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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. El primer punt de

l’ordre del dia correspon al debat de les preguntes amb

sol·licitud de resposta oral davant el Ple.

I.1) 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.

Primera pregunta, RGE núm. 2051/21, ajornada a la sessió

anterior, relativa a mesures adopt ades davant l’aparició de

bales de palla, que formula la diputada Sra. Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular. Té la p araula la Sra.

Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Bon dia, gràcies, president. Bon dia, diputats, diputades,

personal del Parlament, Sra. Consellera d’Agricultura, Pesca i

Alimentació, quines mesures ha pres la Direcció General de

Pesca davant la contínua aparició de bales de palla?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Té la paraula la consellera d’Agricult ura,

Pesca i Alimentació.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULT URA, PESCA I

ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha i

García-Mauriño):

Gràcies , president. Gràcies, Sra. Marí. Sra. Marí, hace unas

décadas quién nos hubiera dicho que usted iba a ser aquí

diputada o que yo iba a ser hoy consellera, de la misma manera

espero que en breve es ta desigualdad que refleja el estudio que

hemos hecho sobre las mujeres en el sect or p rimario se revierta

y pase a ser la misma normalidad que es ahora ver a tantas

diputadas, a una vicepresidenta, a una presidenta.

En cuanto al tema de las  balas de paja sobre el que usted ya

me ha p reguntado y me vuelve a preguntar, la verdad es que

teníamos la sensación de que se había parado es t e t ema, pero

justo ahora en el mes  de febrero, ahora a finales de febrero, he

recibido una carta de la Cofradía de Pescadores de Ciudadela

donde se informa que acaban de recoger una más.

Es verdad que esto supone un peligro para las

embarcaciones  p orque las balas de paja al estar empapadas

pesan muchísimo, tienen que hacer un esfuerzo extra, se puede

romper algún cable y es un t ema que aunque es puntual y no

continuado, como usted dice, es preocup ant e. Estamos

hablando con las cofradías y viendo qué podemos hacer.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Gracias, Sra. Consellera. Mire, ya es el segundo año que le

pregunto por eso, esto es una imagen de las balas de paja

pescadas  y  la verdad es que van dos años y ustedes no han

hecho nada; y no solo hay en el canal de Mallorca y  M enorca,

también hay en el canal ent re Ibiza y Mallorca, también le

informo de que..., no sé si tiene constancia, pero yo sí tengo

constancia.

Todas y cada una de las  cofradías afectadas y la Federación

de Cofradías de Baleares les están exigiendo que hagan algo

para solucionar este problema y la verdad es que la captura...,

se podría decir que es una nueva especie invasora: bala de

paja.

¿Han abierto ustedes algún expediente de investigación al

respecto?, y esto que ya lleva un año. No. ¿Han intentado

buscar algún tipo de indemnización? No. Esta es la realidad.

Mire, el sector pesquero ya no puede más, entre la

disminución de los días  de pesca de la Unión Europea que ha

sido el 17,5% en dos años y su falta de sensibilidad hacia el

sector para solucionar el problema, se sient en abandonados y

a la deriva.

Usted, con decir -como dijo el año pasado- que este

problema no tiene solución se queda tan ancha, al igual que el

director general de Pesca, Sr. Mercant, que con decir también

que no sabe de dónde salen también se queda igual. La verdad

es que no lo entiendo. A veces me parece mentira que el

director general de Pesca haya sido pescador.

Como ya le expliqué el año pasado, no es solo el perjuicio

económico, que usted lo sabe y puede llegar hasta 12.000

euros , us t ed sabe que el coste de una pérdida de... una captura

de esta especie es grave y aparte el peligro -como usted bien ha

dicho-, se puede romper algún cable debido al peso.

¿Van a esperar ustedes a que pase algo en alguna barca,

algo grave? ¿Es lo que están esperando para tomar medidas?

Sinceramente creo que hay que tomarlas antes.

Lo que creo es que tiene..., lo que tienen que tener ustedes

son ganas de trabajar, basca con investigar un puerto un poco,

de qué puertos salen estas balas de p aja. Creo que se podría

hacer porque salen definitivamente de los puertos de la costa

mediterránea.

Su falt a de sensibilidad es cada vez más patente. En lo que

sí ha sido usted muy rápida es  en colocar a su exjefe de

gabinete, ¿eh?, como director general de Agricultura. 

Mire, Sra. de la Concha, deje de jugar al juego de la silla y

defienda al sector pesquero como se merece.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Té la paraula la consellera d’Agricultura,

Pesca i Alimentació.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I

ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha i

García-Mauriño):

¡Ay, Sra. Marí! Bueno, desde luego que sí estamos

haciendo algo, de hecho hemos tenido el Consejo Pesquero la

semana pasada y le aseguro que no he sentido en ningún

momento que el sector se sienta abandonado como usted dice,

ni muchísimo menos.

Estamos estudiando unas ayudas...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... si quiere le contesto... Estamos estudiando ayudas concretas

con los pescadores, con las cofradías . Ayer estuvimos

hablando con la federación y  también con la confradía de

Ciudadela para ver cómo se pueden evaluar estas pérdidas que,

efectivament e, a veces pueden ser de redes, a veces pueden ser

de la captura del día que se pierde porque la bala aplasta

completamente el pescado, y estas ayudas se van a tramitar y

se van a pagar. Esto por un lado.

En cuanto al origen de las balas, eso sí que es t á resultando

muy  difícil. Los pescadores están colaborando enviando datos

de dónde se encuentran, a qué p rofundidad, pero es que

aparecen en zonas..., no me enseñe las fotos , s i las tengo,

tengo todos esos cromos, los tengo. Las balas de paja

aparecen por sitios tan lejanos que es muy comp licado saber...

y por desgracia no vienen con ninguna identificación, con lo

cual ni siquiera se puede saber si son todas del...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sra. Consellera.

 I.2) Pregunta RGE núm. 2297/21, presentada pe r la

diputada Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari

Mixt, relativa a mesures per millorar la qualitat de l’ai re  de

Maó.

La segona pregunta, RGE núm. 2297/21, relativa a mesures

per millorar la qualitat de l’aire de Maó, presentada per la

diputada Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari

Mixt, s’ajorna atesa la petició presentada pel Govern mitjançant

l’escrit RGE núm. 2379/21.

I.3) Pregunta RGE núm. 2300/21 , presentada pel diputat

Sr. Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari

Ciudadanos, relativa a ajudes a Sant Antoni de Portmany en

motiu del fenomen meteorològic l’octubre de 2019.

Tercera pregunta, RGE núm. 2300/21, relativa a ajudes  a Sant

Antoni de Portmany en motiu del fenomen meteorològic

l’octubre de 2019, que formula el diputat Sr. Maxo Benalal i

Bendrihem del Grup Parlamentari Ciudadanos . Té la paraula el

Sr. Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sr. Presidente. El fenómeno DANA afectó al

municipio ibicenco de Sant Ant oni de Portmany en octubre de

2019 y en su día se prometieron ayudas y asistencia tanto

desde parte del Govern como desde el Gobierno central. 

A día de hoy la única ayuda que se aportó fue a título de

prést amo, una máquina para destruir madera que se tardó en

recuperar.

Mi pregunta hoy es para saber si el Govern o el Gobierno

central, alguien va a aportar las ayudas que en su día se

p rometieron para resolver este problema dos años... un año y

medio después.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Benalal.  Té la paraula la consellera de

Presidència, Funció Pública i Igualtat.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ

PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Sí, moltes gràcies, Sr. Pres ident. Sr. Benalal, com vostè bé

ha dit, dia 22 d’octubre de 2019 hi va haver 45 incidents a Sant

Antoni de Portmany a l’112, hi varen assistir tècnics

d’emergència, IBANAT, bombers d’Eivissa, Protecció Civil,

Policia Local i Guàrdia Civil.

A partir d’aquell moment amb la DANA que es va originar,

el Govern de les Illes  Balears  va demanar la declaració de zona

catastròfica, va demanar la declaració de zona greument

afectada per una emergència de Protecció Civil.

Com vost è sap també un parell de... quasi un mes més tard,

hi va haver un fenomen met eorològic més, el Gloria, que també

va afectar distints municipis i el Govern en aquest cas també va

demanar la mat eixa declaració de zona castròfica, per tant, pel

fenomen del desembre i pel fenomen del gener.

Dia 27 d’agost del 2020 el BOE va publicar el Reial decret

778/2020, de 25 d’agost, pel qual es declara l’aplicació de les

mesures previstes a l’article 9 del Reial decret 11/2019, de 20 de

desembre, a diverses situacions catastròfiques esdevingudes

entre l’1 d’abril de 2019 i el 31 de març de 2020. És a dir, inclou
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la DANA de dia 21 a 23 d’octubre de 2019 i el Gloria del 18 al 26

de gener de 2020.

Aquestes subvencions suposen un 50% de les quanties

presentades. Es va publicar dia 15 de desembre de 2020 i el

termini per a la sol·licitud de subvencions era de trenta dies

hàbils. Per tant, va acabar a finals de gener. 

En aquests moments els expedients de declaració de zona

catastròfica s’estan instruint. A més , el Govern de les Illes

Balears , el mateix 19 i de manera molt ràpida, a través del

FOGAIBA, va treure una línia d’ajuts d’1.700.000 d’ITS de l’any

2017, que va incloure expressament una actuació de recollida i

eliminació de residus forestals per la zona afectada per la

DANA a Sant Antoni. En aquest sentit, la Conselleria

d’Agricultura té previst concedir les ajudes la propera setmana. 

Per tant, crec que el Govern sí que ha tengut celeritat a

l’hora de demanar les ajudes des de l’Estat i t ambé a l’hora de

concedir-ne de les seves. Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM: 

Le agradezco, Sra. Consejera, la lista de ayudas que se han

promet ido y  el haber anunciado los diversos efectos

meteorológicos que han afectado, efectivamente, también a

Sant Antoni; pero el municip io, lo que necesita hoy,

ráp idamente y sin depender de la disfuncionalidad de nues t ras

administraciones, es que esas ayudas  se materialicen y

entonces agradecería al Govern que tratase de acelerar esto lo

más posible. Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Benalal. Té la paraula la consellera de

Presidència. 

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ

PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Bé, com li he dit, des del

Govern central, 39 projectes presentat s , per un import de

5.300.000, dels quals també s’han presentat a Sant Antoni de

Portmany, i el Govern de les Illes -a través de FOGAIBA, li he

dit- la setmana que ve podrà pagar les ajudes que va concedir,

11 concretament a Sant Ant oni, p er un import de 133.000 euros,

per tant, i sabent...

EL SR. PRESIDENT: 

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

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.4) Pregunta RGE núm. 2303/21, presentada pel diputat

Sr. Antoni o Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a previsió de desescalada arran

de les peticions de SOS Esports. 

Quarta pregunta, RGE núm. 2303/21, relativa a previsió de

desescalada arran de les peticions de SOS Esports, que formula

el diputat Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup

Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Fuster.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA: 

Molt es  gràcies, Sr. President. Molt bon dia, Sra. Consellera.

Recentment s’ha creat un nou moviment que represent a a

equips, i fins i tot l’esp ort  lliure de les nostres illes, per

reivindicar al Govern un pla de desescalada exclusiu per a

l’esport balear. 

Per això li deman: quina previsió de desescalada té p revista

el Govern arran de les p eticions de SOS Esports? Moltes

gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Fuster. Té la paraula la consellera d’Afers

Socials i Esports. 

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS

(Fina de Santiago i Rodríguez):

Gràcies, president. Bon dia a tots i a totes. Des del

p ermanent diàleg que s’està realitzant amb les federacions

esportives i els clubs esportius, hem de dir que mai no s’ha

paralitzat l’esport a la nostra comunitat autònoma.

L’esp ort individual està funcionant amb normalitat, s’està

celebrant tot amb normalit at, sempre amb protocols importants

i estrictes, i l’esport d’equip sempre ha estat funcionant, és cert

que a les darreres setmanes només  s ’ha permès l’entrenament

sense contacte. 

A partir d’aquí i de les reunions amb les federacions s’ha

establert un objectiu de normalitzar la situació. Primer,

començar a fer els entrenaments amb contacte; després,

aut oritzar les competicions autonòmiques; i, mentrestant ,

permetre el públic, sempre que la situació pandèmica ho

permeti. Primer ho farem amb els nins o els esportistes majors

de 12 anys i, després, amb els nins de 6 a 12 anys. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA: 

Moltes gràcies, Sr. President . Veig que no comparteix la

desesperació del sector, Sra. Consellera. Miri...
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(Petit aldarull)

Ja li vaig dir fa un parell de mesos, que els esport is t es  i

clubs de les nos tres illes havien tengut un comportament

exemplar durant la pandèmia, especialment, en els mesos més

durs. També li vaig dir que vostès només anaven a remolc del

Sr. Sánchez, i anar darrere del Sr. Sánchez  era anar darrere el

caos i la improvisació. Vostè va tirar balons fora i em va dir que

tot el món de l’esport a les Illes Balears estava encantadíssim

amb la seva gestió. Però la realitat és que la setmana passada la

plataforma SOS Esport denunciava que, cit literalment: “Las

reivindicaciones formuladas por diferentes clubes de forma

individual no han tenido recorrido. No son atendidas y la

realidad es que el deporte está quedando fuera del plan de

desescalada”. Quina pena que s’hagi hagut de crear aquesta

plataforma, quina llàstima, perquè vostès reaccionassin. 

