstitucionalitat davant del Govern d’Esp anya. Ja n’hi ha

p rou de tracte injust per a les nostres illes!, ja n’hi ha prou de

falta de finançament necessari per a les nostres Illes Balears!

Ja sabem que no tots avui ens unirem en aquesta proposta,

ja vàrem veure com el Grup Unidas Podemos, que est à assegut

també en el Consell de Govern a Madrid, tanca files amb el

Partit Socialista. I vàrem veure també com el partit de VOX

sortia al rescat del Partit Socialista novament, com ja va fer en

el Congrés dels Diputats, com sempre cercant el titular fàcil i el

populisme.

Per descomptat, la societat balear sap molt bé que el meu

partit, que Ciutadans estarà sempre al costat dels ciut adans

d’aquestes illes i sempre representant els seus interessos, més

enllà d’interessos partidistes o de tàctica elect oral. Per tant,

avui presentam aquesta reivindicació al costat dels altres grups

parlamentaris. Creiem que és  una causa justa i d’igualtat per a

al ciutadania de Balears, que no entendria que no defenséssim

els interessos de les nostres illes en aquest Parlament.

Des de Ciutadans consideram una causa justa la de

reivindicar que es compensin els desavantatges que es deriven

de la nostra insularitat i de la nostra doble i trip le insularitat. Ho

fem pensant en els ciutadans d’aques t es  illes, amb un preu de

l’habitatge desorbit at, una cistella de la compra el doble que a

moltes de les regions del nostre p aís , per a totes aquestes

PIME, empreses, a les que la insularitat els resta competitivitat,

els impedeix concórrer en igualtat de condicions i els preus de

tot s’encareixen.

Compensar els costs addicionals de la insularitat no és

reclamar un tract ament especial com a un privilegi, sinó tot el

contrari, és una condició necessària perquè les empreses de les

illes puguin competir en igualtat de condicions amb les

empreses del territori estatal.

A més, ho reconeix l’article 138 de la nostra Cons titució,

sense un règim especial fiscal just no hi ha igualtat possible

amb els territoris continentals; sense un REB just no podem ser

compet it ius ; sense un REB just les nostres empreses juguen a

un joc en el que sortim de diverses caselles amb desavantatge.

Com ja vaig dir l’altre dia, aquesta desigualtat s’ha convertit

en crònica, p er dos factors: perquè quan els dos partits del

bipartidisme han tengut la seva part de culpa, quan els  que al

govern no han est at  del mateix color, no hi ha hagut possibilitat

de negociar un REB just; quan els colors han estat els mateixos

-des  de les Illes- no s’ha volgut importunar. I la Sra. Armengol

no vol importunar el Sr. Sánchez, no vol negociar aques t

tractament just en els pressuposts generals de l’Estat.

Al meu grup tampoc no ens  agrada judicialitzar la política i

pot semblar una iniciativa dràstica però, de vegades, les causes

tan justes  com aquesta, necessiten d’aquestes vies. La

compensació de la insularitat hauria d’haver estat recollida en

els pressuposts generals de l’Estat i no en tenim cap dubte. Si

la Sra. Armengol no escolta, no se... -perdó-, no sap fer-se

escoltar davant del Govern d’Espanya, que serveixi aquest

parlament d’altaveu per dir: ja n’hi ha prou de menyspreus per

part del Sr. Sánchez. 

Ja la vaig advertir -a la president a- en aquesta cambra,

Ciutadans no es resignarà ni abaixarà els braços com fa ella

davant del Govern central.

I no, tampoc no ens resignam que el REB es desenvolup i i

es doti pressupostàriament. Els diputats del Partit Socialista no
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varen intentar corregir tampoc aquest tractament injust en el

debat dels pressuposts generals  en el Congrés dels Diputats i

varen optar per acotar el cap davant aquesta insuficient

invers ió. I saben per què? Perquè el REB que ens va vendre el

2019, com a un triomf elect oral, és un vertader desengany,

perquè no s’ha desenvolupat, i ara queda p alès, en aquests

pressuposts generals de l’Estat. Des de Ciutadans ho vàrem

advertir ja el 2019: que estava buit  de contingut, ple

d’intencions vagues, que es parlava d’inversió mitjana de

l’Estat però no es det allava com es calcularia. I, avui, en tenim

la constatació, sense mesures concretes que es reflect eixin en

partides pressupostàries que sí que ho són. 

I tots coincidirem avui que aquests haurien d’haver estat els

primers pressuposts que haurien d’obligar a complir el REB ja

que la seva aprovació final ha d’incorporar el compliment de la

Llei de Règim Especial de Balears, no oblidem que sí, que ara ja

est à en vigor. Per tant, avui, aquest recurs, completament

justificat.

I ara el Partit Socialista pujarà a aquesta tribuna i justificarà

que no dona el suport amb una fake news, ara, el Partit

Socialista sembla que s’uneix a aquesta pràctica de les fake

news. Mirin, els llegiré l’article 30 de la Llei del Tribunal

Constitucional: “L’admissió d’un recurs o d’una qüestió

d’inconstitucionalitat no suspèn la vigència ni l’aplicació de la

llei, de la disposició normativa o de l’acte amb força de llei,

excepte en el cas que el Govern s’empari en el que disposen els

articles 161 i 162 de la Constitució per impugnar una disposició

d’una comunitat autònoma”.

En cap cas, és aques t  cas, i la Sra. Garrido va fer unes

declaracions a un mitjà de comunicació completament falses. És

demagògia o manca de rigor? No ho sé. Està clar, crec -vull

pensar- que és el primer, que era una manera demagògica de

sortir d’aquest trull en el qual només vostès s’han ficat.

Irresponsabilitat del Govern emparada pel Partit Socialista.

Recorden l’alarmisme que acusaven a altres i, a més , voler

confondre la gent dient que aquests pressuposts generals  de

l’Estat se suspendria en el cas que aquest recurs  s ’admetés a

tràmit és completament fals, i no sé per què segueixen amb

aquesta mentida, esp er que avui no ho facin en aquest

parlament. 

I també el Partit Socialista, vestint-ho amb els  ERTO, amb

l’Ingrés Mínim Vital, els  fons europeus..., però què tendrà a

veure?, per favor, intenten enganar la ciutadania amb un

discurs  fals, com ja li vaig dir a la Sra. Cano a la meva rèplica

l’altre dia. És  una reivindicació del que ens pertoca i no se

suspendrien ni ens quedaríem sense vacunes ni ERTO, com bé

ha explicat el Sr. Melià perfectament. 

I al grup Podemos, esper que avui canviï el seu discurs,

perquè els arguments que va donar l’altre dia la Sra. Martín, em

varen semblar i ens varen semblar completament ridículs.

(Remor de veus)

I de VOX, doncs de la ultradreta, sincerament , no esper res

coherent.

I, per concloure,...

(Remor de veus)

... tenim una nova oportunitat per reclamar un tracte jus t ,  p er

demanar igualtat i justícia per a les nostres illes, tenim aquesta

eina per lluitar pel finançament que necessitam des de fa molts

d’anys. La ciut adania balear no entendria que no defenséssim

avui aquests valors i aquests interessos en aquesta cambra i

avui és un dia important en la defensa dels interessos de

Balears i de fer acomplir la nostra reivindicació. Avui, el

Parlament no és l’altaveu d’interessos partidistes, avui el

Parlament és l’altaveu dels interessos de tots els ciutadans

d’aquestes illes i avui és un orgull representar els ciutadans de

Balears en aquest parlament, i servir aquests ciutadans. 

Moltes gràcies. 

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Guasp. Ara em correspon demanar als grups

parlamentaris que no són proposants si volen intervenir en el

torn a favor o en el torn en contra. 

El Grup Parlamentari VOX?

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ: 

En contra. 

EL SR. PRESIDENT: 

El Grup Parlamentari Unidas Podemos?

LA SRA. SANS I REGIS: 

En contra. 

EL SR. PRESIDENT: 

El Grup Parlamentari Socialista?

LA SRA. CANO I JUAN: 

En contra. 

EL SR. PRESIDENT: 

Idò començam les intervencions  dels grups parlamentaris en

torn en contra. En primer lloc, pel Grup Parlamentari Unidas

Podemos, té la paraula la Sra. Sans. 
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LA SRA. SANS I REGIS: 

Gràcies, president. Bé, avui sortirà endavant aques t recurs

d’inconstitucionalit at  contra els pressuposts generals de

l’Estat més  socials de la història, si és que no hi torna haver

sorpreses, però, si no, ho poden continuar tornant a presentar. 

Però nosaltres no donarem suport a aquest recurs

d’inconstitucionalitat que presenten perquè la seva proposta

és  un gegant amb peus de fang. Demanen la interposició de

recurs d’inconstitucionalitat per omissió al pressupost general

estatal; però l’omissió a la qual es refereixen no es pot derivar

directament de l’art icle 138. Vos t ès  mat eixos parlen

d’incompliment de l’Estatut d’Autonomia, de la LOFCA i del

Reial Decret Llei 4/2019, del Règim Especial de les Illes Balears.

La inconst itucionalitat per omissió se sustenta en la falta de

desenvolupament d’un precepte constitucional i, en el nostre

cas, aques t  desenvolupament ha existit; altra cosa és que

llavors no se li doni acompliment mitjançant altres lleis o

instruments, però la conseqüència de l’existència d’aquest

desenvolupament és que el recurs d’inconstitucionalitat que

pretén cau p er la seva pròpia base i no té possibilitat de

prosperar.

Compartim amb vostès la queixa per la insuficiència del

finançament però la seva proposta no ens permetrà solucionar-

la, perquè el seu recurs no és un mitjà efect iu per a fer-ho. No

només no ho és per les raons exposades, sinó també perquè,

fins i tot en l’hipotètic cas  que ho fes i es dictàs sentència

estimatòria, per respecte al principi de divis ió de poders, el

Tribunal Constitucional en cap cas no subs t it ueix el legislador,

sinó que el que fa és concedir un termini al legislador per tal de

desenvolupar el que no ha desenvolupat. 

Idò bé, ja en 2008, a la XIV Conferència de Tribunals

Constitucionals Europeus, celebrada a Vílna, la Ponència del

Tribunal Constitucional d’Espanya es queixava que “Las

inv ocaciones  al legislador para que supla la omisión

advertida dentro de un tiempo razonable no son atendidas

con la esperada diligencia. El Tribunal no cuenta, por otro

lado, con más recurso frente a ello que la apelación a la

responsabilidad institucional del legislativo.”