Sra. Consellera, els nostres clubs s’han adaptats des del

primer dia a totes les condicions que els han imposat. Han fet

tots els protocols i han pres totes les mesures de seguret at  que

havien de prendre, assumint un important cost econòmic per a

això. El que reclama ara són coses de pura lògica. L’esport

balear necessita un pla de desescalada on tots, els  clubs  i els

esp ort is t es, es puguin adaptar a la situació que tenen la resta

de sectors de la societat balear. Ells entenen perfectament la

situació que vivim, però no entenen com teatres, cinemes..., el

món de la cultura, per exemple, puguin continuar amb les seves

activitats -amb limitacions d’aforament, per suposat- i l’esp ort

no pugui. És que no és normal, Sra. Consellera. 

El món de l’esport representa el millor d’aquesta t erra, l’únic

que demanen és que no els ignorin, com els han ignorat fins ara

vostès. Ells estan per ajudar i per aportar, ho han fet sempre,

per sobre d’ideologies polítiques. Per això li deman, Sra.

Consellera, de forma const ructiva: pactin amb ells un pla de

desescalada perquè gran part del nostre món esportiu està

quedant enrere per les seves decis ions  o per les seves no

decisions. Reaccionin. Però no amb anuncis de titular i

màrqueting com varen fer la setmana passada, que són la seva

especialitat, sinó amb fets reals. No enganin un altre pic el món

de l’esport. No s’ho mereix. 

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 

(Alguns aplaudiments)

(Pèrdua momentània del so)

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS

(Fina de Santiago i Rodríguez):

Gràcies, president. Els únics que ha reaccionat al SOS

Esports, són vostès. Duim un any, un any, de pandèmia, i és la

primera pregunta que em fa vostè amb relació a esports..., vull

dir, els únics que han reaccionat són vostès. Mentrestant,

nosaltres què hem fet?

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

No, no... Mentrestant, nosaltres què hem fet? No...

Nosaltres ens hem reunit  amb les federacions, amb els clubs, en

diàleg permanent, ells mateixos  els  diuen que el diàleg és fluid

amb nosaltres. A les seves reivindicacions diuen que el diàleg

és fluid amb nosaltres. Nosaltres coincidim amb ells. Que

l’esport és fonamental..., de les activitats millors que podem

presentar a un ciut adà. Nosaltres n’estam absolutament

convençuts. Hem planificat  amb ells la desescalada. On hi ha

debat?, en el calendari, senyor parlament ari. En el calendari. Ells

volen accelerar i nosaltres hem de ser més cauts. I aquí hi ha el

diàleg permanent amb ells. 

Aquesta és l’única diferència que ens separa. Amb tota la

resta estam absolutament d’acord. I, a més, no em digui vostè

-que vos t è ha estat dirigent d’esports durant els governs del

Partit Popular- com varen deixar l’esport vostès!, l’any 2015.

Des de l’any  2015 tenen, clar!, tenen més pressupost federatiu,

t enen més pressupost els clubs, tenen més pressupost els

esportistes i tenen més patrocini. La diferència és abismal.

I vull agrair al món de l’esport com de bé s’ha comportat.

Efectivament: han es t at molt clars en les seves reivindicacions,

han estat contundents en els seus arguments i han estat

respectuosos amb la situació de la pandèmia. De vegades,

vostès, els haurien d’imitar una mica. Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.5) Pregunta RGE núm. 2306/21, presentada pel diputat

Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del  Grup Parlamentari

Popular, relativa a actes de reconeixement i memòri a pe r

recordar qui  fou batle d'Es Castell, Sr. Francesc Gimier

Sintes.

Cinquena pregunta, RGE núm. 2306/21, relativa a actes de

reconeixement i memòria per recordar qui fou batle d'Es  Castell,

Sr. Francesc Gimier Sintes, present ada pel diputat Sr. Juan

Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, s ’ajorna

atesa la petició presentada pel Govern mitjançant l’escrit RGE

núm. 2379/21. 

I.6) Pregunta RGE núm. 2240/21, presentada per la

diputada Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup

Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a

pròrroga del termini establert a l'article 23 de la Llei 8/2019,

de  re sidus i sols contaminats de les Illes Balears, per als

envasos d'un sol ús.

La sisena pregunta, RGE núm. 2240/21, relativa a pròrroga

del t ermini establert a l'article 23 de la Llei 8/2019, de residus i

sols contaminats de les Illes Balears, per als envasos d'un sol

ús, p resentada per la diputada Sra. Maria Antònia Sureda i

Martí, del Grup Parlament ari El Pi Proposta per les Illes Balears,

s’ajorna atesa la petició presentada pel Govern mitjançant

l’escrit RGE núm. 2378/21.  

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202102306
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202102379
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202102379
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202102240
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202102378


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 71 / 9 de març de 2021 4225

I.7) Pregunta RGE núm. 2274/21, presentada per la

diputada Sra. Idoia Ribas Marino, del Grup Parlamentari

VOX-Actua Baleares, relativa a mesures de suport a les

instal·lacions esportives.

Setena pregunta, RGE núm. 2274/21, relativa a mesures de

suport a les instal·lacions esportives, que formula la diputada

Sra. Idoia Ribas Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares. Té la paraula la Sra. Ribas. 

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Gracias, presidente. Señoras y señores  diputados, buenos

días. Sra. Santiago, desde el mes de junio del año pasado el

Gobierno balear se ha dedicado a imponer restricciones en

diversos ámbitos de actividad, entre ellos, en el desarrollo de

las  actividades deportivas, con el consiguiente perjuicio

económico a este tipo de establecimientos. 

Sra. Santiago, ¿qué medidas de ayuda ha puesto en marcha

el Gobierno de las Islas  Baleares para compensar ese perjuicio

económico que les están causando ustedes a las instalaciones

deportivas? Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Ribas. Té la paraula la consellera d’Afers

Socials i Esports. 

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS

(Fina de Santiago i Rodríguez):

Gràcies, pres ident . Sra. Ribas, les restriccions que fa el

Govern és perquè hi ha una pandèmia, que vos t è sembla que

ho obvia sistemàticament cada vegada que fa una p regunta a

aquest govern. Les restriccions es deuen que hi ha una

pandèmia i que hem de preservar la salut.

Com a altres activitats econòmiques a la nostra comunitat

autònoma s’ha elaborat aquest ajut d’acompanyament que

consta de 15 milions per part del Govern, 15 milions per part

dels  consells, que els gimnasos i les acadèmies de dansa s'hi

poden acollir, poden rebre un màxim de 6.000 euros. Els

gimnasos s’incorporaran també a la segona fase d’aquestes

ajudes  p er al manteniment de les estructures econòmiques una

vegada que hagi finalitzat la pandèmia i mentrestant obrim els

gimnasos  en la mesura que els indicadors de la pandèmia ho

permeten.

Per tant, li puc dir que els gimnasos, igual que qualsevol

empresa, rep ajudes econòmiques del Govern i del consell.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sra. Consejera, hasta el momento el Gobierno balear ha

ofrecido una ayuda de 3.000 euros por es t ablecimiento como

máximo una sola vez y llevamos nueve meses de restricciones.

Su compañera la Sra. Gómez se ha dedicado a emit ir

resoluciones sin sentido, como por ejemplo cerrar las  salas de

fitness, pero permit ir los  ent renamientos personales, o

establecer un máximo de seis personas per clase sin tener en

cuenta el tamaño de la sala. 

Estas restricciones han provocado que la mayoría de los

gimnasios permanezcan cerrados o bien que hayan abierto con

pérdidas, resistiendo agónicamente hasta la ruina. Lo cierto es

que sólo un 0,28% de los contagios durante la primera ola se

produjeron en gimnasios, lugares donde may oritariamente

cuentan con aparatos de renovación de aire capaces de renovar

todo el aire hasta siete veces en una hora; lugares donde el

30% de las personas que acuden resulta que lo hacen por

prescrip ción médica para tratar múltiples afecciones, como

problemas de sobrepeso, hipertensión, diabetes. 

Ustedes están impidiendo a miles de persones poder realizar

una actividad física que es un hábito saludable y que se

traduce en un ahorro significat ivo para nuestro sistema de

salud pública. Pero no contentos con esto, además se han

empeñado en arruinar también a los empresarios del sector

como han hecho con el resto de empresas de todos los

sectores de actividad, a los que ustedes han prohibido trabajar

o bien han impuesto restricciones que en la práct ica hacen

inviable mantener la actividad. 

¿Por qué no establecen ayudas de verdad para evitar la

quiebra de estas empresas como se es t á haciendo en otros

lugares de España? Ust edes  se fijan tanto en Cataluña para lo

que les conviene, ¿por qué no establecen ayudas como en

Cataluña que sólo para rescatar a las empresas que gestionan

ins t alaciones  dep ort ivas hubo una convocat oria de

subvenciones en noviembre de cerca de 20 millones de euros,

sólo para los gimnasios?

Sra. Consejera, lo ciert o es que ustedes están muy

orgullosos de gastar 6,5 millones de euros en coop eración

internacional jugando a hacer política internacional, cuando

eso es algo que debería corresp onder al Estado y no a una

comunidad autónoma, y mient ras los ciudadanos a los que

usted gobierna están absolutamente abandonados.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Té la paraula la consellera d’Afers

Socials i Esports.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS

(Fina de Santiago i Rodríguez):

Gràcies, president. M iri, la Sra. Gómez, la consellera de

Salut, i el seu equip han salvat vides i sempre els haurem
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d’estar agraït s. Som la comunitat autònoma amb un percentatge

de menys defuncions, i és gràcies a això. Per favor!

(Alguns aplaudiments)

Que ho haguem de repetir cada vegada .. . ,  ens  hauria de fer

sentir orgullosos. Clar que és  difícil l’equilibri entre els sectors

i clar que és difícil l’equilibri entre la demanda i tenir reactivada

l’economia a la vegada que treballar amb indicadors  de

pandèmia.

Sra. Ribas, el que mai no pensava veure ho veig durant

aquest pandèmia, la dreta, l’extrema dreta demanant polítiques

intervencionistes. Això, aquesta pandèmia ens farà veure

coses...

(Alguns aplaudiments)

... que mai no havíem pensat. Què passa, que el mercat només

va bé quan l’economia va bé? Quan l’economia va malament

aquests “xiringuitos” administratius -que vostès caracteritzen-

han de ser forts? A part d’un discurs  de reducció dels imposts.

Sra. Ribas, és molt difícil governar, però vostès en tenen

molt poca idea. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.8) Pregunta RGE núm. 2309/21, presentada pe l  di putat

Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parl ame ntari Popular,

relativa a fons europeus React-Unió Europea per donar ajudes

directes a PIME i a autònoms. 

Vuitena pregunta, RGE núm. 2309/21, relativa a fons

europeus React-Unió Europea per donar ajudes directes a pime

i a aut ònoms, que formula el diputat Sr. Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Senyors i senyores dip ut at s . Sra.

Consellera, té previs t  ut ilitzar o ha utilitzat el Govern de les Illes

Balears els fons europeus React-EU p er donar ajudes directes

a PIME i a autònoms? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Cos t a. Té la paraula la consellera d’Hisenda i

Relacions Exteriors.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS

EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Gràcies, president. Diputats, diputades. Sr. Costa, gràcies

per la pregunta perquè em p ermet reiterar el compromís del

Govern amb les famílies i el teixit empresarial de les Illes Balears

no només per la protecció de la salut sinó t ambé p er

l’acomp any ament  econò m i c  p e r les  conseqüències

econòmiques de les restriccions que s’han adopt at  p er protegir

la salut de tots els ciutadans i ciutadanes.

S’han activat diferents p aquets d’ajudes, el darrer en el si de

la Comissió de seguiment del pacte de la reactivació per més de

110 milions d’euros amb la participació dels consells insulars i

dels ajuntaments, i es continuaran activant paquets d’ajudes

mentre durin les restriccions i aniran acompanyades de mesures

t ambé de reactivació, sigui quin sigui el finançament

d’aquestes ajudes, sigui el React o siguin els fons propis.

Aquest és l’objectiu: protegir el sector empresarial de les

nostres illes.

Quant al React, la programació del React, que vull dir que

cap  comunitat autònoma no té aprovada encara la programació

del React, l’objectiu fonamental és absorbir el màxim de

recursos europeus amb una certificació que sigui el més segura

possible i amb una pista d’auditoria el més clara p oss ible i que

també pugui significar alliberar recursos propis per donar

ajudes al sector empresarial. Així ho hem acordat a la mesa de

diàleg social, per poder maximitzar els dos objectius : un,

protegir el nostre teixit empresarial i, segon, absorbir al màxim

els recursos europeus assignats.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COSTA I COSTA:

Sra. Consellera, són conscients -segons la Sra. Armengol i

el Sr. Negueruela-, que el Partit Popular no fa propostes, no fa

propostes. Ara, això sí, des del mes d’abril de l’any 2020 venim

demanant ajudes directes per a autònoms i per a PIME, des

d’abril de 2020, Sra. Consellera. Multitud de vegades a aquesta

cambra hem demanat ajudes directes a autònoms i PIM E. Li

vàrem demanar al Sr. Negueruela, aquest diputat que els parla,

asseguts a una taula que posassin en el pla de reactivació

ajudes directes a autònoms i a PIME i el Sr. Negueruela s'hi va

negar. Per això, el Partit Popular, ent re d’altres coses, no va

donar suport...