Per tant, sota el nostre punt de vista, no som davant d’un

suposat cas d’incons t itucionalitat per omissió, sinó davant

d’un incompliment  de lleis i instruments ja aprovats i, per tant,

la seva proposta no deixa de ser un brindis al sol. A banda que

ni s’han dignat a especificar quina p art  s’impugnaria del

pressupost i carreguen contra tot el seu conjunt.

Però bé, també m’agradaria destacar que el Sr. Costa ja ha

desmuntat tot s  els seus arguments jurídics en expressar que

aquest recurs només és una eina de pressió política. 

(Alguns aplaudiments)

Però no per això renunciarem a tenir la part fiscal del REB,

no per això renunciarem a t enir una dotació econòmica per

cobrir el factor d’insularitat. I això mateix és el que vàrem

defensar a la mesa de negociació dels pressuposts generals

amb la nostra represent ació de 35 diputats, perquè qui no vol

parlar de règim especial, en tot cas, és la ministra d’Hisenda, i

així ho hem dit totes les vegades des que es va fer públic el

pressupost general.

És  un motiu suficient perquè les nostres diputades a nivell

de l’Estat votassin en contra dels pressuposts generals? Per a

nosaltres no, no perquè ens trobam davant dels pressuposts

més socials de la història en els pitjors  moments que viu el

nostre país. Perquè, davant de l’ant erior crisi, que el Partit

Popular avui treu pit amb aquest recurs perquè mira pels

interessos dels ciutadans de les Illes , el Partit Popular no sols

va colpejar els illencs, sinó que va colpejar a tota la ciutadania

d’Espanya. I en contraposició a això hi ha hagut una gestió

d’una crisi amb Unidas  Podemos que, tot i que sempre es

podran fer les  coses millor, dista anys llum del que va fer la

dreta a aquest país, i dista anys llum dels pressuposts que

varen aprovar quan vostès governaven, perquè, en lloc de

retallades i ofegament, ara s’ha procurat cercar el reforçament

dels serveis públics.

Ens trobam davant del pressupost amb la inversió en

mat èria social, ecològica, educativa i sanitària més import ant

dels darrers temps. Perquè nosaltres, al contrari dels grups

p rop osants, optam per una acció política eficaç a aquells àmbits

en els quals ha de ser exercida.

En aquest sentit ,  t enim l’excel·lent exemple de la Conselleria

d’Agricultura, àrea gestionada per Unidas Podemos, entenent

que el factor insular ha de ser un factor que regeixi t ambé dintre

del sector primari, en aquest sentit la conselleria ha treballat des

de fa un any  i mig, juntament amb el ministeri, per definir

l’encaix insular de les  Illes dintre de la futura PAC. S’han cercat

diverses  alternatives i instruments per compensar la dimensió

econòmica de les explotacions agràries, la rendibilitat, el factor

de productivitat o els sobrecosts; se cerquen formes de

reconèixer el model propi d’explotació mediterrània insular

característic de les nostres illes  i que tants beneficis ambientals

i paisatgístics ens aporta a tots.

O també, tant que vostès han parlat  de la compensació al

transport de mercaderies, per tal de donar suport  al sector

agroalimentari s’han mantingut conversacions tant amb el

Ministeri d’Agricultura com amb el de Transport i s’ha arribat

a un acord de tirar cap endavant un reial decret p er a la millora

del règim d’ajudes al transport marítim i aeri de mercaderies amb

origen o destí a les Illes Balears, que ara mateix es troba en fase

de consulta pública.

L’objectiu principal és superar el  desavantatge  comercial 

que comporta la insularitat i l’única solució és la modificació de

la norma avui vigent. Desenvolupar aquest decret és el

complement que necessita una PAC adaptada a la insularitat,

perquè entre altres coses es pugui donar sup ort  al transport de

productes no sols de segona transformació sinó de primera

t ransformació de matèries primeres no energèt iques  t an

important per al sector.

Tot això es fa cercant mil i una manera de superar i adequar

el marc normatiu comunit ari, com per exemple tractant que no
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s’apliqui el límit d’ajudes de minimis per a les nostres empreses

pel fet de ser a les Balears . O p el que fa a la Conselleria de

Transició Energètica que ja participa a la Comissió Bilateral que

figura a l’apartat de transició energètica del REB i que es fan les

inversions que pertoquen a les Illes. A banda, per suposat,

d’aquests 230 milions que hem rebut per criteri insular

p rovinents dels fons europeus per dur a terme una trans ició

energètica.

Perquè Unidas  Podemos hem vingut a fer feina i n’hi ha

prou a veure el que acab d’explicar ara: gestió incorporant el

factor d’insularitat i parlant amb les meses de negociació.

Estratègies que funcionen, deia el Sr. Melià, doncs, la

nostra, per plantar-nos davant Madrid i reivindicar el factor

d’insularitat a les àrees que nosaltres gestionam.

I pot ser ara sortiran a dir que això no té res a veure, però sí

té a veure, perquè, davant totes aquestes mesures positives,

també per als ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears, hi ha

l’hivern p olític que viuen els partits que estan a l’oposició on

els únics titulars que es poden permetre són els de la

confrontació cap a dos governs progressistes que es deixen la

pell en la gestió d’aquesta pandèmia.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Per la nostra part cont inuarem exigint el que pertoca allà on

toca, amb la nostra humil força de 35 diputats al Congrés i 6 al

Parlament, una força parlamentària que ha aconseguit molt més

per a la ciutadania d’aquest país que les majories absolutes

d’altres legislatures.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sans. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Creo que nos encont ramos hoy ante

la imagen palpable de lo que se dice vulgarmente “matar

moscas a cañonazos”. 

Primero nos han presentado una serie de argumentos

jurídicos , a los que tampoco no les han dado ustedes

demasiada importancia. A ver, sinceramente, nosotros lo hemos

estudiado, los  servicios jurídicos del Congreso de los

Diputados de nuestro grupo lo han estudiado a fondo, y no lo

ven. No lo ven porque, a ver, no señala ningún aspecto o

artículo concreto objeto del recurso, no, lo impugnamos t odo,

todos los presupuestos. Los presupuestos son malos, pero no

inconstitucionales, son cosas diferentes. 

Luego, nos hablan del artículo 138, lo que est ablece el

artículo 138 de la Constitución es  que se at enderán

esp ecialmente las circunstancias del hecho insular, no habla de

cómo se hará, no lo dice en ningún momento, no dice qué tipo

de desarrollo legislativo hará. Y les pongo un ejemplo, en la

Constitución, en el artículo 28 sí que dice expresamente que se

tendrá que desarrollar una ley de huelga, y  día de hoy no se ha

desarrollado, seguimos rigiéndonos en los aspectos de la

huelga por un Decreto Ley del año 77, y  no ha pasado nada, o

por lo menos no ha pasado de momento, y ahí sí que se

especifica en la Constitución clarísimamente que se desarrollará

con una ley, una ley orgánica, y no se ha hecho. Y lo único que

dice el artículo 138 es eso, que se atenderá especialmente, pero

no especifica cómo se será esa at ención, mediante qué. No

habla del REB, puede ser mediante el REB o mediante cualquier

otra circunstancia; no dice, no dice la Constitución cómo

hacerlo, por lo tanto, ahí no vemos la circunstancia de

inconstitucionalidad. 

Pero, és más, a lo que ustedes se aferran, que es a la

omisión legislativa, la omisión legis lat iva está muy tasada y

acotada, y se entiende perfectamente en qué parámetros se

produce, aquí no hay  omisión legislativa, no la vemos, no la

ven nuest ros servicios jurídicos, no vemos esa omisión

legislativa que ustedes pretenden. Porque, además, sí se ha

desarrollado una ley, que es el REB. ¿Qué us t edes dicen que es

insuficiente? Estamos de acuerdo. ¿Qué hay que dotarla de

contenido? Estamos de acuerdo. ¿Qué se ha de llevar al

Congreso de los  Diputados la famosa ley que desarrolle la parte

fiscal de ese REB, que no se pudo poner en el decreto ley

porque los servicios jurídicos del Gobierno dijeron que no sería

aceptada en un momento que se disolvían las cámaras por

elecciones? Estamos de acuerdo. Si es que en el fondo estamos

de acuerdo, en lo que no estamos de acuerdo es en la forma.

Y no estamos de acuerdo en la forma porque es  muy  curioso

que este grupo, que es el menos autonomista de esta cámara,

tenga más respeto por esta cámara y no quiera que vayamos a

hacer el ridículo al Tribunal Constitucional, cuando, con toda

probabilidad, este recurso de inconstitucionalidad se archive.

Entonces, no veo que ustedes respeten realmente la dignidad

de esta cámara sabiendo que este decreto no t iene ningún

recorrido, no lo tiene.

Y vayamos al fondo de la cues tión, los argumentos

políticos, porque aquí, detrás de todo esto, no hay más  que un

argumento político, no es un recurso legislativo, no es

realmente..., ustedes no piensan que esto vaya a ir más  allá, no

tiene recorrido este recurso de inconstitucionalidad.

Y argumentos políticos hay dos: los de esa parte, el

soberanismo, y los de esta, el t act icismo político a corto plazo,

tacticismo político a corto plazo. Y se lo voy a hacer ver con

una imagen gráfica, miren, esto es la famosa foto de la que

ustedes abominan tanto, la foto de Colón, la foto de Colón de

la que algunos de ustedes ahora se avergüenzan: el Sr.

Abascal, el Sr. Casado, el Sr. Rivera. Y misteriosament e la

cambian ustedes por esta otra, se hacen ust edes  una foto con

los amigos de Otegui, los  de ERC, o sea, cambian la foto de

Colón por la foto de Lledoners , sinceramente, no lo puedo

entender, podían ustedes presentar este recurso sin necesidad

de hacerse esta foto, que creo que tan flaco favor les hace. 
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Y es que en política, us tedes nos lo han dicho una y otra

vez: no todo vale, y es cierto, no todo vale, y ustedes lo que

quieren es pegarle una patada a la Sra. Armengol en el culo del

Sr. Sánchez, y no es así, no es así.

(Remor de veus)

O sea, no podemos hacer esta manera de hacer política,

nosotros somos consecuentes, yo ent iendo que ustedes no lo

entiendan, porque nosotros pensamos lo mismo ay er, antes de

ay er, hace un año y pensaremos lo mismo el año que viene, no

cambiamos, y pensamos s inceramente que esto no va a ningún

sitio, esto no es más que una estrategia política.