(Alguns aplaudiments)

... al Pla de reactivació econòmica.

Vàrem presentar una esmena als pressupostos justament

per dedicar el 50% de React -EU a ajudes directes a autònoms i

a PIME. Els va parèixer a vostès una p roposta espantosa;

falt aria més que donassin suport a una proposta del Partit

Popular!

Miri,  fa res, dues setmanes, a una PNL del Grup Parlamentari

Ciutadans vàrem present ar una esmena per intentar que vostès
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posassin 150 milions d’euros, dels 300 milions d’euros que ens

diuen que rebran del fons React-EU, a ajudes directes a

autònoms i a PIME. Per suposat, per descomptat a vostès els

va parèixer esp ant ós. El Grup Parlamentari Ciutadans, per

desgràcia, ni tan sols  va considerar que s’hagués d’acceptar

aquella esmena. 

Sra. Consellera, la realitat a dia d’avui és que vostès han

enganyat els ciutadans de les Illes Balears i els autònoms i les

PIME de les Illes Balears. Els han enganyat perquè els varen dir

que posant  damunt la taula 25 milions d’euros per part del

Govern de les Illes Balears amb fons d’ajudes directes, l’esforç

era màxim!, era impossible treure més recursos addicionals.

Mentida!, es podien treure més recursos addicionals, hi ha 300

milions d’euros del REACT -EU, hi ha comunitats autònomes

com la Comunitat Valenciana que ha des t inat fons d’aquest

tipus per ajudar autònoms i PIME, i vostès s’hi han negat.

Vostès no han volgut ajudar els autònoms i les PIME

d’aquestes illes. No han volgut ajudar. L’ajuda ha estat

insuficient i han mentit als ciutadans d’aquestes illes. 

Sra. Consellera i Sra. Armengol, deixin d’enganyar els

autònoms i les PIME d’aquestes illes. Sí que hi ha recursos.

Dotin d’una vegada per totes 150, 200 milions d’euros per

ajudar els  autònoms i les PIME. Feim molt tard, però més val ara

que mai. 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, gràcies per les seves

recomanacions. Hi ha hagut ajudes directes, hi ha ajudes

directes , hi haurà ajudes directes, hi ha ajudes financeres que

vénen acompanyades de 7.000 euros de mitjana per préstec en

ajuda directa i tot el que es pugui certificar en el React es

certificarà en el React. 

Li torn a dir que cap comunitat aut ònoma té programat i té

aprovada la programació del React. Els recursos del React

ajuden que tenguem més recursos, sí, efectivament, p erò les

ajudes no poden dependre exclusivament de l’assignació que

tenen les Illes Balears del fons React.

Les Illes Balears mereixen un tractament específic, com

l’hem tengut en qües t ions  laborals i en qüestions de

prestacions laborals, en qüestions d’ajudes directes, perquè

som la comunitat autònoma més afectada i a la vegada la

comunitat autònoma més endeutada per l’efect e de la pandèmia

i pel nostre infrafinançament. I aquí esper trobar el Partit

Popular i no votant en contra del decret per tramitació de fons

europeus en el Congrés dels Diputats.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 

I.9) Pre gunta RGE núm. 2302/21, presentada pel diputat

Sr. José Luis Camps i Pons, del Grup Parlame ntari Popular,

relativa a projecte del port de Fornells. 

Novena pregunta, RGE núm. 2302/21, relativa a projecte del

port de Fornells que formula el diputat Sr. José Luís Camps i

Pons del Grup  Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President, molt bon dia. Sr. Conseller, ambdós

hem estat batles i, per tant, sabem molt bé el que és ser

municipalista. El 25 de febrer l’ens de Port s  IB va aprovar una

pròrroga per a la moratòria de l’activitat comercial en el port de

Sant Antoni d’Eivissa, entenc la seva precaució i decisió, així

com m’agradaria la tingués a Fornells.

Com sabrà, el port de Fornells ha estat motiu de debat

durant la tramitació dels projectes de reforma integral, tant per

la Junta Local de Fornells, pel ple de l’Ajuntament d’Es

Mercadal, com per aquest parlament. Tots han expressat un

ampli rebuig als  capricis de l’edifici en superfície de

l’exconseller Pons. 

Què farà, Sr. Conseller?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. T é la paraula el conseller de Mobilitat i

Habitatge.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE (Josep

Marí i Ribas):

Gràcies, Sr. President. Sr. Camps, comparar-me el tema del

port de Sant Antoni amb el tema de Fornells, fins allà on jo he

entès les  dues problemàtiques, no és molt correcte, perquè del

que es tracta en el port de Fornells és de fer-hi inversions,

d’arreglar aquest port amb un projecte que el Govern ha

dissenyat des de l’any  2016, que ha passat tota la tramitació

administrativa, que inverteix un tot al de 13 milions d’euros, ja

en una p rimera fase d’1.200.000 i falten uns 9,5 milions que

estan en fase de licitació.

Vost è em demanava per la posició del Govern i el Govern a

través de Ports de les Illes Balears té no només la voluntat, sinó

l’obligació d’habilitar i de fer aquelles obres de reforma i de

millora a les seves instal·lacions, perquè t é aques t a

competència exclusiva i ho ha fet amb un projecte que em

consta, que és ver que ha tengut una llarga tramitació, però

també que ha rebut multit ud de reformes i de millores, producte

del consens i dels acords que s’han tengut amb els distints

actors d’aquest tema. 
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Per tant, la posició és  desenvolupar un projecte que es va

començar a gestar, com li he dit , el 2016, que s’ha anat adaptant

a les peticions i als plantejaments de les institucions i la

societat, tant d’Es Mercadal com concretament de Fornells.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies , Sr. President. Des de setembre de 2015, Ports IB

disp osava d’un informe on els recordava que els edificis del

carrer Governador es trobaven dins zona portuària de la

comunitat  autònoma, segons el Reial decret 450/85 i per tant, el

juliol de 2018 recuperarien les concessions públiques i,  de

forma incomprensible, la Direcció General de Ports, no

incorporen dins el mateix projecte els edificis i prefereixen fer-ne

dos projectes, com si els doblers públics no fossin de ningú. 

El març de 2018, l’acord de ple de l’Ajuntament d’Es

M ercadal expressa el seu rebuig a la construcció d’un edifici de

nova planta a la zona de domini públic. El juliol de 2018, la Junta

Local de Fornells dóna suport als projectes condicionats que

a l’edificació situada a l’àmbit del pla de Fornells no hi hagi l’ús

de bar, cafeteria, restaurant o cant ina. El 6 de febrer de 2019, la

Comiss ió de Medi Ambient d’aquest parlament aprova no

incloure en el projecte de reforma integral del port de Fornells

cap nova edificació en superfície a la zona de domini públic del

pla de Fornells. 

Al Ple del Parlament de dia 13 d’octubre de l’any passat,

l’exconseller Pons, “nosaltres cercarem l’acord, el cercam si la

Junta Local de Fornells diu que sí, tirarem endavant aquest

projecte; i si diu que no, evidentment l’haurem de replantejar”,

la Junta Local ja li havia dit que no. L’article 13 de la Llei

10/2005, de ports, deixa ben clar que per ass ignar uns usos o la

justificació de les necessitats a una zona portuària per a

activitats no essencials, és  a dir, restaurant, ha d’estar

contemplat a un pla d’ús i gestió, que és  inexistent, per tant,

condicionar el futur ús dels locals a la zona portuària sense el

pla d’ús no és coherent i no s’ajusta a les normes.

Sr. Marí, quins interessos ens vol ocultar el Partit Socialista

als menorquins?

(Remor de veus)

Els menorquins tenim la mateixa sort o no t indrem la mateixa

sort que ha tingut Eivissa amb aquesta pròrroga? Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camp s . Té la paraula el conseller de Mobilitat i

Habitatge.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE (Josep

Marí i Ribas):

Vostè, Sr. Camps, m'està anticipant coses del futur, em parla

del passat. Jo, com comprendrà, encara no duc molt de temps

aquí i potser em falten algunes dades per manejar. Però el que

sé és tot el que s’ha estat fent  fins  ara, quin és l’estat de la

s it uació i volem comp let ar aques t es infraestructures

necessàries per al port de Fornells. Em consta també que

aquesta setmana passa mateixa hi va haver una reunió amb els

principals sectors econòmic, -CAEB, PIME, Cercle d’Economia,

Cambra de Comerç- i aquí es va manifestar el suport a aquest

projecte per la millora que suposa al nucli de Fornells i les

activitats que allà es desenvoluparan. 

Em consta que el tema del restaurant ja estava eliminat

d’aquest projecte, almenys aquestes són les notícies que tenc.

I, per tant, el motiu de la discussió principal no era tal. És clar

que hi deu haver, com en tot, no unanimitat total, però sí una

majoria molt important que està a favor, primer que es facin les

obres, que es millori i sobretot que IB Ports exerceixi les  seves

competències i que millori aquestes instal·lacions que bona

falta els fan, després de moltíssims anys de...

(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. 2304/21, presentada pe r la

diputada Sra. Maria Salomé Cabrera i Roselló, de l Grup

Parlamentari Popular, relativa a estratègia del Govern per tal

de reduir les xifres d’atur.

Desena pregunta, RGE núm. 2304/21, relativa a estratègia del

Govern per tal de reduir les xifres d’atur, que formula la

diputada Sra. Maria Salomé Cabrera i Roselló, del Grup

Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, señoras y señores

diputados. Sr. Conseller, ¿cuál es la estrategia del Govern para

reducir las cifras del paro? Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrera. Té la paraula el conseller de Model

Econòmic, Turisme i Treball.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I

TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Gràcies, Sr. President. El Govern està en el marc del diàleg

social amb els agents socials, amb els empresaris i amb les
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organitzacions sindicals, fent una estratègia, per això hem posat

en marxa el pla de xoc per a l’ocupació, sense que vostès

estiguin en aquesta firma amb els agents socials , p recisament

per mantenir l’ocupació a les nostres illes. És cert que tenim

unes xifres  d’atur molt dures, és cert també que el PIB ha caigut

un 25% i la caiguda de l’afiliació ha estat del 8%. 

Aquesta diferència el que demost ra és que el sistema de

protecció està mantenint un import  col·lectiu dels nostres

treballadors i treballadores i és  cert que s’estan incrementant

els recursos i que en les properes setmanes seguirem fent feina

en el pla d’ocupació per als prop ers  anys i també en les

mesures que han d’adoptar amb els sectors  econòmics per al

seu manteniment i viabilitat.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Pres idente. Sr. Conseller, nos da la sensación

que en su estrategia no es t á t eniendo en cuenta la

desesperación de la gente, y  es  importante recordarle que

Baleares antes  de la pandemia ya presentaba cifras negativas

en creación de empleo y en crecimiento económico por el

fracaso de sus políticas. Y después de un año de pandemia,

Baleares cosecha los peores resultados de España en casi todo,

en el paro, perjudicando especialmente a las mujeres, en cierres

de establecimientos, en caídas de facturación de las empresas,

gente a las puertas del SEPE desesperando porque llevan seis

meses sin cobrar, sin ayudas directas a empresas suficient es ,

con un plan de reactivación que habla que es inútil y le

añadimos ahora la inseguridad jurídica, expropiaciones y

sentencias que tumban sus normativas.

Pero todo esto usted ya lo sabe, lo que parece no saber es

que esto se t raduce en más pobreza y más colas del hambre,

que las vacunas, único salvavidas con el que podríamos

disponer, están en el aire y Baleares se ahoga. El sect or

productivo ha renunciado ya a la Semana Santa y han asumido

el sacrificio para así poder optar a una mejor t emporada del

verano. ¿Y ustedes qué van a hacer para estar a la altura?

Espero que ahora nos lo explique.

Nosotros ins istimos en nuestras propuestas en positivo,

esas que ustedes dicen que nosotros no hacemos. Recuerden

el plan que en abril pasado el Partido Popular presentó para

ayudas a autónomos, PYME, empresas y familias  por 350

millones que ustedes rechazaron. Si lo hubieran aplicado, el

drama hoy sería menor. Baleares necesita des t inar esos 150

millones como mínimo de fondos React-EU de ayudas directas

al tejido productivo, eliminar el ITS al menos este año, para

recuperar la competitividad, rebajar el canon de saneamiento,

ERTE y ayudas por cese de act ividad que sean necesarios;

rebajar el IVA al 4% al sector turístico, exenciones fiscales a

empresas, bajar la cuota de autónomos, ingreso cero, cuota

cero. 

Y necesitamos, Sr. Conseller, corredores seguros con todas

las exigencias sanitarias que le venimos pidiendo desde hace

meses y vacunas prioritarias para conseguir el 70% en junio.

Estas medidas creemos que por lo menos  serían

imprescindibles para recuperar el tejido p roduct ivo, la

temporada y el empleo, Sr. Conseller, el empleo se recup era de

es t a manera, no solamente con las políticas de empleo que

usted nos ha exp licado y  aunque no sea solamente

competencia suya, lo que tiene que hacer es exigirlo de manera

contundente donde proceda como es su obligación, pero, Sr.