Pero lo p eor de todo es que ustedes, ustedes, esta parte de

la cámara que se supone que es una parte más seria y formada,

lo que están haciendo es blanquear a esta, que ha venido muy

claro a decir a qué venían a es t a t ribuna y por qué presentaban

este recurso de inconstitucionalidad. Y además el problema es

que esta parte de la cámara, esta parte de la cámara, lo han

dicho aquí, la soberanía, nuest ro sentir como pueblo, nuestra

dignidad nacional, o sea, eso es lo que ustedes están

amparando en estos momentos. Y además ¿por qué lo hacen

ahora? No se crean que lo hacen porque de rep ent e les haya

entrado una furia a favor del REB, no, lo hacen simple, pura y

llanament e p orque dentro de poco empiecen a tener sus

asambleas de afiliados y se envuelven en la estelada y

nosotros somos super revolucionarios, y  es to es lo que hay:

justificar ante las  bases que constantemente saltan, esto es lo

único que hay, a estas bases, que constantemente las t iene en

estado de efervescencia, les tienen que dar algo, porque claro,

los ven sentados  aquí y participando en el Gobierno y la gente

de la base les dice: ¡oiga, nosotros estamos quemando

contenedores y vosotros qué hacéis en los despachos!

(Remor de veus)

Esta es la única base de esta historia del recurso de

inconstitucionalidad a la que ustedes van a dar amparo. Yo,

sinceramente, si ustedes de verdad creen que esto es tan grave,

como ha dicho el Sr. Castells, que esta es la esencia por la que

estamos aquí, oigan, rompan ustedes el pacto de gobierno, que,

además, no quiere decir que el gobierno caiga, dejen los

despachos, dejen los sillones  y  emp iecen a condicionar la

polít ica de la Sra. Armengol, y hagan como estamos haciendo,

por ejemplo, nosotros en Andalucía, decir: por aquí no

pasamos. Y a lo mejor la Sra. Armengol no tendrá otro remedio

que hacerles caso, pero, claro, la moqueta, el despacho..., es t o

pesa mucho. Sean ustedes valientes, si realmente creen ustedes

a pies juntillas que esto es intolerable, inaceptable y que

tenemos que ir al Tribunal Constitucional, cojan a la Sra.

Armengol y le digan: o vota usted a favor de este recurso de

inconstitucionalidad o se pone usted firme frente al Sr.

Sánchez, o cojo y me voy. Eso es lo que se hace en política,

con decencia, ¡háganlo, háganlo! Sean ustedes valientes y así

tendrán algo que contarle a los  chavales esos que tienen en la

calle quemando contenedores: ¡mira que valient e soy, he

dejado el despacho y le he dicho que por aquí no paso!

¡Háganlo!, verán como la política de la Sra. Armengol cambia

muchísimo.

Pero no les interesa, porque esto no es más que una traca,

un fuego de artificio, no hay nada detrás y nos han hecho venir

otra vez aquí a perder el tiempo. La única diferencia es que

parece ser que esta vez  lo van a sacar adelante y tendrá una

alegria el senador que ha venido a escucharles, que el otro día

creo que se llevó una decepción.

(Remor de veus)

A ver, y en cuanto a Ciudadanos, pues, a ver, Sra. Guasp ,...

(Remor de veus)

... Sra. Guasp, yo es que a veces lo tengo muy difícil, porque, a

ver, ¿cuál es la política de extremo centro de Ciudadanos? A mi

me gustaría definirla de una manera un poquito gráfica, mire, yo

se la voy... p ara que la entienda usted: según sopla el viento,

actúa Ciudadanos . Pero es que yo quiero que entienda de

verdad, Sra. Guasp, que no le tenemos ninguna inquina ni

personal, ni a su partido, todo lo contrario, todo lo contrario,

les apreciamos.

Y usted el otro día me llamó “maleducado”. Yo es que de

verdad no lo quiero ser, yo le hablo desde el cariño, desde el

aprecio, o sea, s in acritud y le puedo asegurar que les vamos a

echar mucho de menos en la siguiente legislatura.

(Remor de veus i algunes rialles)

Y por último, decirles que parece ser que los números le van

a dar, pero me gustaría parafrasear a Unamuno y decir que

“ Vencerán, porque tienen ustedes la fuerz a, p ero no

convencerán, porque les falta la razón”.

Gracias, Sr. Presidente.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Pel Grup Parlamentari Socialista té la

paraula la Sra. Cano.

LA SRA. CANO I JUAN:

Moltes gràcies, bona tarda. Vull començar la meva

intervenció, primer de tot, reconeixent l’actuació del president

de la cambra, a qui els lletrats han donat la raó en l’aplicació del

Reglament, es va aplicar l’article 196 tal i com correspon i, per

tant, qualsevol ombra de dubt e que alguns volgueren

escampar, ha quedat dissipada.

(Alguns aplaudiments, remor de veus i petit aldarull)

Entrant en matèria, reproduïm avui de nou un debat

oportunista, on cada partit que votarà a favor té objectius

diferents, com hem pogut observar. Ment re que uns

competeixen per veure qui té més espai nacionalist a i

sobiranista i desmarcar-se de l’Estat, altres tenen com a objectiu

fer caure el Govern de les Illes Balears, també el de l’Estat i
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atacar els pressup osts més progressistes. Trobam interessos

contraposats que l’únic que demostren és que aquest recurs és

un exercici d’oportunisme polític molt alluny at de la defensa de

l’interès general.

Des del punt de vista jurídic, aquesta p rop osta és una mala

estratègia, un camí equivocat, l’altre dia ho vàrem explicar, no

renunciam a l’avinentesa de poder-los convèncer. La idea

principal de la seva iniciativa és la següent: incomplir el REIB

és incomplir la Cons t it ució, ergo, hem d’impugnar els

pressuposts generals de l’Estat. I nosaltres sostenim que

aquesta via, la inconstitucionalitat per omissió, que vostès

pretenen, és carn de desestimacio per diverses raons.

Primera, perquè el règim especial no és una norma de

desp legament  const it ucional, sinó una disposició legal

ordinària que es dicta a l’empara de la disposició addicional

sisena de l’Estatut d’Autonomia. Difícilment es p ot  posar en

qüestió l’adequació a la Constitució, perquè aques t a llei no és

paràmetre de constitucionalitat, i jo demanaria una mica de

rigor, per favor, en aques t a cambra i és que el REIB no és una

llei orgànica, com han dit diferents representants avui horabaixa

en aquest debat.

Després tampoc veiem una vulneració indirecta, perquè no

parlam de normes contràries al bloc de la constitucionalitat.

I t ercer, perquè cal tenir en compte que, per apreciar la

inconstitucionalitat dels pressuposts generals de l’Estat, convé

determinar acuradament  quins preceptes, partides concretes

p oden vulnerar la Constitució i el que fan vostès és tirar una

pedrada i impugnar la totalitat dels  pressuposts generals de

l’Estat.

Jo no sé si era això el que vostès pretenien o no, però això

és la iniciativa que debatem avui, és el que tenim sobre la taula,

aquest és l’objecte, la impugnació dels pressuposts generals de

l’Estat. Què no era el seu objectiu? Haguessin afinat més,

perquè no ho han fet .  Per tant, nosaltres ens posicionam

respecte de la iniciativa que vostès han enregistrat.

A més, hi ha doctrina del Tribunal Constitucional que avala

la nostra postura, la Sentència 31/2010, en relació amb l’Estatut

de Catalunya, on l’alt tribunal va manifestar, entre d’altres

coses, que la disposició addicional tercera de l’Estatut de

Catalunya, no pot vincular les Corts Generals  “en el ejercicio

de sus funciones de examen, enmienda y aprobación de los

presupuestos generales del Estado, y no cabe concluir la

consecuencia de que el Estado deba, necesariamente y en

todo caso, dotar una concreta partida presupuestaria, si no

se ha alcanzado al efecto acuerdo entre el Estado y la

comunidad autónoma en el seno de la comisión mixta ”, que

aquest és el quid de la qüestió, aquest és el bessó, l’article 18

del Regim Especial de les Illes  Balears, perquè per dotar el

fact or d’insularitat s’han de fer unes passes prèvies, s’ha

d’establir una met odologia que s’ha de consensuar entre les

parts en el marc de la comissió mixt a i aquesta dotació inicial, és

evident, no hi és  i es  fa feina perquè hi sigui. Volem que hi

sigui, tant com vostès, que quedi clar com és de dia al debat

d’avui, volem que hi sigui,...

(Alguns aplaudiments)

... no siguin demagògics; ara, ha de ser fruit d’una negociació

i d’una resolució del minis t eri. Això és a la llei, s’ha d’acomplir

la llei, perquè només quan hi hagi hagut acord explícit, amb una

xifra concreta, serà llavors exigible. Per tant, aquí ningú no

acota el cap.

Aquesta és la raó per la qual vostès  s ’han equivocat de

camí i han triat una via que està abocada al fracàs. I avui ho han

reconegut, ho ha reconegut  el Sr. Costa, que això és un toc

d’atenció, saben que això no arribarà enlloc i això és una eina

de pressió política. Idò per pressionar polít icament dur uns

pressup os t s  al T ribunal Cons t itucional, doncs no és

intel·ligent, no és la via dels socialistes, aquesta no és  la nostra

via.

Quina és la nostra via? La política, esgotar la via

institucional, la negociació, que és el que fa el Govern,...

(Remor de veus)

... que és el que fa la presidenta, anar a Madrid a reunir-se, com

s’ha reunit  aques t es  setmanes, amb la vicepresident a

d’Assumptes Econòmics  i T ransformació Digital, Nadia

Calviño, amb la ministra d’Assumptes Exteriors, Unió Europea

i Cooperació d’Espanya, Arancha González, i ha plantejat

qüestions estrat ègiques per a la nostra comunitat. S’ha reunit

t ambé amb la presidenta del Senat i ha participat de la ponència

d’es t udis de la insularitat, impulsada pel Grup Socialista amb la

qual es pretén posar a l’agenda estatal els problemes de la

insularitat. 

Allà la presidenta va fer una anàlis i exhaustiva dels

problemes que implica la insularitat i ha reclamat  t ant  la part

fiscal del REIB, més ajudes directes, més inversions, més

mesures fiscals, més  aut onomia fiscal, la condonació del deute,

fer efectiu el factor d’insularitat -l’objecte del debat d’avui-, un

finançament més just  ajustat al principi d’ordinalitat, la

flexibilització del Decret de mínimis, més ajuts estatals i fons

europeus, aquesta és la nostra via, la via de la negociació

política.