Conseller, le pedimos ya a la Sra. Armengol que todo esto lo

hagan rápido y lo hagan ya, porque de aquí dependen vidas  y

economía, Sr. Conseller.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrera. Té la paraula el conseller de Model

Econòmic, Turisme i Treball.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I

TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, Sr. Presidente. Desde abril ha llovido bastante y

espero que actualicen sus propuestas para venir aquí a

justificar su trabajo. Puedo ent ender que tengan que justificar

su trabajo en esta cámara de forma permanente ust ed, el Sr.

Company y el Sr. Costa, lo que habrían de hacer es actualizar

esas propuestas a la realidad en la que nos encontramos. Lo de

abril del año pasado no sirve para...

(Remor de veus)

... hoy en día. En abril ustedes no defendían ni los ERTE porque

ustedes no sabían lo que eran porque lo que sabían era de

ERE...

(Remor de veus)

... ustedes son los que saben de ERE. 

Ha preguntado por las cifras de paro, las cifras de paro son

muy duras, pero ahora hay un gobierno de izquierdas que lo

que hace es mantener ERTE p ara p roteger a la clase trabajadora

de estas islas, con ustedes no pasaba.

En 2012, el peor momento de la crisis económica anterior,

ustedes eliminaron el presupuesto del SOIB, lo bajaron un 21%

para las personas desocupadas de estas islas. De eso sabe el

Sr. Costa, de reducir presupuest o para los parados de esta

comunidad autónoma hasta dejarlo en 40 millones de euros, el

presupuesto más  bajo de la historia del SOIB, 40 millones de

euros en el peor momento de la historia. Eso es  lo que ustedes

pensaban en los parados de esta comunidad autónoma.
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Nosotros tenemos un presupuesto superior a los 90

millones de euros, llegaremos  a los 100 para proteger a la clase

trabajadora de estas islas.

Con ustedes no había ERTE, ahora hay más de 2.383

millones de euros en esta comunidad autónoma. Con ustedes

no había ICO, ahora hay más de 4.700 millones para esta

comunidad autónoma. Las propuestas del Sr. Costa no las

aplicaba cuando regía. El ISBA no funcionaba como funciona

ahora con la consejera de Hacienda, con Rosario Sánchez. Eso

no lo dice el Sr. Costa. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Ahora hay más de 200 millones de euros en líneas de ISBA

que con ust edes tampoco había para las empresas de esta isla.

Eso es lo que ustedes ahora dicen que proponen, pero no

hacían y sobre todo ¿sabe qué les  p uedo decir que hacían

ustedes con los parados? Jamás un gobierno en democracia

recortó prestaciones a desocupados como ustedes , eliminaron

el subsidio de mayores de 52 años, recort aron las prestaciones

a quien más las necesitaba...

(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)

Senyors diputats, ...

I.11) Pre gunta RGE núm. 2305/21, presentada per la

diputada Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a ajudes al comerç de Palma.

L’onzena pregunta, RGE núm. 2305/21, relativa a ajudes al

comerç de Palma, presentada per la diputada Sra. Margalida

Durán i Cladera, del Grup Parlament ari Popular, s’ajorna atesa

la petició presentada pel Govern mitjançant l’escrit RGE núm.

2379/21.

I.12) Pregunta RGE núm. 2294/21, presentada pel  diputat

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

Ciudadanos , relativa a repercussió de la notícia de

l’expropiació d’habitatges a Balears. 

Dotzena pregunta, RGE núm. 2294/21, relativa a repercussió

de la notícia de l’expropiació d’habitatges a Balears, que

formula el diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup

Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Sr. Conseller, el pasado 2 de marzo

anunció expropiaciones de viviendas. Ese día su director

general manifestó que esta decis ión tiene un componente sobre

todo didáctico, ¡y tan didáctico!  Sr. Conseller,  ¿cómo valora la

repercusión mediática de la noticia de la expropiación de

viviendas?

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

Mobilitat i Habitatge.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE (Josep

Marí i Ribas):

Gràcies, Sr. President. Sr. Pérez, és lògic que l’aplicació

d’una mesura innovadora com la que inclou la nostra llei

d’habit atge que es va aprovar aquí ja fa un parell d’anys i que

s ignifica la cessió obligatòria temporal de pisos buit s

desocupats de grans tenidors  p er destinar-los a lloguer social,

hagi generat una repercussió important en aquesta... El que

passa és que aquesta rep ercussió ha situat a cadascun allí on

vol estar, tant els partits polítics com les mitjans de

comunicació, els grups d’opinió, etc.

Els que estam perquè els p isos tancats de grans tenidors,

que és el que defineix la llei, estiguin a disposició de la gent que

els necessita estam en una banda, i altra gent , idò tal vegada

pot criticar aques t es  mesures perquè tal vegada no les veu bé

o el que sigui. Per tant, això és ben lliure.

Aquest govern, però, està al costat de la gent que ho

necessita tant en el que explicava ara mateix el conseller

Negueruela com en el que podem fer des d’una política

imp ort antíssima com és la política d’habitatge per a la gent que

ho necessita. 

Això no és cap  ocurrència, és una mesura prevista a la Llei

d’habit at ge que es va aprovar en aquest parlament, que és

plenament legal i que dins de les moltes mesures que t é la llei...

pensam seguir aplicant-la. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sí, conseller, pero usted habló de la palabra "expropiación"

y ahora no la ha citado.

Sinceramente, ¿se cree lo que acaba de decir?, ¿considera

que sus declaraciones favorecieron... que venga inversión?,

¿considera que esta es la fórmula para at raer t alento

emprendedor?

Sr. Marí, el efecto de sus declaraciones  sobre

expropiaciones de viviendas ha sido muy negativo p ara

nuestras islas, ha generado sensación de inseguridad jurídica,
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sensación de que en Baleares se penaliza la propiedad privada

con iniciativas confiscatorias.

Sr. Marí, la gestión de la vivienda social no va de

ideologías, se gestiona y punto, y ust edes como no son

capaces de gestionarla la p olit izan y presentan esta iniciativa

de cesión obligatoria de inmuebles sabiendo que no va a

funcionar p orque son incapaces de hacer que algo funcione. A

ver cuántas de esas 56 viviendas llegan finalmente a cederse.

Si tienen 20 viviendas del IBAVI ocupadas  -con k- únicamente

en Camp Redó.

Sr. Conseller, no llegan a acuerdos de colaboración público-

privada para construir vivienda social,  vetan la iniciativa de

reconvertir edificios turísticos obsoletos  en viviendas sociales

como le pedimos en Ciudadanos. Déjense..., déjense de

políticas de marketing y trabajen para solucionar los problemas

de los ciudadanos de las Islas Baleares que tienen muchos  y

muy graves.

Sr. Marí,  con esta iniciativa y declaraciones y su

repercusión mediática el Govern no ay uda para nada a la

recuperación económica de nuestras islas, ¡qué vergüenza!

EL SR. PRESIDENT:

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

Mobilitat i Habitatge.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE (Josep

Marí i Ribas):

Miri, Sr. Pérez, convindria que no confonguéssim ningú. La

propiet at  dels habitatges es manté..., bé, d’acord, hi ha..., molt

bé,...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

. . . però és un ús temporal el que es fa. Per tant, és un p rocés

també absolutament garantista. El que passa és que, tal com diu

la llei, s’ha d’utilitzar la Llei d’exprop iacions per pagar un preu

just als propietaris i perquè nosaltres els puguem llavors,

l’IBAVI, llogar-los.

Llavors,...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Ara, Sr. Pres ident , llavors li pot tornar donar la paraula i que

continuï fent ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, per favor...

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE (Josep

Marí i Ribas):

Per tant, s’inicia un procediment que és innovador, que

genera aquesta sensació que vostè diu, però que es tà

absolutament lligat a les  mesures que el Govern vol emprendre

perquè el Govern està decidit per múltiples formes  a fer més

habit at ge nou, a donar més ajudes per a la gent que ho

necessita, a donar el dret de tempteig i retracte també en les

grans transaccions que es fan entre el... tema que també ho

vàrem fer i aquí també ho diu la llei, no sé si en va parlar en

aquell moment, i ara una nova mesura que significa aquesta

ocupació temporal perquè del que es tracta és que l’habitatge...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

(Alguns aplaudiments)

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Senyors  diputats, les seves expressions queden registrades

al Diari de Sessions...

I.13) Pregunta RGE núm. 2307/21, presentada per la

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

Popular, relativa a paga extraordinària CO VID al personal

sanitari de les Illes Balears.

Tretzena p regunta, RGE núm. 2307/21, relativa a paga

extraordinària COVID al personal sanitari de les Illes Balears,

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

Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

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

Consellera, té previst abonar una paga extraordinària COVID als

sanitaris de les Illes Balears? Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

Consum. 

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patricia

Juana Gómez i Picard):

Gràcies, president. Bon dia a tot hom. Sra. Diputada, sabem

i reconeixem l’esforç que està fent, des del minut zero, tot el

personal sanitari, tant per a la prevenció com per al tractament

de la malaltia COVID.

I sí, està previst. Hi ha una proposta des de la Conselleria

de Salut per incrementar l’import destinat a la productivitat

variable, concepte del personal sanitari que està fent front a la

pandèmia. Aquest complement reconeix el comp liment

d’objectius i els especials esforços que han de fer o fan els

treballadors. Ja sé que vos t ès, potser ni sap el que és, perquè

el PP no ho pagava, quan governa, perquè ni tan sols es feien

cont ractes de gestió amb els serveis, amb els centres. Varen

deixar de fer fins i tot contractes de gestió. 
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La proposta es traslladarà i es  negociarà a la mesa de

l’empleat públic, que és on s’ha de negociar, amb tots els

sindicats. I el que li puc dir és que es t am parlant d’una quantia

molt superior als  2 milions d’euros que vostès varen fer

d’esmena en els pressuposts per una paga COVID per als

treballadors sanitaris, d'una quantitat molt, molt, superior. 

Gràcies, president. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. MARÍ I MARÍ: 

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, només havia de

contestar sí o no. És lamentable la falta de respecte cap als

sanitaris que representa.

Vostè va afirmar que “si contratamos nuevos profesionales

no podemos pagar más a los que ya están trabajando”. Sra.

Gómez: deixin de mentir, deixin les excuses i deixin de maltractar

els professionals d’aquestes illes. 

La setmana passada assegurava que la seva ges tió són fets

i no paraules . Afirmava que el Partit Popular ha restat durant

tota la pandèmia. El que no diu, el que amaga, és que el Partit

Pop ular reivindica des  de l’op osició els  mat eixos

reconeixements que ofereix governant, no només fem propostes

al Govern de Francina Armengol, sinó que també les executam:

el Consell d’Eivissa abonarà una paga extra COVID als

treballadors de l’Hospital Residencial Cas Serres...

(Alguns aplaudiments)

El Consell, amb un president del Partit Popular, ha

augmentat la plantilla de Cas Serres, un 16% al darrer any , p er

reforçar el servei durant la pandèmia. Vostè només l’ha

incrementat un 6%. Fets i no paraules , és  pagar i no retallar,

com fa el seu govern durant la pitjor crisi sanitària que hem

patit. 

Mentre el Consell d’Eivissa ha cont ractat més per millorar

el servei, ha incrementat el salari dels treballadors i ha agraït

econòmicament la feina del personal de Cas Serres, el seu

Govern ha retallat i rebutjat la paga extra en nombroses

ocasions . Com no vol que patim una resistència i una fuga de

sanitaris, amb la discriminació i el menysp reu que pateixen els

nostres professionals respecte dels de la península? Si som

l’única comunitat autònoma que retalla el 2%, que fa trilerisme

amb els  comp lement s  salarials, que no equip ara la

indemnització per residència amb Canàries, que dispara les

contractacions eventuals i augmenta la precarietat laboral,  que

subs titueix una paga extra per una medalla que no protegeix,

que no retorna ni reconeix cap dret i que tampoc no atreu més

professionals.

Com vol fidelitzar, si imposa el requisit del català, al mateix

temps que contracta a metges sense títol homologat?

Sra. Consellera: més incentius, més personal i menys

medalles. Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

i Consum. 

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patricia

Juana Gómez i Picard):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, mai no serà comparable

la gestió que es fa de les persones  quan governa el Partit

Popular en aquesta comunitat autònoma, de la que fa aquest

govern. Mai no serà comparable. I li recordaré cada setmana, s i

és necessari. 

I s ’ha de ser coherent, quan s’està a l’oposició i quan es

governa. Quan nosaltres estam a l’oposició, hem demanat

recuperació de dret s i en aquest sistema sanitari hi ha

moltíssima més inversió. Estam parlant de 2.800 treballadors

més, que també ajuden a disminuir l’atur d’aquesta comunitat

autònoma en sis anys. Estam p arlant de 900 persones

contractades a tots els àmbits per fer front a la p andèmia. Estam

parlant de recuperació de drets. Estam parlant de més sous, de

més inversió, de molta més recuperació de drets que quan

vostès governen. 

I, per això li dic, la nos t ra p olítica no és ni acomiadar ni

retallar. És el que varen fer vostès durant quatre any s:

acomiadar i retallar. I cada setmana li recordaré la foscor del

Partit Popular quan governa, perquè no fa mai el que diu. Fa,

normalment, tot el contrari de quan és a l’oposició: retallar,

acomiadar, llevar drets a tots els treballadors. 

Ja li he dit diverses vegades, la credibilitat per al personal

sanitari la varen perdre fa molt de temps. 

Moltes gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.14) Pregunta RGE núm. 2308/21, prese ntada per la

diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a Pla d'Igualtat de Dones i

Homes per al sector educatiu. 

Catorzena pregunta, RGE núm. 2308/21, relativa a Pla

d'Igualtat de Dones i Homes per al sector educatiu, que formula

la diputada Sra. M aria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Riera. 
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LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Sr. March, ahir era el Dia de la dona, dia

p er demostrar que s’està amb la igualtat real de drets de dones

i homes, però no és el cas de la seva conselleria, precisament,

la d’Educació. 

Fa cinc anys que t é un mandat parlamentari, per aprovar un

Pla d’igualtat de dones  i homes del sector educatiu. I fa cinc

anys que l’està incomplint. 

Això sí: avui ha vengut amb una xap et a lila a la solapa.

Aquesta és la seva implicació amb la igualtat?, la de la foto fàcil

per davant i l’expedient guardat dins un calaix? Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula el Sr. Conseller d’Educació

i Formació Professional.  

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORM ACIÓ

PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):

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

sabia d’aquest a p regunta i sabia que em diria això d’aquesta

xapa. Ho sabia. Perquè vostè és molt previsible. I estic cont ent

de tenir-la a vostè com a cap d’oposició en temes d’educació.

És fantàstic. 

Miri, si vostè estigués informada i assabentada sabria que

hi haurà un Pla d’igualtat a la Conselleria d’Educació, que està

aprovat, que està penjat a la p àgina web de la Conselleria

d’Educació, que hi ha un Pla de coeducació.

Quan nosaltres vàrem arribar hi havia un pla d’igualtat ? No,

Sra. Riera. Hi havia un pla de coeducació? No, Sra. Riera. Hi

havia un protocol d’assetjament entre docents? No, Sra. Riera.

Hi havia un pla d’asset jament en tema de protocol escolar? No,

Sra. Riera. Hi havia una situació de convivència que no feia

res? Sí, Sra. Riera, a un institut, convivència, que era un element

de conflicte.

Per tant, Sra. Riera, deixi de ment ir i deixi dir les coses tal

com són. Hi ha un Pla d’igualtat i hi ha un P la de coeducació i

aquesta és la nostra política. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

Gràcies, president. El previsible és que vostè ment eixi, Sr.

March. No hi ha cap pla d’igualtat del sector educatiu.

Hi ha unes  bases des de l’any 2016 pendents d’aprovar un

pla. Sap  què ha fet vostè, per la igualtat, en sis anys? Jo li ho

diré. Vostè ha impedit que les mestres embarassades prenguin

possessió de la plaça si no es podien desplaçar per motius de

salut. Vostè ha dit  en aquesta cambra que els nins menors d’un

any havien d’estar a ca seva amb sa mare, en lloc de facilitar la

conciliació. Vostè ha afirmat que fer oposicions, s i es  tenien

fills, era un problema personal i no seu. Vostè ha dit  aquí que,

si es retardava el Pla d’igualtat, era perquè tenia altres

prioritats. Això ha dit vostè en el Diari de Sessions. 

Sap que hi ha una normativa que sanciona les empreses de

més de 100 t reballadors que no tenguin pla d’igualtat? Idò

vostè té 16.000 t reballadors i treballadores educatius sense pla

d’igualtat fa sis anys. 

I ens diu la Sra. Armengol que ara més que mai som

feministes, quan som la comunitat amb més denúncies de

violència masclista de tot el país? Ens diu que ara més que mai

estan implicats, quan tenen un 56% de l’atur femení i la major

escletxa de desigualtat laboral? Ens diu que ara més que mai

som fortes i valentes, quan tenen el pitjor escàndol d’abús

sexual reiterat de nines menors sota la seva tutela, del seu

govern, Sr. March?

No, Sr. March. Fortes i valentes són les que lluiten cada dia

per la igualtat, a pesar de vostès.

Deixin-se de titulars i aprovin ja el Pla d’igualtat del sector

docent. Deixi’s de fotos i de xap es  liles i eliminin l’escletxa

digital de l’administració. Deixi’s de fer pancartes i facin feina,

365 dies a l’any, p er la igualtat real. Mentrestant, Sr. March, no

ens representen. 

Gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula el Sr. Conseller d’Educació

i Formació Professional.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ

PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, president. Estic cont ent que l’aplaudeixin

tant els seus , s i els  seus no l’aplaudeixen no sé qui l’aplaudirà,

a vostè. Segur que la comunitat educativa no l’aplaudirà, d’això

n’estic convençut. 

Miri, Sra. Riera. Hi ha un Pla d’igualtat, li agradi o no li

agradi. Vostè va fer un pla d’igualtat, a Educació? No, no va fer

cap pla d’igualtat.  Va fer el pla de coeducació? No, Sra. Riera.

El que és increïble és que vostès demanen p la d’igualtat quan

realment estan en contra d’educació afectivosexual, quan estan

a favor del pin parent al,  quan realment estan a favor dels

centres que discriminen p er sexe... Sra. Riera, la seva política és

tot el contrari de polítiques d’igualtat. Nosaltres, Sra. Riera, hem

fet polítiques d’igualtat a Educació. 
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Només li posaré un exemple. Vostè, és  una diputada

excel·lent, excel·lent, pel Govern, per la Conselleria d’Educació,

no? I li diré dues coses: en primer lloc, vos t è, quan hi ha dues

persones  del gabinet de la Conselleria d’Educació que varen

quedar embarassades i varen tenir un fill, vostè va criticar que

aquestes persones poguessin tenir un substitut, no hi ha hagut

cap altre diputat del seu grup que hagi crit icat altres gabinets

que hagin tengut dones embarassades i que hagin estat

substituïdes.

Sra. Riera, els fets desenvolupen el mestre i vostè el mes tre

el desenvolupa perfecte, és l’expressió típica de l’antiigualtat i

de la falta de convivència...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Els seus fets la delaten i jo li desig que per molts d’anys

siguin a l’oposició.

Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.15) Pregunta RGE núm. 2298/21, presentada pel diputat

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

relativa a incompliment de l’Estat envers els ciutadans de les

Illes Balears.

Quinzena pregunta, RGE núm. 2298/21, relat iva a

incompliments de l’Estat envers els ciutadans de les Illes

Balears, que formula el diputat Sr. Josep Castells i Baró, del

Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

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

Sra. Presidenta, com ja sap, moltes  vegades aquí vinc a parlar

dels incompliments de l’Est at envers dels ciutadans de les Illes

Balears, normalment  per la manca de mesures per compensar els

desavantatges de la insularitat. Moltes vegades no són

mesures noves que demanem, s inó s imp lement  que

s’acompleixin les que ja estan aprovades o les que ja estan

concedides.

Li posaré un exemple, l’Obligació de Servei Públic en els

vols interilles, la resolució del ministeri que la regula diu que

n’hi ha d’haver, com a mínim, en hivern quatre, i això, doncs, les

darreres setmanes no s’acompleix. Nosaltres  vam treure aquest

tema, a través de la meva companya, Patrícia Font, i ens va

saber greu l’actitud d’un cert conformisme per part del

conseller Marí.

Llavors, jo voldria saber, és a dir, quina és l’actitud del

Govern davant d’aquests incompliments flagrants dels drets

dels ciutadans de les Illes Balears? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Té la paraula la president a del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Molt íssimes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells, per

tornar demanar, una vegada més, d’aquestes qüestions que

afecten sens dubte la ciutadania de la nostra comunit at

autònoma, i rep etir-li, una vegada més, que el Govern de les

Illes Balears està entestat en aquest cas que vos t è explica i en

t ot s  els altres a defensar els interessos de la nostra comunitat

autònoma. Aquesta és la realitat i aquest a és la feina que fem

des de totes i cadascuna de les conselleries del Govern de les

Illes Balears, des de la negociació p olít ica, des de l’acord, des

de la reivindicació i també des de la denúncia, com en aquest

cas que vostè planteja de l’OSP.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Bé, Sra. Presidenta, jo denúncia és la

primera notícia que hi hagi hagut cap denuncia sobre aquest

fet, si em dóna més detalls li agrairé molt.

En aquesta ocasió, quina excusa es posa? La pandèmia, la

pandèmia serveix, malauradament, d’excusa per a tot, fins i tot,

per exemple, quan hem parlat de l’incompliment del Règim

Especial de Balears, també s’ha posat com a excusa la

pandèmia.

A mi em va sorprendre la setmana passada una notícia i és

que la Comunit at  Autònoma Basca, el País Basc ha acordat amb

el Govern de l’Estat la transferència de la gest ió de les presons.

És a dir, sembla ser que hi ha llocs on la pandèmia no impedeix

que s’avanci en altres coses, en aquest sentit amb un tema

d’autogovern, la transferència d’una competència.

I això em porta a p arlar-li d’un altre tema, que són els

problemes que ja s’albira que hi haurà amb l’administració de

justícia, és a dir, en aquests moments és a p unt d’haver-hi un

èxode de funcionaris de justícia; entre t ant nosaltres tenim

dormint el son dels  justs les negociacions amb el Govern per a

la transferència de les competències de justícia, que estan

previs t es al nostre Estatut d’Autonomia, és el que li dic, no

demanem coses noves, simplement  que s’acompleixi el que ja

tenim concedit.

Aleshores, la meva pregunta, Sra. Presidenta, quan vostè

ens diu que no s’ha pogut avançar en el REIB per culp a de la

pandèmia, però llavors veiem que una cosa en el fons molt més

important, com és la transferència de les presons al País Basc,
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sí que s’ha pogut avançar, la meva pregunta és: com pot ser

això? Què passa, som massa bons al·lots? No se’ns pren

seriosament a Madrid? Com explica això?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Cast ells. 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. Cas t ells. La pandèmia no

és una excusa, és una realitat que desgraciadament pateixen els

ciutadans també d’aquesta comunitat autònoma, a vostè li

agrada veure els tassons mig buits. Jo intentaré ser més

realista, Sr. Castells.

Des de la necessitat que té la ciutadania d’aquestes illes, en

què ens hem concentrat en el Govern de les Illes Balears? Hem

aconseguit 438 milions d’euros del fons no reemborsable; hem

aconseguit 300 milions d’euros del React-EU; que 4.000 milions

d’euros hagin arribat amb ICO a les  empreses de les nostres

comunitats autònomes; que arribin 2.000 milions d’euros per

pagar els ERTO als treballadors de la nostra comunit at

autònoma; que hagin arribat 161 milions d’euros per als

autònoms de la nostra comunitat autònoma del Govern

d’Espanya.

En què estam entestats en aquesta setmana? A treballar

amb el Govern d’Espanya, amb els diferents ministeris,  p er

poder tenir ajudes directes per al sect or (...) tan necessitat a les

nostres illes.

I, efectivament, seguim treballant en totes les alt res

qüestions, però crec que, sincerament, en aquest moment la

prioritat era aquesta, la prioritat és la sanitat, la prioritat és la

reactivació de les empreses.

Què el calendari de treball és  molt més intens? Sí, perquè

seguirem governant molt més temps, Sr. Castells.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.16) Pregunta RGE núm. 2239/21, presentada per la

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

Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a mesures previstes

per tombar la corba de l’atur a Balears.

Setzena pregunta, RGE núm. 2239/21, relativa a mesures

previstes per tombar la corba de l’atur a Balears, 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. Sra. Presidenta, efectivament, com pensa t ombar la corba

de l’atur a la nostra comunitat?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Pons, p er parlar d’un

dels temes que són absolutament preocupants per la realitat de

la nostra comunitat autònoma, abans ho explicava el conseller

Negueruela, tenim unes  xifres d’atur absolutament duríssimes

a les nostres illes, que ja havíem pronosticat des  del Govern de

les Illes Balears, saben que hi ha una p andèmia sanitària que

atura la mobilitat a t ot  el món i que, per tant, a les nostres illes,

que viuen molt directament dependents del sector serveis i del

sector turisme, òbviament  t endríem aques t a derivada

econòmica davant aquesta pandèmia que, desgraciadament,

dura moltíssim a les nostres illes i a tot el món.

Què fa el Govern de les Illes Balears? Primer de tot, controlar

la situació sanitària, n’hem parlat moltes vegades amb vostè, és

fonamental tenir una bona situació sanitària per poder reactivar

la nostra economia, primer de tot  salvar vides, tenir unes bones

dades sanitàries, com tenim en aquestes darreres setmanes i,

per tant, poder-les consolidar. Aquesta és la primera obsessió

del Govern de les Illes Balears.

Segona obsessió, treballar evidentment per mantenir les

emp reses  i mantenir els llocs de treball a través de la política

d’ERT O, a través de la política d’ajudes directes, a través de la

política d’avals que ha fet el Govern d’Espanya i el Govern de

les Illes Balears, i treballar conjunt ament en el Pacte de

reactivació i conjuntament amb la Mesa de Diàleg Social en el

Pla de xoc d’ocupació, pla de xoc que ja tenim aprovat i que

vàrem tenir el seu suport en el Pacte de reactivació, i treballam,

com vos t è sap, en el Pla plurianual, al qual també li demanarem

les seves propostes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta disseccionaré una

mica això de la corba de l’atur perquè és tan extensa que seria

impossible en dos minuts i mig que vostè em cont es t i i que jo

m’exp liqui. Així que parlem de dos col·lectius que ens
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preocupen, ahir celebràvem el Dia Internacional de la Dona,

avui hem tengut fins  i t ot  un acte aquí, i és cert que la pandèmia

ha t engut un impacte desproporcionadament negatiu en la

situació de les dones, ja que la immensa majoria, com vost è sap

molt bé, treballen o t reballaven en el sector turístic, en el

comerç minorista, i els anomenats sect ors  informals, que han

estat els més afectats per la crisi sanitària.