I em permetran que els ho digui, confonen les urgències

històriques. La urgència històrica és clarament la crisi de la

COVID-19 i les  duríss imes  conseqüències  sanitàries,

econòmiques i socials que ens deixa; confondre una situació

extraordinària mai viscuda en aquesta terra ni a tota Espanya,

que ho ha capgirat tot, amb una sit uació es t ructural

d’infrafinançament que arrossegam des de fa dècades és no

tenir clares les priorit at s  his tòriques, a no ser que les prioritats

històriques de la comunitat no coincideixin amb les prioritats

polítiques seves, que és del que va aquest recurs , perquè, per

voler fer un toc d’atenció, fan una esmena a la t otalitat, i volen

tombar els pressuposts més socials de les darreres dècades, els

que han posat fi a les retallades  del Partit Popular, uns

pressuposts que estan al costat de les necessitats reals dels

ciutadans i les ciutadanes, que miren de cara les urgències

històriques de la pandèmia i que protegeixen a milers de
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treballadors, d’empresaris ,  d’aut ònoms que sostenen els

col·lectius més vulnerables.

Per als  socialistes les urgències històriques passen perquè

els treballadors es tiguin protegits i cobrant un ERTO, perquè

els  que cobren una prestació extraordinària, els fixos

discontinus també hi siguin fins a l’es t iu i puguin enganxar fins

a la prop era temporada turística, perquè els autònoms puguin

cobrar una prestació per cessament d’activitat, p er la

bonificació de la Seguretat Social dels treballadors, aquestes

són les urgències històriques per al Partit Socialista.

I per això nosaltres... significa defensar la dignitat de la gent

d’aquesta terra, dels treballadors i treballadores d’aquesta

terra...

(Alguns aplaudiments)

La dignitat dels treballadors i treballadores de les famílies

que necessiten més que mai d’una beca per estudiar, la dignitat

dels nins i les nines més vulnerables o de les persones

dependents i la seva iniciativa posa en p erill tot això perquè

volen fer un toc d’atenció.

3.000 milions d’euros impliquen aquests pressuposts per a

Balears, per reforçar els serveis públics i la cohesió social

després  d’anys de retallades i desmantellament de l’estat del

benestar. Jo no sé com no estan empegueïts d’haver signat

aques t a iniciativa de la mà del Partit Popular, que fa tot el que

està a la seva mà perquè no arribi ni un euro dels fons

europeus. Així es defensen els interessos generals de les Illes

Balears?

(Alguns aplaudiments)

Ja sabem que alguns est aven molt més còmodes amb els

pressuposts de les retallades i de l’"austericidi"...

(Continuen els aplaudiments)

... que tant de patiment varen causar.

Aquests pressupos t s  que volen impugnar contemplen 370

milions d’euros en inversions per a les nostres illes als quals

hem de sumar el descompte de residents, impliquen 201,6

milions d’euros en inversió territorialitzada.

Sr. Costa, ¡que es un 21% más que con Rajoy!, un 21% més

del que arribava amb el Sr. Rajoy; 438 milions...

(Remor de veus)

... d’euros per enfortir la nostra sanitat ,  educació i serveis

socials  a través del fons COVID no reemborsable, dels fons

React som la segona a rebre més fons, rebrem 300 milions

d’euros, malgrat el Partit Popular.

Aquests pressuposts duran en tres anys 100 milions

d’euros en convenis turístics, 10 milions enguany, a més..., -20

milions enguany, perdó-, i 10 milions d’euros per a inversions

ferroviàries i 10 més per a consells  insulars i ajuntaments.

D’això és del que parlam.

Amb la seva pedrada a la totalitat dels pressup os t s  posen

en perill les partides que protegeixen els ciutadans i ciutadanes

d’aquestes illes; posen en perill aquelles partides que posaran

a l’abast del sector turístic, hostaleria i res t auració, petit i mitjà

comerç 11.000 milions d’euros i això és irresponsable, poc

intel·ligent, com li ha dit avui la presidenta.

Voler tombar aquests pressuposts no és defensar la dignitat

de Balears. Nosaltres seguirem amb les es t rat ègies que

funcionen des  del rigor i la negociació política als espais que

pertoca.

(Remor de veus)

Sempre s’han d’esgotar les vies polítiques abans de recórrer

a les judicials i si hem d’apuntar a la via judicial hem d’apuntar

bé, no fer el ridícul fent una presentació al Tribunal

Constitucional que caurà. 

Aquesta iniciativa està allunyada de la defensa de l’interès

general, no condueix enlloc i tan sols és  una instrument per

intentar desgastar i per això hi votarem que no.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cano. Començam les rèpliques dels

grups que han presentat la iniciat iva, pel Grup Parlamentari El

Pi Proposta per les Illes té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyors de PSOE i Podemos,

el preocupant no és que coincideixen en el vot amb VOX, el

preocupant és que coincideixen en l’argumentari amb VOX.

(Alguns aplaudiments)

La urgència històrica de les Illes Balears és que aquesta

terra disposi d’instruments extraordinaris per fer front a la pitjor

crisi econòmica que ha patit aquest a terra els darrers cinquanta

anys, aquesta és la nostra urgència històrica, i d’això va

aquesta iniciativa, que d’una vegada per tot es  vegem reflectit

i contant i sonant doblers per compensar la insularitat, i p er

tenir fons per fer front a tota la crisi i a totes les inversions i a

tota la divers ificació i a totes les necessitats que té aquesta

terra.

Evidentment que aquesta urgència és històrica, és una

llàstima que el Partit Socialis t a no la sàpiga veure perquè és

com a un elefant aquí enmig d’aquesta cambra.

Aques ta iniciativa és una mesura de pressió política? Sí, és

clar que sí, és clar que sí. Té molt de política? És clar que sí,
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només faltaria! Però també té fonaments jurídics, evidentment,

no només és una mesura de pressió p olít ica, que també, però

també és una mesura de batalla jurídica perquè hi ha fonaments,

Constitució i Estatut d’Autonomia, per defensar-ho.

Jo quan sent el Partit Socialista i VOX, perdó, VOX no,

Partit Socialista i Podemos dir: això nostre sí que funciona,

nosaltres, l’eficàcia. Quina eficàcia? Els ciutadans de les  Illes

Balears són aquí fora ap laudint que fa dos anys que... de bon

de veres hem compensat  la insularitat i la gent està

supercontenta, si ara ja no importa lluitar, si estam en igualtat

de condicions amb la península. De què parlam, de què parlam?

És que, sincerament, és un argument tan estratosfèric. Perquè,

senyors de Podemos, encara que vostès ho fessin tan bé i

t enguessin la raó -que no la tenen, lògicament-, però encara

que fos així,  la insularitat no pot dependre que un ministeri

l’ocupi Podemos.

(Algunes rialles i alguns aplaudiments)

No, aquest  és  el concepte equivocat que vostès tenen, la

compensació de la insularitat ha de ser estruct ural a l’Estat

espanyol, hi hagi un color p olític, hi hagi un altre color polític,

hi sigui Podemos o no hi sigui Podemos, un ministeri o l’altre

ministeri. Vostès han sortit aquí i ens han dit: no, és que els

nostres ministeris sí que ho fan. No, no, no, el problema no és

aquest, no, no, això és el que vostè m’ha dit...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., tendrà una rèplica i m’ho explicarà millor.

Però el que és ben cert és que la insularitat no s’ha

compensat ni amb el règim especial del 2019 ni amb el règim

especial del 1998 i, per tant, és un clam social que això, d’una

vegada per totes, tengui realitat i no només paraules i promeses

inconcretes. 

Bé, se’ns diu, el t ema jurídic, se’ns diu que no té base, que

és..., que hi ha un recurs per omissió, que això va contra tot el

pressupost. Sí, va contra tot el pressupost perquè hi ha una

inaplicació, però han de saber que quan l’Estat fa una llei ha de

respectar el que es diu el cont ingut  essencial dels drets. I

l’article 138 reconeix un cont ingut essencial de les Illes Balears,

que són les circumstàncies del fet insular, i quan l’Estat fa una

llei que no respecta el contingut essencial, va contra la

Constitució direct ament , sense desenvolupament. I quan

l’Estat ignora l’Estatut d’Autonomia també va en contra el bloc

de la constitucionalitat i contra una llei orgànica. 

Però és que vostès ens diuen que tenguem paciència. El

2007 es fa el nou Estatut d’Autonomia amb una disposició que

deia això de les inversions  es t at utàries. Sap què va passar del

2008 al 2014? Colors polítics diferents, no entr en això, del 2008

al 2014 havien d’arribar a les Illes Balears 2.800 milions d’euros ,

2.800 milions d’euros, segons l’Estatut d’Autonomia, llei

orgànica; en varen arribar 1.200, 1.200. És a dir, només el 43%

del que se’ns havia reconegut a la llei orgànica. 

I ens diu el Partit Socialista, que no he entès el seu

argument de cap  manera, el Partit Socialista ens diu que,

d’acord amb l’Estatut d’Autonomia, que, per cert, la doct rina

constitucional pot variar, però, d’acord amb la sentència del

Tribunal Constitucional sobre l’Est at ut  d’Aut onomia de

Catalunya, no importa respectar les  disposicions de l’Estatut.

Però després ens diu, no, el quid de la qüestió és que hi hagi la

Comissió Mixta. Bé, segons aquest argument de la sentència

del Tribunal Constitucional de l’Estatut de Catalunya, encara

que hi hagués la Comissió M ixt a i encara que haguessin fixat el

factor d’insularitat, tampoc no serviria per a res. Això és el que

ens explica. I evidentment per a nosaltres... -no, això és el que

vostè..., ara m’ho explicarà-, és inacceptable, és inacceptable

aquesta manera de fer les coses. 

I aquesta és la nostra queixa, evidentment, perquè l’Est at

espanyol sempre juga amb l’arbitrarietat. I això, al final,  en el

cas de les Illes Balears  es concreta en una cosa que es diu

“injustícia”, i davant la injustícia només hi ha dignitat, i aquest

és un clam de dignitat. Per això, continuam defensant aquesta

iniciativa.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca

té la paraula la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Bé, avui hem rebut unes lliçons de

constitucionalitat  i de sentències i jurídiques, jo crec que aquí

tots som experts perquè tothom ha declarat si una cosa era

constitucional o no era constitucional. Nosaltres precisament

no, nosaltres diem: que ho decideixi, que ho decideixi el

Tribunal Constitucional, que és qui ho ha de decidir, no vostès.