Hem de destacar sobretot la p recarietat laboral que tenen la

majoria de dones per mor també de la cris i,  altres organismes

destaquen que la situació ha agreujat encara les bretxes de

gènere i les desigualtats, ja enormes abans de la COVID-19.

En matèria de treball, les dones són les que han sortit més

perjudicades, const at am que 6 de cada 10 pateixen atur de

llarga durada i si tenen més de 55 anys la realitat que viuen és

dramàtica.

I encara p arlaré d’un altre col·lectiu que també ens

preocupa, en teoria són aquells que han de tenir el futur més

amable, tota la vida per davant , i són els joves; cada vegada

sentim més experts que ens  diuen que els joves seran els

propers aturats de llarga durada, en la crisi del 2008 se’n

anaven a fer feina fora i nosaltres estàvem molt tristos perquè

se’n anaven a fer feina fora, però és que ara ja aquesta opció no

serveix. Record que vostè va organitzar un acte per rebre’ls de

tornada cap a la nostra comunitat i ara resulta que no se’n

poden ni anar. Però feina tampoc no en tenen.

Crec que aquests dos col·lectius  necessiten i mereixen un

esforç sup rem d’aquest govern perquè tenguin el futur, perquè

les dones les passes que havien fet endavant  les  t ornam fer

endarrera i perquè els joves es  mereixen efectivament tenir un

futur feliç.

Gràcies, presidenta, i gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Moltíssimes gràcies , Sr. President. Gràcies, Sra. Pons.

Efectivament, ahir, en celebració del dia 8 de març, Dia

Internacional de la Dona, tornàvem reivindicar una cosa que

encara és molt  evident, la precarietat encara té cara de dona i

els treballs a temps parcial ocupen molt majoritàriament les

dones en aquesta comunit at  autònoma, així com a molts altres

indrets, i per a això, òbviament, també segueix treballant el

Govern de les Illes Balears.

Li ho deia abans, t enim una pandèmia sanitària que deriva

en una crisi econòmica molt complicada, en una situació de

l’ocupació molt difícil i que nosaltres treballam evidentment per

revertir, per reactivar la nostra economia. Com? A través del

sector serveis, com vostè veu, treballem conjuntament amb els

agent s del diàleg social per poder reactivar la nostra economia

i amb plans específics, com aquest pla de xoc de 72 milions

d’euros, on hi ha qüest ions específiques tant per a dones com

per a persones joves, en les quals va participar el seu grup

polític, i li ho agraesc més, en el Pacte de reactivació

econòmica.

T reballem ja en el pla plurianual i li repetesc que t é

l’oferiment per p oder-nos presentar totes les propostes que

vostè cregui oportunes.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.17) Pregunta RGE núm. 2245/21, presentada pel diputat

Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-

Actua Baleares, relativa a dades de desocupació.

Dissetena pregunta, RGE núm. 2245/21, relativa a dades de

desocupació, que formula el diputat Sr. Jorge Campos i Asens i,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la paraula el Sr.

Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Armengol ¿cómo valora los

últimos datos de desempleo?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. T é 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. Òbviament,

responia a això a l’anterior portaveu del Grup Parlamentari d’El

Pi, tenim unes dades d’ocupació molt  dures que, sens dubte,

nosaltres ja havíem pronosticat des del Govern de les  Illes

Balears , per l’alta dependència del turisme en aques t a

comunitat autònoma.

Treballam conjunt ament amb tots aquells que volen fer

feina, que són els agents socials i econòmics, d’una forma molt

representativa a les nostres illes, que són les institucions

d’aquesta comunitat autònoma, consells insulars i ajuntaments;

que són grups parlamentaris, tots els que donen suport al

Govern i El Pi i Ciutadans, desgraciadament vostès no es

troben amb els que volen fer feina.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Campos.
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EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sra. Armengol, que me diga que nosotros no estamos con

los que quieren hacer trabajo, con los datos que tenemos en

Baleares, es un auténtico escándalo.

Mire, no sé s i lo sabrá, pero es que el paro aumentó en

Baleares un 47% respecto al marzo del año pasado, que es el

mayor incremento interanual de tota España, superando la cifra

de 84.500 parados registrados  a día de hoy, y casi 8 de cada 10

pertenecen al sector servicios. Y nuestro PIB depende del 75%

de este sector. Por tanto, es normal que el producto interior

bruto se haya hundido un 27% en 2020, que es la mayor caída

de toda España.

Otro dato a tener en cuenta es que el número de

trabajadores en ERTE se ha situado en 38.700 en febrero, esto

supone que en estos momentos hay en torno a 125.000

personas que, queriendo trabajar, no lo están haciendo, y  esto

es absolutamente insostenible.

Mire, Sra. Armengol, estos son los resultados de este plan

de reconstrucción, transformación o reactivación económica

que usted suele sacar a pasear, ese es el p lan de PSOE, de

Podemos y  de M ÉS, y también de El Pi y de Ciudadanos, que

lo firmaron, y que también son responsables de est e desastre;

al igual, Sra. Armengol, que ciert as  p at ronales y sindicatos, que

le advierto de todas formas que los mismos que se hicieron la

foto con usted, no se preocupe que después le darán la culpa,

pero, bueno, eso usted ya lo sabe, que lleva muchos años o

toda la vida en esto.

Mire, Sra. Armengol, usted no hizo caso a nuestras

propues t as , a los ejes que debían constar en un plan de

recuperación económica y que le propusimos en mayo del año

pasado, eso era t rabajar, Sra. Armengol, cuando le dijimos que

debía centrar todo el esfuerzo en mantener el tejido productivo

y empresarial, en aliviar la presión fiscal, en exigir ayudas al

Gobierno de Sánchez y en optimizar el gasto público, a través

de unos presupuestos de base cero.

Y usted ha hecho todo lo contrario, y nos ha arruinado, Sra.

Armengol. Y a quién más está perjudicando es a los

t rabajadores, a los autónomos y a los pequeños empresarios,

a las familias más humildes, que es  lo que siempre hace el

socialismo.

Mire, es t o le va a sonar, 1 de julio de 2020, usted:

“Reactivamos la economía de Baleares poniendo a las personas

en el centro”. Sí que las ha puesto en el centro, sí, en el centro

de las colas del paro.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Sr. Campos, el veig una mica

embullat, a veure, li explicaré el que ha succeït en aquesta

comunitat autònoma. Arran d’una pandèmia sanitària a nivell

internacional, una comunitat que depèn del sector serveis i del

turisme òbviament té una aturada de l’economia molt forta, molt

dura.

I és  clar que ens preocupen cada una de les persones que

es troben a l’atur, cada una de les persones que t enen una certa

dificultat a les nostres illes les quals, desgraciadament, són

moltes.

Li explicaré què ha succeït: ha caigut un 25% el PIB a la

nos t ra comunitat autònoma, cert; ha caigut un 8% l’ocupació

a les nostres Illes. Això què vol dir? Que s’ha mantengut,

perquè a diferència de quan governava la dreta a Espanya i en

aques t a comunitat autònoma, aquí hi ha hagut un sistema de

manteniment del sistema productiu de les empreses i dels llocs

de treball, a través dels ERTO, que significa una inversió a les

nostres illes de 2.000 milions d’euros per pagar els ERTO per

part del Govern d’Espanya. Tant de bo que a Espanya hi ha un

govern progressista i en aquesta comunitat autònoma hi ha un

govern progressista que vetllen pels treballadors i treballadores

de la nostra comunitat autònoma, molt diferent del que succeïa

quan governaven vostès!

(Alguns aplaudiments)

Li recordaré una dada perquè no se li oblidi, Sr. Campos, del

2011 al 2013 aquí hi va haver 87 ERO a les nostres illes, que

afect aran 1.867 persones. Del 20 fins ara 17 ERO, que afecten

197 persones.

(Remor de veus)

Aquesta és la diferència entre uns i uns altres, uns ens

preocupam pels treballadors i les treballadores, d’altres es

preocupen per l’austeritat, pels retalls, sí, vostè formava part

dels “xiringuitos” del Sr. Bauzá, Sr. Campos, en aquella èp oca

de les restriccions i de l'austeritat a les nostres illes.

I què fem, sens dubt e? Un p la de xoc, de 72 milions d'euros,

als qual vostès no han fet cap propost a ni una; treballam en un

pla plurianual i treballam amb els agents socials i econòmics i

amb els majoristes de viatges i amb les empreses turís tiques per

reactivar la nostra economia, això és el que fem.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.
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I.18) Pregunta RGE núm. 2293/21, presentada per la

diputada Sra. Patrícia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari

Ciudadanos, relativa a creixement de la desocupació a Balears.

Divuitena pregunta, RGE núm. 2293/21, relativa a creixement

de la desocupació a Balears, que formula la dip utada Sra.

Patrícia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té

la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president . Sra. Armengol, com evitarà el Govern el

col·lapse social i el desastre econòmic derivat del creixement

continuat de la desocupació a Balears?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. T é la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Repetesc, efectivament, hi ha una

situació econòmica molt complicada, amb unes xifres d'atur molt

dures que treballam des del Govern de les Illes Balears ent orn

de la Mesa del Diàleg Social i del Pacte de reactivació

econòmica.

Sra. Guasp, amb el que no estic d'acord és que hi hagi un

col·lapse social, precisament perquè hi ha hagut una polít ica de

manteniment dels llocs de treball i de manteniment de les

empreses que ha evitat aquest col·lapse social. També perquè

aquestes illes duen cinc any s de preparació, amb més despesa

als serveis públics que mai, amb contractació de professionals

públics i amb una renda social, que és i ha estat garantia per a

les nostres illes per a les persones més vulnerables.

Per tant, sí que hi ha una situació econòmica complicada, sí

que hi ha una situació d'atur complicada, sí que hi ha una

estratègia de reactivació econòmica, no hi ha un col·lapse

social, precisament perquè les polítiques progressistes han

protegit els treballadors i les empreses.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Miri, presidenta, les dades són descoratjadores, estam

d'acord, Balears torna liderar un altre mes la destrucció

d'ocupació, hi ha un 50% més d'aturats el mes de febrer del

2020, 84.581 persones, de les quals 6 de cada 10 són dones.

I sap què més ens preocupa? Els  nos t res  joves, tenim la taxa

d'atur juvenil més alta de la Unió Europea, amb 41,5%, i un de

cada 10 treballadors es troba afectat p er un ERTO, sense

comptar els 85.000 fixos discontinus, també més  dones que

homes.

I presidenta, ningú no discuteix que els ERTO són

fonamentals per frenar la desocupació, sempre estam en el

mateix i nosaltres semp re hem demanat allargar-los, i vostè ho

sap, però és que fins ara només han aplicat mesures passives,

però fa mesos que li reclam al conseller Negueruela p olít iques

actives d'ocupació: formació als aturats, passarel·les, itineraris

laborals per als més vulnerables, polítiques actives p er a joves,

dones i majors  de 50 anys, fomentar l'autoocupació,

l'emprenedoria.

Però vostès posen cada vegada més traves als autònoms i

vostès, tant que s'omplen la boca amb la diversificació de la

nostra economia, som la regió amb l'índex de producció

industrial més baix i on més ha caigut.

Miri, presidenta, han de dir la veritat als ciutadans amb

absoluta claredat, queden mesos molt durs i el seu govern té

l'obligació de t reure la societat balear d'aquesta crisi; patim les

conseqüències d'unes males decisions polítiques i vostès

sembla que no tenen la culpa de res, i les PIM E, els autònoms,

se senten abandonats, presidenta.

No és temps  d'anuncis grandiloqüents sinó de posar

solucions sobre la taula, perquè seguim sense conèixer en què

consistirà el pla anunciat per Sánchez d'11.000 milions, esper

que no sigui una nova improvisació o, pit jor encara, focs

d'artifici, factoria Iván Redondo.

Exigeixi ja al populista Sánchez un pla urgent de rescat amb

ajudes directes al teixit productiu de manera immediata i amb

rebaixes de les càrregues fiscals, com es va aprovar en aquesta

cambra, gràcies a la proposta de Ciutadans. D'això depèn la

supervivència de les nostres PIME, autònoms i molts llocs de

feina i per això continuarem fent prop os t es amb els actors

socials i econòmics de la mà...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

(Algun aplaudiment)

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, Sra. Guasp. A veure,

quan en el 2015 hi havia un pressupost de SOIB p olítiques

actives de 40 milions d’euros, ara tenim un pressup os t  de 94

milions d’euros. Per tant, aquest govern creu en les polít iques
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actives d’ocupació, hi ha cregut sempre i les practica i les

aplica. 

El pla de xoc aprovat per a ocupació de 72 milions d’euros

ajudarà 30.000 persones de les nostres illes, està ajudant 30.000

p ersones de les nostres illes. I jo vull agrair la seva

col·laboració p erquè vostès varen p rop osar mesures

específiques per a gent jove, mesures específiques per a dones.

Li he de recordar que hi ha els 2 milions d’euros de SOIB Dona.

Li he de recordar que es farà una nova convocatòria enguany

de 5 milions d’euros per a dones, que un part  molt  important de

l’atur de llarga durada és sens dubte de dones i per tant  t é una

repercussió molt específica al pla de xoc d’ocupació. Vull

recordar-li que som l’única comunit at  autònoma que té garantit

aquest any de feina a tota víctima de violència masclista a les

nostres illes i que seguirem treballant en aquesta línia.

També li vull recordar que hi ha una part important  d’aquest

pla de xoc de 72 milions d’euros que va directament als joves;

6 milions d’euros de contract ació directa pel Pla Reactiva;

augment per a la formació del joves, 16 milions d’euros en

formació dual que la majoria va p er a la gent jove; es potencia

el servei d’orientació per als joves. El SOIB, com vostè sap, té

una oficina específica d’atenció als joves i enguany tornarem

a treure la convocatòria de joves qualificats, que crec que sens

dubte és una bona notícia.

Treballam també, com vostè sap, amb el p la p lurianual

d’ocupació, i esper que tornarem a rebre les seves propostes i

seran absolutament benvingudes. Alhora estam sens dubte

reivindicant tot allò que és just per a la nostra economia i per a

les nostres empreses directament amb pressupost del Govern

de les Illes Balears. 

I vostè sap que fa dues setmanes vaig ser a M adrid reunida

amb els  diferents ministeris per demanar ajudes directes per al

sector HORECA a la nostra comunitat autònoma, que estic

convençuda que seran aprovades  divendres en Consell de

Ministres. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.19) Pregunta RGE núm. 2310/21, presentada pel diputat

Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a expropiació d’habitatges. 

Dinovena pregunta, RGE núm. 2310/21, relativa a

expropiació d’habitatges, 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, en els sis anys

que du vostè com a presidenta el preu de l’habitatge aquí a les

Illes Balears ha pujat un 25% i el del lloguer un 40%. Després

de sis anys del seu govern i d’haver disposat de més de 6.000

milions d’euros més, la falta d’habitatge a un preu assequible

és la cons t at ació del fracàs de la seva política d’habitatge, i ara

expropiacions.

Creu realment que expropiar és una política d’habitatge

encertada?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Company. Té la paraula la p residenta del

Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Molt íssimes gràcies, Sr. Company,

per aquesta pregunta que em fa avui i que em permet parlar

d’una altra de les polítiques estrelles del Govern de les Illes

Balears , que és la política d’habitatge públic a la nostra

comunitat autònoma, que era inexistent quan vostè era el

conseller del ram.

(Remor de veus)

Vull dir-li que sí, efectivament, creim en la polít ica

d’habitatge públic, vàrem ser el primer govern que va fer una

primera llei d’habitatge a les nostres illes, llei que va passar p el

Consell Consultiu, llei que va ser vista a la Comissió bilateral

amb l’Estat i que, per tant, té garantia de tota constitucionalitat

i llei que va ser aprovada -li record- el 2018.  És rar, Sr.

Company, que se’n recordi ara, tant tard, d’aquesta iniciativa.

Vull dir-li, molt breument , des de l’any 2009 hem lliurat 53

pisos socials -ara mateix n’estam cons truint 462-, hem licitat i

redactat els  p rojectes per fer-ne 419 els propers dos anys;

n’adquirirem 45 més a través  de tempteig i retracte; en els

següents dos any s  t endrem 1.000 pisos més en el parc

d’habitatge social que vàrem trobar amb una quantit at  de 1.800,

i estam donant ajudes al lloguer com mai no s’havia fet  a

aquestes illes. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies. Sra. Armengol, miri, expropiar no és la

solució, cregui’m, com tampoc no ho és cercar excuses i falsos

culp ables  de fa deu anys. Això no l'ajuda a resoldre els

problemes. Vostè fa una polít ica d’habitatge mirant sempre

enrere, provi de conduir el seu cot xe mirant  enrere i no trobarà

estrellat. Vost è no és  estrella, estrellada és la seva política, Sra.

Armengol.

(Alguns aplaudiments)
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Això passa quan es vol expropiar i vostè ara vol expropiar

56 habitatges, que ja veurem com acaba això, mentre l’IBAVI té

prop d’un cent enar d’habitatges amb "okupas"  i sense

dest inar. Això li passa ara, gestioni primer casa seva abans

d’anar a cercar a casa dels altres.

Vost è dóna una molt mala imatge, Sra. Armengol, diuen que

Balears expropia a cop de decret i atacant la propietat p rivada.

El pitjor missatge que p odia donar a dia d’avui per recuperar

tota la inversió, Sra. Armengol. Aquí no vendrà ningú ja amb

aquestes idees. Aquesta intenció d’expropiar ha causat molta

de p or i molta incertesa, malgrat que el conseller se’n rigui,

perquè no n’hi ha cap d’habitatge dels  seus enmig, però tal

vegada n’hi pot haver, perquè ara vostès  expropien els de més

de deu...

(Alguns aplaudiments)

... però tal vegada pot expropiar els  de més  de cinc o els de més

de tres.

Vostè ha dit públicament, Sra. Armengol, que exprop ia

propietaris que són uns especuladors. Això ha dit vos t è

públicament, però vostè manté reunions en el Consolat amb

gent a la qual vostè en aquests moments expropia, com és  el

president de Bankia, i el rep efusivament.

Per tant, Sra. Armengol, com quedam? Vostè rep

especuladors al Consolat? Jo no m’ho puc creure. Per tant, deixi

de fer demagògia, deixi de contar mentides.

(Alguns aplaudiments)

Sra. Armengol, el dret a un habitatge assequible i digne no

s’aconsegueix atacant la propietat privada, s’aconsegueix així

com li vàrem dir des del Partit Popular: destinant  més  sòl públic

a fer habitatges, agilitant la tramit ació de les llicències d’obres,

que no estiguin dos anys, facilitant el finançament als joves i

a la gent que té rendes mit janes i baixes, i també combatent

l’ocupació. 

És una llàstima, Sra. Armengol, que a aquesta terra que

sempre havia estat una terra d’op ort unitats, vostè la converteixi

en un banc de proves de les polítiques comunistes, radicals i

intervencionistes de Sánchez i d’Iglesias. Gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Company. Té la paraula la p res identa del

Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Desp rés es queixa que li digui que no fa feina, però una llei

aprovada el 2018 que duia aquesta mesura, vostè només la treu

aquí quan li escriuen els de Madrid què ha de dir sobre aques t a

qüestió. És una mica trist.

(Alguns aplaudiments)

A veure, Sr. Comp any , la cessió temporal d’ús de

l’habitatge és una bona iniciat iva?, sí. Sap què passa, Sr.

Company?, que jo en un moment de crisi i en qualsevol moment

quan hi ha una situació de persones que necessiten habitatge

i hi ha altres propiet aris  que tenen habitatges tancats, jo estic

devora els que necessiten l’habitatge. Vostè expliqui devora de

qui està.

(Alguns aplaudiments)

Aquesta cessió d’ús temporal de l’habitatge és per a

p ropietaris que en tenen més de deu, que fa dos anys que els

tenen tancats i no els hi expropiam, els agafam l’ús durant set

anys i els pagam un lloguer i els donam a les persones que

tenen una necessitat. O vostè troba que mentre hi ha gent que

necessita un habit atge hi ha d’haver d’habitatges que estan

tancats, que es reté habitatge p er p ujar el preu de l’habitatge?

A això que se li diu més que especular, Sr. Company?

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Especular amb un sòl que és necessari a les nostres illes.

Vostè no és ningú o t ot hom sap qui és per parlar d’habitatge a

la nostra comunitat autònoma. Sap quant es  promocions va

aturar vostè? 16; sap quants de pisos s’haurien pogut

construir? 337; sap  què va fer vostè, Sr. Company?, ni una

promoció d’habitatge públic; sap què va fer amb el sòl públic?,

el va vendre per fer hotels.

Per tant, Sr. Company, està tot dit.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Senyors diputats, quan tenguin autorització per parlar,

parlaran; mentrestant, per favor, no intervenguin.

II. Interpel·lació RGE núm. 1889/21, presentada pel Grup

Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a

política general del Govern de les Illes Balears en relació amb

els mitjans de comunicació de les Illes Balears. 

Passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al

debat de la Interpel·lació RGE núm. 1889/21, del Grup

Parlamentari El Pi Proposta per les Illes  Balears, relativa a
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política general del Govern de les Illes Balears en relació amb

els mitjans de comunicació de les Illes Balears.

Començam amb la int ervenció del Grup Parlamentari El Pi

Proposta per les Illes Balears, té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputades.

Consellera, bon dia. Ens trobam en un moment penós i dramàtic

pel que fa a la situació dels mitjans de comunicació p rivats i

públics. Ho hem reivindicat i ho hem denunciat des del meu

grup parlamentari en moltes ocasions.  

Creixen els populismes i les Balears encapçalen el rànquing

de pitjors comunitats en cris i econòmica i els doblers que

arriben de Madrid, com vostè sap, són faves comptades.

Nosaltres p ensam que aquest còctel que associam en tantes

ocasions, crisi econòmica i populismes, junts, són un còctel

molt perillós i també ho és per a l’exercici del periodisme.

La situació de les empreses periodístiques és quasi

dramàtica, ERTO, canvis i acomiadament s  que han estat una

realitat que ha rematat els  mit jans, ja malmesos abans de la

pandèmia. El dret a la informació també és una reivindicació que

hem fet en moltes ocasions , és  un dret fonamental i garanteix el

bon funcionament de la democràcia. Més enllà del teixit

industrial que suposen els llocs de feina, que també ens

interessen, és el dret a estar informats. Tenim exemples molt

trists de províncies, com és Guadalajara, com és Cuenca, que ja

no tenen premsa escrita. Pensam que això és perillós , vist -com

dic- els populismes creixents arreu. La situació dels mitjans,

especialment premsa, és molt  dolenta i ara a més a més és

penosa. Les baixades en publicitat als mitjans balears ronden el

30%, és l’únic servei essencial que ha patit ERTO i els que han

acabat els expedients, després d’una alegria temporal que ha

durat exactament sis mesos, han estat acomiadats.

D’altra banda, l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes

Balears té un mal endèmic, que és l’externalització dels serveis

informatius. Des dels p rimers anys de govern del pacte es parla

d’internalitzar-los, però això no s’ha aconseguit. Gràcies a

l’acord subscrit per El Pi Proposta per les Illes, MÉS per

Menorca i el Govern, es varen destinar 2 milions  d’euros del

pressupost de l’any passat perquè anassin en vena directament

als  treballadors d’IB3, de les cinc contractes que fan

informatius; una pujada que havia de ser del 10%, però que no

arriba, ara sí, ha estat un 7, un 8 en alguns casos , però Dalton,

que és ara l’adjudicatària dels serveis informatius, diu que

s’han equivocat i que arreglaran aquesta pujada salarial que

estava compromesa per part de l’executiu.

T reballadors que no poden parlar directament amb l’ens

públic, han de parlar amb el seu cap d’informatius de l’empresa

Lavinia, però no es poden dirigir a ningú de l’ens perquè està

prohibit. Treballadors que arrosseguen un model que es va

crear l’any 2005 i que està tenint unes seqüeles dramàtiques per

als treballadors. Com vostè sap, no es pot anar a una tertúlia si

dius que ets treballador d’IB3, has de dir, si treballes a

informatius, que ets de Lavinia i en aques t cas que ets de

Dalton, que record que abans d’adjudicar-se els serveis

informatius, Dalton era una empresa de decorats.

Els treballadors temporals no arriben a aquesta pujada. Li

record que aquest s increments no han arribat a ells. Un càmera

per exemple de Formentera, cobra 18.000 euros anuals; un

periodis t a 21.000. Això és manco que el plus polèmic del que

hem parlat aquesta legislatura, per tot un any de feina.

Són molts els dubtes que tenim, què passa amb aquells que

tenen contractes temporals? Què passa amb els treballadors

que no són d’informatius? Hi ha treballadors de primera i de

segona i no tenen continuïtat. Aquells que no estan a

informatius, en el moment en què s’acaba el seu programa, se’n

van a l’atur i tal vegada estan fent  feina des de l’any 2005. No

hi ha garanties, no hi ha continuïtat, no hi ha tranquil·litat, no

hi ha una estabilitat per a aquests treballadors. 

IB3, pensam, és plena de greuges comparatius , per a la

mateixa feina hi ha diferències de sou de fins a 10.000 euros

anuals. Parlam de tècnics de so, parlam de cap d’informatius,

parlam de presentadors, parlam de periodistes. 

Precisament això li vaig demanar al director general de l’ens,

Andreu Manresa, en comissió i li vaig demanar com és que hi

ha aquesta diferència de salaris? I ell me va dir “es refereix al

p ersonal d’IB3 o de les contractes”. No hi ha dos IB3, n’hi ha

més de dos, de tres i de quatre, no t ot s  són IB3 i s’ho mereixen,

perquè han tret endavant un ens, un monstre d’aquestes

característiques. 