Això és el que nosaltres demanam aquí, p erquè vostès aquí han

fet com si ja sabessin què havia de decidir.  No, no, nosaltres

diem, idò que ho decideixi, perquè nosaltres trobam que sí. Però

vostès ni tan sols ho volen, diguem, intentar, no ho volen

provar, per tant, no valoren igual que nosaltres els drets que

nosaltres aquí defensam. Això està ben clar, no els valoren

igual.

Aquí..., no ho sé, he ent ès  que la Sra. Sans ens deia,

nosaltres...

(La intervinent pica amb l’artell damunt el faristol)

... vàrem intentar negociar amb el Govern, amb la senyora

ministra, fins el darrer moment  que això estigués, però la

senyora ministra, del PSOE, perquè no és que sigui..., la Sra.

Mont...,  Montero, no?, la Sra. Montero no va voler, o el Partit

Socialista no va voler. Per tant, no hi va haver voluntat política,

vostè mateixa ho ha reconegut. Hi ha hagut falta de voluntat

política. Miri, ni pandèmia ni excuses , com ha dit la presidenta

avui de matí, no, falta de voluntat política. I això ens trobam. 
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La Sra. Cano ens ha dit irresp onsables, ens ha dit poc

intel·ligents, jo no ho sé, jo trob que ens ha dit moltes coses,

l’altre dia que tiràvem pedrades i que ens  falt a molt de rigor,

que som oport unistes polítics, que no miram per l’interès

general. I després vostès, dit tot això, ens diuen, ens conta un

conte, eh!, ens conta un conte i ens diu una pel·lícula, quan ens

conta la pel·lícula, que hem anat i hem demanat i seguirem

insistint... a mi m’ha semblat la mateixa política del 2018. Jo he

vist..., jo m’he posat..., jo som al 2018 negociant un nou règim

especial, demanant... això és  el que ens va passar el 2018 abans

que s’aprovàs en 2019. Vostè ens ha contat la..., ha rebobinat,

ha rebobinat i el que vostè ens ha contat que fan ara és el que

es va fer per p art  d’aquest govern el 2018, intentar que es fes

qualque cosa. I es va aprovar el reial decret llei del 2019, just

abans de les eleccions, però no ha servit de res.

I ara, després que s’aprovàs, ens  diu: i hem de tornar a fer

el mat eix, el mateix que abans que ho teníem, perquè no ha

servit de res. Perquè al final és el que ens diu, hem de tornar

negociar, ho hem de tornar intentar, hem de tornar demanar amb

bones paraules, hem de fer negociació política, no hem de

judicialitzar la política..., bé, bo és l’Estat per judicialitzar la

política, a bon sant encomana les feines!

Nosaltres evidentment el que creiem és que, jo, Sra. Cano i

Sra. Sans, vull pensar, i de veres  ho pens, i vull entendre que

les raons per vot ar en contra no són les mateixes que les de

l’extrema dreta, ho vull entendre, ho vull ent endre; ara bé, estic

convençuda que són p er interessos partidistes, i ho dic així de

clar, p erquè vostès aquests interessos partidistes avui

s’imposen sobre l’interès general, i això és el que nosaltres

consideram, perquè, en lloc de posicionar-se al costat dels

interessos justs de la gent d’aquestes illes , mostren la seva

incoherència, l’engany dels discursos  i la verbalitat que tenen

les seves promeses i les intencions del Govern espanyol.

Per tant, nosaltres creiem que precisament qui mostra

oportunisme, qui mostra partidisme precisament són avui tant

Podemos com el PSOE. Perquè si realment pensassin i

es t iguessin convençuts que hi havia aquest consens social i

que aquest consens social es mereix anar fins on es pugui per

defensar aquest  dret, no votarien en contra avui ni justificarien

el que no és justificable, ni defensarien l’indefensable.

Perquè vostès fan demagògia, nosaltres, ja ho ha dit el Sr.

Castells, ho ha dit el Sr. Melia, no volem tombar els

pressuposts generals del 2021, nosaltres diem que falten coses,

que falta el que obliguen l’article 15 i l’article 17 del Reial Decret

4/2019. I nosaltres sí consideram que estan connectats

constitucionalment; i jo li diré que la interacció, per omissió,

d’un deure constitucional de legislar prolongada en el temps,

o sigui dilatada en el temps, més enllà d’un t ermini raonable, és

conseqüència objectiva i transgressora de la Constitució. I això

també ho diu una doctrina del Tribunal Constitucional, no pot

l’Estat prolongar indefinidament acomplir les seves obligacions

constitucionals. I això és el que vostès ens diuen: que ens

asseguem i tornem esperar. I nosaltres creiem que, precisament,

hi ha moltes sentències que diuen el mateix.

Per tant, nosaltres els ho tornam demanar, sumin-se, sumin-

se, nosaltres avui trobam que s’havien de sumar i deixin de

defensar el seu partit i defensin els ciutadans d’aquestes illes.

I no ens excusem en comissions mixtes, què importa a la

gent la comissió mixta si s’ha reunit o no? Vostè creu que els

empresaris  avui, que no tenen règim fiscal, o la gent..., vull dir,

realment pensen que no haver convocat una comissió bilateral

té importància davant  el fet que realment no s’hagi complit un

règim esp ecial que ha estat un clam social a aquestes illes? Crec

que aquestes excuses, com vaig dir una vegada, són de mal

pagador. I més encara pensant 

-i aquesta societat cada vegada n’és més conscient- que l’Estat

roega i roega els recursos d’aquestes illes sense cap mania. 

I malgrat aques t  moment de pandèmia, no ha fet cap esforç

per fer un pla específic p er a aquestes illes, que són les que

pateixen més de tots. No tan sols a qualque moment ens  t racta

com els altres...

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

... sinó que de vegades hem hagut de lluitar precisament perquè

ens tractin, com a mínim, com els altres, i d’això vos t ès en són

ben conscients.

Per tant, nosaltres no podem esperar més  p romeses, no

podem esp erar el 2022 i jo recordaria a la Sra. Armengol la

ponència en sanitat fins i tot va reconèixer que el règim fiscal

s’havia d’accelerar, p erò nosaltres el que diem és que el que és

veu és que no hi ha voluntat política per part del Govern

espanyol, però que no podem esperar més , i aquí el que hauria

de sortir, si hi hagués responsabilitat i coherència, és votar a

aquest recurs d’inconstitucionalitat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari Mixt, MÉS

per Menorca, té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Bé, els arguments bàsicament del

Grup de Podem i del Grup Socialista han versat sobre la

viabilitat, vostès diuen que no és viable, que no és viable, que

no és un mitjà vàlid, que no en traurem res; després diu que ens

volem carregar el pressupost, no, escolti, si és una via

condemnada al fracàs, no sé perquè estan preocupats que ens

carreguem els pressuposts. En què quedem, és una via

condemnada al fracàs o ens carreguem el pressupost?
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Llavors, discuss ió sobre la viabilitat, i concretament la Sra.

Sans ha parlat d’unes manifes t acions que havia fet el Tribunal

Cons t it ucional, una t rob a d a  int ensa del T ribunal

Constitucional, a (...), em sembla que ha dit, en què p recisament

es queixava que el legislador no feia cas de les apel·lacions que

els feien els (...) perquè fes la seva feina, bé, escolti, és que

p recisament això és el que volem, és el que volem, és  que el

Tribunal Constitucional apel·li a la responsabilitat del legislador

per acomplir el marc jurídic que tenim.

I aquí hi ha un debat, en què també hi ha intervingut el Sr.

Rodríguez , sobre fins a quin punt, el REIB, jo no he dit ni em

sentirà dir mai, Sra. Cano, que és una llei orgànica, és veritat

que ho he sentit, però ni jo ni ningú del meu grup no ho ha dit

mai; no és una llei orgànica, p erò la Constitució, a l’article 138,

diu “atendrà de forma particular el fet insular”. A la Constitució

no hi ha res que sigui dit envà, no hi ha res que sigui dit envà,

i a mi m’agradaria saber que el Tribunal Constitucional

interpretés què vol dir “atendrà de forma p art icular”, perquè no

em negaran que és un comentari molt singular sobre la

insularitat. La Constitució diu “Per garant ir el principi de

solidaritat, s’atendrà de forma particular”, no especialment, no,

de forma particular la insularitat; no hi ha cap sentència del

Tribunal Constitucional sobre el Règim Especial de Balears no

n’hi ha cap , sobre el Règim de Canàries sí que n’hi ha un parell

i algunes de les  quals són citades a l’argumentari que hem

p resentat i que van en la línia del que nosaltres defensam. Jo

vull saber què entén el Tribunal Constitucional per “atendre en

particular les circumstàncies  de la insularitat”, i vostès no,

vostès prefereixen posar-se la cinta als ulls, dir que aquest

recurs està condemnat al fracàs i continuem sense saber quin

abast té, quina cobertura ens dona això.

Què és difícil aques t  recurs d’inconstitucionalitat? Sí, és

difícil. Què hi ha elements que ens fan pensar que és viable i

pot arribar a l’èxit? També, escoltin, s i qualsevol persona, sigui

un govern, sigui una empresa, sigui un particular, per p oder

perdre un recurs no esgota les possibilitats que li dóna, escolta,

això és molt trist; és a dir, nosalt res creiem que hem d’explorar

al màxim quina protecció ens dona la Constitució, aquest art icle

138.2 quan diu que “cal atendre de forma particular les

circumstàncies de la insularitat”, vostès no ho volen saber,

vostès prefereixen romandre en la ignorància, sense saber si

realment el Tribunal Constitucional ens empara o no ens

empara.

Jo tamp oc no he dit, jo tampoc no he dit, tot i que és una

possible via d’interpret ació, que el Règim Especial de Balears

derivi de l’Estatut, jo he dit en tot moment que deriva de la

Constitució, i si no agafin el Reial Decret 4/2019 i es llegeixin el

preàmbul, perquè, després d’un p rimer paràgraf que li vaig llegir

l’altre dia, on diu totes les desgràcies, permeti’m que ho digui

així, vinculades a la insularitat, a continuació, el segon paràgraf,

diu: “Per això, la Constitució, en el seu art icle 138.2, diu que cal

atendre especialment les circumstàncies de la insularitat”. És a

dir, el Reial Decret 4/2019, que aprova el Règim Especial de

Balears, en el seu preàmbul, la primera font de dret que esmenta

és l’article 138.2, per tant,  aquest és el nostre argument i per

això jo dic que hi ha arguments seriosos, complicats, difícils ,

es t ic d’acord, perquè no tenim precedents, però arguments

fonamentats, que no són cap riciosos, per pensar que realment,

encara que no s igui una llei orgànica, la Llei del Règim Especial

de Balears està omplint de contingut l’art icle 138 de la

Constitució. I per això, Sr. Rodríguez, quan vostè diu, amb

aquests serveis jurídics tan fenomenals  que es veu que tenen

al Congrés, diu que l’article 138 no sabem què vol dir; és clar,

concretem que vol dir, hi ha un Règim Especial de Balears que,

com li dic, deriva de la Constitució que l’omple de contingut.

I com que això no s’acompleix, la nostra hip òt es i i

l’argument principal del recurs que volem presentar és  dir: si

incomplir el mandat del Reial Decret 4/2019 és incomplir la

Const itució, perquè, com vostè ha dit bé, en aquest sentit, s’ha

d’omp lir de contingut això que diu l’article 138.2. I qui l’omple

de contingut? La Llei del Règim Especial de Balears.

La Sra. Cano ha apel·lat  t ambé a la dignitat i m’ha sabut molt

greu, Sra. Cano, que precisament hagi posat un exemple que a

mi em cal especialment, perquè és un tema al qual m’he dedicat

molt, el de les beques; és  que el factor d’insularitat serveix per

finançar beques també. Per tant, vostè no em digui que els

pressuposts generals de l’Estat són els pressuposts de la

dignitat perquè asseguren les beques, perquè jo li dic que són

els de la indignitat, perquè lleven les beques a les  quals tenen

dret els estudiants de les Illes Balears ; p erquè, no sé si ho sap,

que a les Illes Balears, a part de Mallorca, hi ha altres illes, com

són Menorca, Eivissa i Formentera, en les quals per anar a

estudiar com a mínim aquest es  famílies han de pagar

l’allotjament dels seus  fills ,  com a mínim, a l’illa de Mallorca, i

el factor d’insularitat serveix per a això. O sigui que no em digui

que aquests pressuposts són els de la dignitat pel que fa a les

beques, perquè seran els de la dignitat dels estudiants

universitaris de la península, però no dels estudiants de les

Illes Balears.

En definitiva, ja ho he dit, he fet la meva interp ret ació de per

què uns partits hi estan a favor o els  altres hi estan en contra i

he volgut reivindicar el paper dels partits sobiranistes, que són

els  que sempre, sempre, plogui o nevi, en qualsevol

circumstància defensen els drets dels ciutadans de les Illes

Balears. Per tant, el meu últim missatge, precisament , és per als

ciut adans de les Illes Balears: votau partits de la terra, perquè

són els que en qualsevol circumstància defensen els  drets de

les Illes Balears i especialment els de la insularitat.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Popular té la

paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. M’agradaria deixar algunes qüestions

clares com si fos de dia: en primer lloc, el Part it  Popular sempre

intentarà defensar els interessos dels ciut adans de les Illes

Balears, que són els  que ens han triat per estar asseguts en
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aquest a cadira; ni sobiranismes ni rollos, l’objectiu és intentar

defensar els interessos dels ciutadans de les Illes Balears.

(Alguns aplaudiments)

Repeteix, ni sobiranismes ni rotlles. O és  que no ens convé

que hi hagi un factor, o fons, com en vulguin dir, d’insularitat

dotat per fer inversions  a les  Illes Balears? O és que no

interessa que hi hagi un bloc de fiscalitat del REB que abaixi els

imposts a les empreses i als ciut adans d’aquestes Illes per tal

que siguin més competitives i generi (...) empresarial? No

interessa això als ciutadans de les Illes Balears? Nosalt res , el

Part it Popular, creiem que sí que interessa, i d’això va el debat ,

el debat d’avui va d’això, va d’això.

El Partit Popular ho intentarem a l’any 2015, a l’any 2015

int entarem que hi hagués un bloc de fiscalitat, quasi ho

aconseguim, la Sra. Armengol va dir que no, no aconseguírem.

Ho intentarem el març del 2018, per tal que hi hagués el mateix,

un bloc de fiscalitat del REB i un fons d’insularitat. No ho

aconseguírem. Ho intentarem amb les nostres possibilitats en

el mes  de febrer del 2019, no ho aconseguírem, no ho

aconseguírem. Ho varem intentar en el mes, i encara estam amb

l’intent, en el mes d’octubre del 2020, i p er això els senadors del

Grup Parlamentari Popular van entrar el bloc de fiscalitat del

REB que va aprovar en forma d’avantprojecte la Sra. Montero

i el Sr. Sánchez, i el vàrem entrar en el Senat, i es tramita en el

Senat  p er tal d’intentar que s’aprovi el bloc de fiscalitat del

REB. Això sí, veient  el que fa el Partit Socialista, segons ens

explica avui aquí, ens temem el pit jor, resultarà que el Partit

Socialista, el mateix avantprojecte que va aprovar el mes de

febrer del 2019, se’n anirà al Senat i el votaran en contra, una

cosa realment increïble el que faran vostès si efectivament fan

això.

Però repeteix, l’objectiu del Partit Popular, el Grup

Parlamentari Popular al Senat, no és  alt re que intentar que hi

hagi un bloc de fiscalitat que abaixi els imposts als ciutadans i

a les empreses de les Illes Balears, no hi ha cap altre objectiu

que no sigui aquest.

I finalment els vull dir que ho tornarem a fer, sí, sí, l’objectiu

és intentar que si demà es presenta una altra oportunitat per

intentar defensar els interessos dels ciutadans  de les Illes

Balears perquè tenguem un REB en condicions, tornarem a

votar-hi a favor, és així, p erquè necessitam inversions i perquè

necessitam abaixar els imposts.

Si tenguéssim a dia d’avui aprovat, des de l’any 2015, el

bloc de fiscalitat del REB, els  ciutadans i les empreses

d’aquestes Illes s’haurien est alviat 800 milions d’euros, sí, sí,

800 milions d’euros, i no ho dic jo, ho va dir la Sra. Armengol,

que ens  va dir que el bloc de fiscalitat del REB té un impacte de

250 milions d’euros, ens ho va dir la Sra. Armengol; per tant, si

el 2015 l’impacte estimat era de 190 milions  d’euros, hagués

estat establert el bloc de fiscalitat del REB, les empreses i els

ciutadans de Balears s’haurien estalviat 800 milions d’euros

que s’haurien pogut invertir a Balears per part del sector privat,

s’ho haurien estalviat en forma d’imposts i ho haurien pogut

reinvertir.

Finalment, const atam dues coses molt clares: la primera

cosa que constatam molt clara és que “llegaremos  hasta dónde

haga falta para defender el REB de Baleares” volia dir

“haremos lo que diga el Partido Socialista”, això és el que

constatam amb total claredat.

(Alguns aplaudiments)

I els diuen: blanc, blanc, negre, negre, no ni cap problema,

vostès acompleixen, està bé, eh, vostès les cadires fir s t,  vull dir

les cadires és lo que toca, aguantar la cadira. Per tant, si els

diuen blanc, vostès ni ho discuteixen, directament blanc.

Segona constatació, davant la tessitura de defensar els

ciutadans de les Illes Balears o agenollar-se als peus  del Sr.

Sánchez, el Partit Socialista també ho té claríssim, duen els

genolls  p elat s  d’agenollar-se davant  el Sr. Sánchez

constantment,...

(Algunes rialles)

... això sí, ho tenen claríssim, i es t à bé que sigui així, perquè el

Sr. Sánchez es podria enfadar i s i el Sr. Sánchez s’enfadàs, Déu

ens guard del que podria passar en aquestes illes, no tendria

suficient, ens capolaria el doble encara, això és el que pensen

vostès. Per tant, està bé que ho tenguin clar.

El Sr. Sánchez se’n riu de nosaltres, no dota ni un euro de

factor d’insularitat i manté dins el calaix el bloc de fiscalitat  del

REB fa dos anys; jo em pensava que la COVID, no fa un any, fa

un any, no, que tenim COVID? I l’any anterior, que el Sr.

Sánchez va fotre el bloc de fiscalitat del REB dins el calaix, per

què li va posar dins el calaix i el va deixar allà un any esperant?

No hi havia COVID.

(Remor de veus)

Jo els ho diré perquè el va deixar dins el calaix: perquè la

Sra. M ont ero encara haurà de ser el dia que decideixi tramitar

aquest bloc de fiscalit at. Una persona que no creu en la

singularitat d’aquestes illes,...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Costa, acabi, per favor.

EL SR. COSTA I COSTA:

..., passen aquestes coses, qui no hi creu no defensa els

interessos dels ciutadans de les Illes Balears. El PP hi creu.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Pel Grup Parlament ari Ciudadanos té la

paraula la Sra. Guasp.
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(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Per favor, senyors diputats, no sé qui és que utilitza un...

Gràcies, comenci, Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Mirin, Sra. Cano, des de Ciutadans no

volem fer oportunisme ni molt manco i sempre defensarem els

interessos de les Illes Balears i aquesta reivindicació històrica,

ho hem dit per activa i per passiva, però li ho tornarem dir les

vegades que facin falta. Vos t è ha fet aquí un alarmisme i una

altra vegada, quan tots els grups que donam sup ort  a aquesta

iniciativa l’hem advertida al principi de la nostra intervenció,

primer, que aquests pressuposts generals de l’Estat no es

veurien afectats i no s’interromprien en cap moment  si el

T ribunal Cons t it ucional admet  a t ràmit  el recurs

d’inconstitucionalitat.

Segon, per suposat que ningú no ha dit, jo que sàpiga, que

el REIB és una llei orgànica, i és clar que això és toc, una

cridada d’atenció política, evidentment, moltes vegades vostès

han dit aquí que aquí es fa política quan nosaltres hem dit, li

hem demanat que deixin a p art  els interessos partidistes, però

no és el cas d’aquesta proposta, d’aquest recurs, però

evidentment sí que és una cridada d’atenció als cont inus

menyspreus del Govern central cap a les nostres illes.

I miri, avui, i fa unes setmanes, tenc la sensació que volen

minimitzar el REIB des del Partit Socialis t a, tant en el discurs

institucional del Dia de les Illes  Balears, sembla com si en el seu

discurs amaguin a un calaix el REIB que es va aconseguir en el

2019 i que fa anys que es defensa, quan ha estat sempre la

presidenta Armengol qui ha fet  gala d’aquest REIB a tots els

discursos institucionals.

Compensar, volen vostès compensar aquesta manca de

reconeixement de la insularitat amb uns  p ressup os t s

conjunturals per la COVID i volen t ap ar també aquesta..., bé,

que dona l’esquena el Govern central a les Illes Balears ho

volen tapar amb els fons europeus, una vegada més tornen

utilitzar aquest discurs completament fora de lloc, en aquest

cas. És que li ho exigeixen els ciutadans, però també la CAEB,

perquè és que ens resta tota la competitivitat, fins  i t ot  el

minist re Ábalos, han deixat vostès que aquest any el ministre

Ábalos p os i en qüestió el descompte aeri del 75%, i Sra. Cano,

això no va d’oportunisme, això no va d’atacar cap govern, això

va de jus t ícia, de solidaritat i d’igualtat, Sra. Cano, i de

reivindicar i d’aconseguir una reivindicació històrica de la

nostra realitat insular.

I nosaltres vàrem posar una esmena als pressuposts

generals de l’Estat, de Ciutadans, el meu grup al Congrés dels

Diputats, per compensar el factor d’insularitat, una revisió a

l’alça de la indemnització de residència.

I miri, Sr. Rodríguez, usted ha hecho hoy otra vez gala de

su cinismo particular, al que nos tiene acostumbrados, nos

habla otra vez  de que su equipo del Congreso de los

Diputados lo ha revisado, ¿qué equipo, el mismo que no

trabajó durante el debate de presupuestos generales y puso

cero enmiendas para mejorar estos presupuestos? Ni siquiera

apoyaron esta enmienda de Ciudadanos, que pedía que se

tuviese en cuenta el factor de la insularidad, actualizando el

plus de insularidad para los empleados públicos que están

destinados  en nuestras islas, y después ustedes van haciendo

gala de no sé qué, pero no apoyan que se les suba el plus de

insularidad a los empleados  públicos y a las fuerzas y cuerpos

de seguridad del Estado; ustedes siempre con este populismo

que, de verdad, cansa.

Y luego el argumento del artículo 138 de la Constitución

Española se lo ha explicado perfectamente el Sr. Castells,

como habitualmente. Y el REIB es precisamente esa ley que

desarrolla el precepto constitucional del artículo 138, y que

se debía calcular, eso sí, por una comisión mixta, el factor de

insularidad y que debía traducirse en partidas concretas en

los presupuestos generales del Estado. De esto va el REIB, es

que parecen no entenderlo.

Y ustedes hoy han vuelto, usted, Sr. Rodríguez, ha v uelto

a hacer una de estas representaciones que tanto le gusta en

es te atril, ha intentado ridiculizar el trabajo que hacemos

muchos parlamentarios en esta Cámara, con un juego de

fotos; mire, yo no hablo de fotos, hablo de defender los

intereses de estas islas y en esa foto no hay absolutamente

nada más que la defensa de los intereses de estas  is las, y estoy

muy orgullosa de haber estado en esa foto y estar hoy

defendiendo el REIB para los ciudadanos y que se les

compense en la insularidad.

Porque también nosotros estamos en otras fotos en las que

ustedes no están, con la CAEB, con la PIMEM, sí, intentando

recuperar la economía de nuestras islas. En esas fotos  s iempre

estará Ciudadanos, porque esto es una causa justa...

EL SR. PRESIDENT: 

Sra. Guasp, acabi, per favor. 

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

... -acab, p resident-, y ustedes, de verdad, dejen de manipular

y de hacer de la hipérbole su única forma de hacer política,

bajan al barro constantemente, y usted, hoy, ha hecho una

representación, un esperpento, pero del género literario de

Valle-Inclán, utilizando -como siempre- lo grotesco y lo

absurdo...

EL SR. PRESIDENT: 

Sra. Guasp, acabi, per favor...

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

... en un momento que, por supuesto, está fuera de lugar, Sr.

Rodríguez.

Y acabo ya, Sr. President....
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(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT: 

Sra. Guasp, el seu temps ha finalitzat.

(Algun aplaudiment)

Gràcies, Sra. Guasp. Començam el torn de contrarèpliques

per part dels grups que han int ervengut en contra. I, en primer

lloc, pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra.

Sans. 

LA SRA. SANS I REGIS: 

Gràcies, president. Bé, és possible que a la meva primera

part de la intervenció hagi estat massa políticament correcta,

així que ho explicaré, perquè he tengut  la sensació que alguns

portaveus no han entès el que jo he dit aquí. 

La meva primera intervenció es pot resumir amb una

pregunta i és que es demanin vostès mateixos què han fet

durant aquest any i mig en relació al fact or d’insularitat o pels

ciutadans de les Illes Balears. I jo els ho diré: han presentat un

paper, un paper que diversos portaveus ja han dit que no t é

recorregut, això és el que vostès han fet. I el que jo he volgut

exposar aquí és que Unidas Podemos mai no ha renunciat al

Règim Especial de les Illes Balears i que, a més , des  de les àrees

que gestionam a les Illes Balears, hem anat a Madrid a exigir tot

el que ens pertoca en aquestes àrees.

(Remor de veus i petita cridòria)

I això és la prova del que he explicat...

EL SR. PRESIDENT: 

Senyors diputats, per favor.

LA SRA. SANS I REGIS: 

... -jo sé que incomoden, les veritats. 

(Remor de veus)

Amb això, bé, el que anava dient és que és tota una tasca

que s’ha fet des de la nostra formació, i amb això vull apel·lar

també MÉS per Mallorca, que està dins el Govern de les Illes

Balears, com vos tès bé saben, els consellers tenen línia directa

amb els gabinets del ministeri,  idò aixequin el telèfon, venguin

amb nosaltres a negociar per la via política, i ajudin a espitjar

per tal d’aconseguir aquesta part. 

(Remor de veus i petita cridòria)

Això és el que té ser dins el Govern, que també tenen

responsabilitats...

EL SR. PRESIDENT: 

Senyors diputats, per favor. Tothom ha tengut el seu

moment per parlar, escoltin a la Sra. Sans. Gràcies. Continuï.

LA SRA. SANS I REGIS: 

Com deia, això és una de les conseqüències de governar,

que es pot fer pressió des de diferents vies, i una també és

aquesta, i no a t ravés  d’un recurs que, com ja han dit diferents

portaveus que l’han signada, no té cap tipus de recorregut. 

El Sr. Melià diu que li preocupa que VOX tengui els

mateixos arguments que nosaltres? Això ho diu El Pi? Que a les

comissions i en aquesta cambra parlamentària vota a favor de

la majoria d’iniciatives que presenta VOX?

(Remor de veus i petita cridòria)

Vostès són els que s’haurien de preocupar que estiguin

ideològicament més prop d’ells. Així que no es preocupin tant

per nosaltres. 

(Remor de veus)

I el Sr. Costa deia “ni sobiranisme ni rollos”. Vostès han

signat una iniciativa on els portaveus originals -diguem-ho així-

d’aquesta iniciativa, acaba de demanar un dels  p ort aveus que

els ciutadans de les Illes Balears vot in partits sobiranistes, que

són els únics partits útils. Partit Pop ular i Ciutadans, heu firmat

aquesta iniciativa que parla d’aquest marc i que d’això va

aquest debat que es té avui en aquesta cambra parlamentària. 

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Per tant, com dic, els esperam a tots vostès a venir a

negociar per la via política, a no quedar de braços creuats

davant  una p orta aparentment  t ancada, esp erant  el

p os icionament del Tribunal Constitucional davant un recurs.

Nosaltres, davant una porta aparentment tancada en cercam

d’altres i és el que ha fet la nostra formació a les Illes Balears,

anar a Madrid a exigir beneficis per als  ciutadans i ciutadanes

d’aquestes illes. 

Jo sé que potser els fa mal que -sobretot- aques t es

reivindicacions del factor d’insularitat es donin al sector primari

perquè tal vegada els importa poquet a vostès...

(Remor de veus)

... però, vertaderament, és un sector que prest veurà aquest

factor d’insularitat incorporat als seus beneficis. Jo, per la gent

que ens està sentint...

EL SR. PRESIDENT: 

Senyors diputats, per favor. 
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LA SRA. SANS I REGIS: 

..., per la gent que ens està seguint per YouTube, tal volta no

sap el que passa aquí, però les veritats fan mal als diputats que

avui votaran a favor d’un recurs que esdevé totalment fracassat

i que, a més, el Partit Pop ular i Ciutadans s’han ficat dins un

marc totalment sobiranista, que aquest era el vertader debat. 

Gràcies. 

(Cridòria, remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Senyors  dip ut ats! Senyors diputats! A veure, Sr. Melià. Sr.

Sagreras. No sé què els  fa gràcia, però els agrairia que es

posassin un poc tranquils, ja arribarà la votació. Quan el Sr.

Costa ha parlat tot hom l’ha escoltat, idò facin el mateix amb els

portaveus que encara manquen.

Gràcies, Sra. Sans. Pel Grup Parlamentari VOX té la paraula

el Sr. Rodríguez. 

(Remor de veus)

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ: 

Gracias, Sr. Presidente. Señores diput ados, no se alteren

tanto por el apoyo de VOX. 

A ver, yo es que no sé esto ya por dónde empezarlo

porque..., a ver, si realmente hay un partido libre de int ereses

partidistas hoy en esta tribuna es  VOX. ¿Qué era lo fácil? Qué

era lo fácil? 

(Remor de veus, algunes rialles i petita cridòria)

¿Qué era lo fácil? Acudir a la “luna lanzada a moro muerto”,

acudir en auxilio del vencedor, y  subir a esta tribuna a poner el

acuerdo del REB de la Sra. Armengol a bajar de un burro, eso

era lo fácil. 

Lo que estoy haciendo hoy es  comp licado porque -lo crean

ustedes o no-...

(Xivarri i algun aplaudiment)

..., lo crean ustedes o no, cuando yo salgo a la calle sí que

tengo que dar explicaciones a nuestros votantes y a nuestros

afiliados, y no les gusta, no les gusta que votemos en el mismo

sentido que la Sra. Armengol. Pero nosotros somos coherentes,

mantenemos los principios y, en contra de lo que le decía el Sr.

Costa hace un momento, que ha subido a decir: porque aquí se

trata de esto, de lo otro y de lo de más  allá; no, Sr. Costa, el

debate no va de esto, el debate va de si los presupuestos son

o no son inconstitucionales, los que se han perdido en otros

debates son ustedes.

Y, además, me preocupa porque ha subido a esta tribuna a

decir ho tornarem fer, ¡dos segundos con esta gente y ya está

diciendo estas cosas! Es que, estamos p reocupados. Ho

tornarem fer, ¡claro! 

Y, luego, ha salido el diputado de MÉS per Menorca a

decirnos pues que hay que votar a partidos soberanistas

p orque son los que defienden los derechos de los ciudadanos

de Baleares. Oiga, si va usted a defender los derechos de los

ciudadanos de Baleares en las tres sentencias  del Tribunal

Constitucional en contra de la normalización lingüística, a lo

mejor yo también le votaré. Pero se ve que, en según qué

temas, el Tribunal Constitucional a ustedes  ni les gusta ni les

interesa, al igual que la Constitución; ustedes, simplemente,

han aprovechado que el Pisuerga pasaba por Valladolid y han

conseguido esta especie de may oría monster, que va a durar

dos días, que es  una esp ecie de “ PP, Ciudadanos,

tradicionalista y de MÉS y de las JONS”, algo así es lo que han

creado hoy, ¿eh?, pero, afortunadamente va a durar dos día, va

a durar dos días.

(Remor de veus)

La Sra. Campomar que dice: no nos cuente cuentos; p ero s i

ustedes nos  cuentan un cuento aquí todos los días, suben aquí

a es ta tribuna a hablarnos de repúblicas de Narnia y països

catalans, ¿qué le molesta que la Sra. Cano le cuente un cuento?

Es que, sí, todo esto es un cuento y ustedes lo saben, ustedes

lo saben, se lo he dicho antes y se lo repito ahora, lo tienen

muy fácil, rompan el acuerdo de gobierno y condicionen al

gobierno de la Sra. Armengol, que no importa que hagan una

moción de censura, ni la que quiten, que siga gobernando ella,

con su condicionante desde fuera del Gobierno. Pero sabe que

es de bonito venir aquí a decir grandes  palabras y decir: esto lo

arreglaremos, la dignidad de nuestro pueblo soberano; es que

todo esto queda muy bonito, pero es que a la hora de la verdad,

pesa lo que pesa, pesa la moqueta, pesa el sillón, pesa el

despacho y ya está, y no hay más. 

¿Ustedes  quieren arreglarlo? Lo tienen en su mano,

háganlo, háganlo, lo pueden hacer hoy mismo, hoy mismo, y

seguro que conseguirán muchísimas cosas de la Sra. Armengol,

creo que más que las que están consiguiendo ahora, al menos

para el conjunto de los ciudadanos de Baleares, a lo mejor para

sus cargos colocados  no, pero para el conjunto de los

ciudadanos de las Baleares seguro que sí.

Y a ver, Sra. Guasp, yo de verdad no entiendo esta fijación

que tiene usted con las  cosas que yo digo, dice: yo, son

ustedes unos populistas; no, yo se lo explico, nosotros es que

somos bastante populares, yo sé que a veces confunde usted

el término, pero dice: yo no quiero ridiculizarle, nos quiere

ridiculizar; no, usted ya se ridiculiz a us t ed sola con las cosas

que dice. “ Viene usted a hablar..., a utilizar como el esperpento,

lo grotesco y lo absurdo”. Yo, de verdad, no les considero a

ustedes ni grotescos ni absurdos, o sea, yo no vengo a utilizar

estas cosas, yo he venido a defender por qué no creemos que

esto sea inconstitucional y  lo hemos expresado y lo hemos

defendido, y lo seguimos pensando, y nosotros actuamos con

coherencia. De verdad, yo entiendo que en Ciudadanos el

aspect o de la coherencia es difícil de entender, pero yo, si

 



4216 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 70 / 2 de març de 2021 

usted quiere, un día t omamos un café y yo le explico lo que

significa la coherencia, lo haré encantado.

Gracias, Sr. Presidente.

(Algun aplaudiment)

(Se sent el timbre de crida per a votació)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Pel Grup Parlamentari Socialista té la

paraula la Sra. Cano.

LA SRA. CANO I JUAN:

Des del Grup Parlamentari Socialista reiteram que aquesta

iniciativa només cerca el titular fàcil i que no és la via més

adequada. I p recisament els que han presentat aquest recurs

ampliat, són els que s’han ret ratat, retratat en el sentit literal de

la paraula, a bombo y platillo, amb les  fotografies, roda de

premsa conjunta per presentar la iniciativa. I el que trobam és

un totum revolutum de partits amb interessos contraposats,

que avui han fet una confluència, alguns amb un ànim de

desgastar el Govern de les  Illes  Balears i desgastar el Govern

d’Espanya, altres p er marcar un perfil propi en clau sobiranista,

perquè hi ha una competència per marcar l’espai electoral de

cara a processos i de cara al futur. 

I a mi el que no em resulta deixar de ser paradoxal és que per

defensar els interessos  de Balears, forces que es consideren

nacionalistes o sobiranistes, s’alineïn, just després del Dia de

la comunitat, amb aquelles forces que en els seus programes

electorals proposen una recentralització, o una devolució de

competències, com la sanitat o l’educació, partits com el Partit

Popular, que han p osat el crit al cel amb la Llei Celaá perquè

t racta el català com a llengua vehicular, com el castellà, o

Ciudadanos que està molt bé defensar el règim especial de les

Illes Balears, però també estava molt bé el dia que es va debatre

en el Congrés dels Diputats, que el seu diputat el pogués haver

debatut i votat, cosa que no va fer perquè no va comparèixer...

(Alguns aplaudiments)

Jo m’imagin que Ciudadanos s’ha de voler resarcir, s’ha de

voler rescabalar, -crec que es diu així-,  d’aquesta situació un

tant qüestionable.

És una fal·làcia que aquesta sigui l’única forma de defensar

les Illes Balears i els interessos de les Illes  Balears. És una

errada, és una errada jurídica, no arribarà enlloc i, en el cas

hipotètic que això s’estimés i al final cau, això seria positiu o

negatiu per a les Illes Balears, si el Tribunal Constitucional ho

tomba i legitima l’statu quo? No seria posit iu, ens desarma

políticament p er p oder negociar i l’únic que faria seria alimentar

la retòrica i la narrativa vict imista del nacionalisme, que és del

que va aquest recurs, maldament alguns encara no se n’hagin

assabentat.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Sr. Costa, ja fa molts debats que vostè puja aquí a tribuna

a plorar pel REIB que pudo ser y nunca fue, entre otras cosas

porque nunca se llegó a tramitar. Deixi ja per favor de plorar

per aquest REIB! A més, amb el seu règim fiscal, que mai no es

tramità, vostès renunciaren a les inversions estatutàries que

eren l’antesala del factor d’insularitat. Aquestes inversions

es t at ut àries  s í que formaven part  del bloc de la

constitucionalitat, sí que formaven part d’una llei orgànica. I

vostès que no dugueren ni una inversió estatutària en aquesta

terra mentre governava M ariano Rajoy i Bauzá, ara reclamen

anar a la via del Tribunal Constitucional. Coherència màxima!

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Sr. Melià, la sent ència del Tribunal Constitucional respecte

de Catalunya, el que diu és que no és  exigible la quantitat si no

s’ha assolit l’acord entre l’Estat i la comunitat en el si de la

comissió mixta. Per tant, nosaltres el que diem és que fins que

no s’hagi fet aquesta passa i no s’hagi fixat aquest factor

d’insularitat, no es pot exigir per la via judicial, ni molt manco

al Tribunal Constitucional, perquè requereix el pas p revi de

l’art icle 18 del Règim Especial de les Illes Balears perquè pugui

ser exigible, és que, si no, no és exigible. O almanco fins ara

aquesta és la jurisprudència que tenim.

(Remor de veus)

I per tant, sí que hi ha precedent s , sí que hi ha precedents,

Sr. Castells, sí que hi ha precedents, vostè ha dit que no hi

havia precedents, sí que hi ha precedents i jo he esmentat

aquesta sentència, i ho reiter: és  una mala estratègia per a

Balears.

I respecte de la política de beques. En 2020, 2021, la p art ida

de beques s’ha vist incrementada en 386 milions d’euros, això

és un creixement  d’un 22%, un global, que fa front a les

retallades  t ambé globals de 1.500 milions d’euros de la Llei

Wert, això també és el global.

En definitiva, i per acabar, la conclusió és que els  socialistes

la via que defensam no és aquesta, nosaltres volem tot el que

ens pertoca, que es doti el factor d’insularitat ,  p erò aquesta via

és una via equivocada. Nosaltres pensam que la via de la

negociació institucional i política pot donar més rèdit, la via de

les negociacions, que la presidenta pugui reunir-se, que la

consellera enviï les comunicacions, les  vies que pertoquen i

sobretot seguint la legislació i seguint el que diu el mateix

Règim Especial de les Illes Balears.

I moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Un cop conclòs el debat, procedim a la votació. Passam a

votar. Votam.

28 vots sí, 29 no, cap abstenció. Hi ha un vot telemàtic que

és afirmatiu. 
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Per tant, el resultat definitiu és 29 sí, 29 no, cap abstenció.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGÉS:

Perdone, Sr. Presidente, no me ha marcado -lo lamento-, si

le sirve de algo mi explicación. Digo, voluntariamente yo he

tocado, por alguna razón no me ha marcado, ¿eh? Querría en

cualquier caso hacerlo constar.

Gracias.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Bé, senyors diputats, ja l’altre dia vàrem tenir un petit

embull, no per causa del president...

(Algunes rialles)

... -no sé de què se’n riuen-, és que hi ha grups parlamentaris

que varen fer acusacions, que després l’informe jurídic no els

ha interessat, perdonin, eh?

No hi ha cap  inconvenient a tornar repetir la votació, la

imatge s’ha llevat, jo no puc comprovar de cap  manera si vostè

ha votat o no ha votat. Per tant, com que no hi ha cap  ànim per

part de la presidència, tornarem a votar i els p rec que no

s’equivoquin.

(Remor de veus)

Passam a votar. Votam.

29 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció.

Hi ha un vot telemàtic en sent it afirmatiu; per tant, 30 sí, 29

no, cap abstenció.

Així doncs, es produeix la majoria absoluta per acordar la

interposició del recurs d’inconstit ucionalitat, tal com indica

l’article 196.

(Alguns aplaudiments)

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