Els treballadors han donat tota la passió que requereix

aquest ofici, però dia a dia es troben minvats de les  millores en

les contractacions  i amb aquesta estabilitat, que vull repetir i

que li quedi ben gravada, són 16 anys de feina a canvi d’un

contracte t emp oral. Què passa idò amb aquells que són de

programes? Es milloraran les seves condicions? Es lluitarà per

l’estabilitat de tots els treballadors? Em pot dir vos tè que no hi

ha treballadors de primera i segona a l’ens públic?

El Sr. Manresa també va negar que hi havia vets,

prohibicions o censures a periodistes d’IB3 per part dels

directius en relació amb aquesta invitació, que ja li he contat,

d’aquella persona, d’aquella periodista que no podia dir que

feia feina per a IB3, suposam que per qüestions jurídiques, però

així ens fa la impress ió de què queden falta. A més a més, també

va dir que només estan autoritzat s  a dir que són d’IB3 els

directius , p erquè és una obvietat. I a més a més quan nosaltres

demanam a Andreu Manresa que ens expliqui quina és la

situació, quan li demanam que ens expliqui aquestes coses que

ara li estic demanant, diu que tot això és voluntat política, que

ell simplement és un gestor. I ara esp er que vostè no em digui

que té independència a IB3 per fer allò que p ertoca, perquè si

no, hi ha una contradicció flagrant entre el que és la gerència

d’IB3 i el que és la política autonòmica.

Nosaltres estam preocupats per aquestes sit uacions que li

cont i passaré a fer-li les preguntes que li volia fer també. 
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Primer, aquests 2 milions d’euros si ja saben exactament

com es traduiran, si s’arribarà a aquest 10% que de moment

Dalton s’ha equivocat, o això ha dit als treballadors. Com valora

que s’hagin ves t it de negre durant divendres, divendres i

divendres els treballadors d’informatius, protestant per les

seves condicions laborals? No se senten, com s’haurien de

sentir, uns treballadors d’un ens públic. I després t ambé li

recordaré que en els pressuposts d’enguany, nosaltres vàrem

destinar..., vàrem fer una esmena al p ressupost -no vàrem

destinar perquè són o els maneja l’execut iu autonòmic- d'una

partida de 2 milions d’euros per anés encaminada als mitjans de

comunicació p rivats, perquè fessin campanyes, que ja les han

fet de franc, sobre la COVID-19 i també sobre la reactivació

econòmica. Va ser transaccionada, va acabar com una

proposició no de llei i al final la seva conselleria hi destinarà

200.000 euros, ens varen dir que s’incrementaran i s’ampliaran

als doblers  que vostès ja destinen a aquests mitjans de

comunicació privats. Volem saber a què es des t inaran

exactament aquests 200.000 euros, que nosaltres ens en sent im

responsables i a nosaltres ens demanen a què es destinaran.

Per tant, jo també li deman aquesta pregunta.

M’agradaria també, consellera, que fes una valoració fa

vostè sobre la situació que viu el periodisme ara mateix. Vostè

ha d’estar d’acord que si no hi ha periodisme, no hi ha

democràcia, si no tenim dret a est ar informats, no hi ha

democràcia. Sra. Consellera, com ho faran perquè el periodisme

de tota la vida no se’n vagi en orris, acabarem amb quatre

digitals dirigits per qualsevol i això vostès ho han d’evitar,

sigui com sigui ho han d’evitar, perquè és el bé per a les

institucions, per a la democràcia i per al nostre estat de dret.

Pensa internalitzar els serveis informatius d’IB3? Ho pensa

fer?, no em digui que ara és el moment perquè tenim un any  de

pandèmia i 16 de l’ens públic de radiotelevisió i sobretot, com

garantirà la continuïtat d’aquests treballadors? Ap os ti pel

periodisme i serà apostar per la democràcia.

Gràcies, Sr. President. 

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Sr.

President en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Té la paraula la representant del

Govern la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ

PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Moltes gràcies , Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Pons, per la

seva interpel·lació, amb un abast bastant gros, diria jo. 

Bé, jo el primer que crec que hem de manifestar i vostè

també hi feia una referència a l’inici de la interpel·lació, és

l’absolut respect e d’aquest govern pel paper i la tasca dels

mitjans de comunicació. Valoram la seva tasca de control al

Govern, d’informació, com el que és , part fonamental del dret

constitucional a la informació, recollit a l’article 20, i el titular

d’aquest dret, hem de p ensar i hem de saber tots, que som els

ciutadans i qui l’administra és el mitjà de comunicació. 

Per tant, garantim el paper dels mitjans de comunicació,

garantim el dret constitucional que tots tenim a una informació

veraç. I és important en aquest temps de fake news,  és

important en aquest temps en què les notícies corren per les

xarxes i moltes vegades no es poden..., no es qüestionen p er la

gent que les veu, però sí que fan un gran mal a aquest dret a la

informació i fan un gran mal al dret que tenim totes les persones

a rebre aquesta informació veraç.

Vos t è p lantejava i em deia que el moment que viuen els

mitjans de comunicació és penós, és cert i li ho reconec, que

totes les empreses, perquè al final els mit jans  de comunicació,

els privats sí que són empreses privades, totes p ateixen molt en

aquest moment, però especialment el món del periodisme, el

món dels mitjans de comunicació pateixen per ventura més que

altre tipus d’empreses  i plantejava quin seria el paper o quin és

el paper del Govern quant a aquests mit jans de comunicació i

quant a la seva situació econòmica.

Per part del Govern comunicar és donar informació de valor

a t ots els ciutadans i aquest darrer any sobretot marcat per la

pandèmia ha estat l’objectiu del Govern, aquest any marcat per

la pandèmia s’ha fet informació oficial, s ’ha anat actualitzant dia

a dia i a més s’ha fet al llarg de totes les etapes de la p andèmia. 

S’ha informat en funció de les àrees  afectades, informació

sanitària, social, econòmica, laboral, turística. S’ha informat en

funció del públic objectiu: joves, tercera edat, famílies; així com

dels  diferents assumptes d’interès general: els circuits sanitaris,

l’arribada de material, control d’accessos, tancament d’àrees

p erilloses, ajudes  sociolaborals , p rot ocols  educat ius ,

confinament s  select ius , cribrat ges  sect orials, proves

ep idemiològiques , nivells de protecció, etc. I aques t a

informació s’ha fet o bé a t ravés dels mateixos mitjans del

Govern de les Illes o també, i sobretot, a través dels mitjans de

comunicació convencionals per tal de poder arribar al màxim de

públic possible.

Necessitam que la informació arribi a la gent i només podem

arribar a la gent a través dels mitjans de comunicació.

S’han fet 300 creativitats gràfiques amb més de 9.639.768

impactes a xarxes socials i més de 204.511 interaccions; més de

32 gràfiques informatives publicades a premsa; més de 479

insercions; més de 18 bànners  publicitats a premsa digital amb

43 milions d’impressions; 135 vídeos amb més de 3.165.000

reproduccions i més de 140.000 interaccions; més de 22 anuncis

de televisió amb més de 966 passos; més de 28 falques de ràdio

amb més de 20.125 emissions; i visites, 206.000 usuaris  a la web

i 354.000 sessions a la web coronavirus.

Què li vull dir amb això? Que la feina que fa el Govern per

donar suport a la tasca de comunicació dels mit jans  és

precisament en inversió en allò que els mitjans  necessiten, és

a dir, transmetre la informació que necessita fer el Govern, que

no transmetre propaganda -perquè no és el mat eix i no entenem

que sigui d’aquest a manera-, transmetre la informació que ha de
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fer el Govern i fer-ho a través de les distintes accions que hi ha

als mitjans, és a dir,  a vegades són insercions publicitàries, la

majoria.

Perquè se’n faci una idea, el nivell d’inversió a mitjans de

comunicació des de 2015 fins a aquest moment p ràct icament

s’ha anat duplicant cada any, el 2015 la inversió era de 600.000

euros repartits per totes les conselleries del Govern; en aquest

moment, l’any 2020 està en 2.100.000 més  o manco, números

rodons, 2.100.000 que s’incrementaran, la intenció és poder

incrementar fins a 2 milions i mig enguany.

A més, vostè sap que en aquest moment i des del 2015 amb

una instrucció que es va fer p er p art  de la Direcció General de

Comunicació totes les camp anyes publicitàries, totes les

insercions publicitàries passen p er la Direcció General de

Comunicació, les menors de 15.000 euros les executa cadascuna

de les conselleries i totes aquelles majors de 15.000 euros

s ’executen des de la Direcció General de Comunicació.

D’aquesta manera el que feim és que la comunicació del Govern

sigui més homogènia, integrada i que tengui les mateixes

característiques sempre.

Enguany s’ha de tornar treure el concurs per poder...,  el

concurs de publicit at  del Govern, per això li dic que la nostra

intenció és poder arribar a 2 milions i mig. Per tant, veurà que

aquells 200.000 euros dels quals vostè em parlava abans

quedaran molt superats quant a la proposta inicial dels 2

milions que hi havia enguany.

Em plantejava també tot els aspectes relacionats  amb IB3,

... quant  a mitjans de comunicació tradicional li he de dir que

per part nostra també hi ha una profunda preocupació quant a

la precarització dels treballadors d’aquests mitjans. Per això,

entenem que és important aquest increment de pressupost que

es realitzarà enguany perquè podrà ajudar que aquests llocs de

feina es puguin mantenir. Ens preocupen els llocs  de feina de

tots els treballadors d’aques t es  illes i per suposat i també els

llocs de feina dels treballadors dels mitjans de comunicació.

Pel que fa a IB3, m’ha fet tot un seguit  de p reguntes, jo

pensava..., és cert  que és un mitjà de comunicació, no li ho

negaré, però pensava que en aquesta interpel·lació no tendria

tant a veure IB3 perquè té la seva comissió de control

específica on tots els partits participen i crec que és  la setmana

que ve que hi haurà control i on hi participa el gerent.

IB3, i jo li ho diré d’aquesta manera perquè se m’entengui

bé, té un pecat original i el pecat original d’IB3 és que neix amb

tot el servei externalitzat. Aquest és el seu pecat original,

complicat de gestionar i comp licat de revertir. Aquesta és la

realitat que tenim. Crec que val la pena que es  digui amb les

paraules que es necessiten i sense intentar fer voltes on no fa

falta. Aquest és el problema bàsic d’IB3.

Què s’ha fet des del Govern? Amb l’esmena de 2 milions

d’euros que es va incloure al pressupost del 2020 a proposta de

MÉS per Menorca i d’El Pi, aquests 2 milions d’euros es varen

t raslladar directament als vuit  cont ract es  que hi ha

externalitzats a IB3 i amb aquests vuit contractes externalitzats

havien d’anar directament a incrementar els sous. 

Hi ha una empresa que havia de fer un increment de sou del

5% que ja li han passat els dos mesos  que li donaven des que

es va signar el seu contracte, perquè es va signar el novembre

i li hem reclamat un certificat  que ha traslladat l’increment de

sou als seus treballadors  d’acord amb aquella contractació i

amb les clàusules socials que es varen imposar a aquestes

contractes i que varen signar el contract e perquè han de

complir aquestes clàusules socials, perquè a l’hora de puntuar

tenien més punts si incloïen aquestes clàusules socials i el seu

compliment, que les que no, per tant, és una obligació

contractual d’aquestes empreses; i després hi ha les altres

quatre empreses amb les quals es va signar el contract e dia 11

de gener. Fins dia 11 de març tenen termini p er comp lir amb

aquest increment salarial. A partir de dia 11 de març nosaltres

els reclamarem el certificat també que s 'han abonat d’aquestes

quanties, aquests increments retributius.

A partir d’aquí analitzarem si s’han equivocat, si no s’han

equivocat, si ho han fet  bé, s i no ho han fet bé. És a dir, jo..., el

que avui vostè em comentava que si s’han equivocat o no, com

que tenen fins dia 11 de març nosaltres a partir de dia 11 de

març podrem exigir que es faci o que es dugui... que se’ns

justifiqui aquest increment retributiu.

I aquesta és la feina que ha de mant enir el Govern de les

Illes Balears en aquest moment quant a IB3, moment  en què

està judicialitzat -com vostè sap- tot el tema de la internalització

i la cessió il·legal de treballadors.

Per tant, en aquesta judicialització en la qual ens trobam la

nostra labor, la nostra tasca ha de ser la que més podem fer i és

la de garantir els salaris d’aquesta gent, garantir que no tendran

llocs de feina precaris, garantir que els increments salarials  i les

clàusules socials dels  contractes s’executin de manera correcta

per part de les emp reses  adjudicatàries i garantir que els llocs

de feina es mantinguin, és a dir.. . ,  i a més garantir que aquest

increment salarial es vagi consolidant i es consolidi en el salari

d’aquests treballadors perquè per això eren aquests 2 milions

d’euros i en això els han de dedicar; 2 milions d’euros  que

s’aniran incrementant per força a cadascun dels pressuposts

perquè han passat a formar part del salari dels treballadors.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Pres identa. Sra. Garrido, vostè només em parla

dels treballadors d’informatius, és que jo crec que hi ha un gran

desconeixement per part de la classe política del que conforma

l’Ens Públic de Radiotelevisió de les  Illes Balears, IB3, és a dir,

no hi ha vuit contractes a IB3, n’hi ha que fan feina per a
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informatius, allà on han anat destinats íntegrament aquests 2

milions d’euros, i aquest increment... Sí...! I llavors hi ha les

contractes que fan feina i fan programes, tota la res t a que

omplen la graella de tot IB3, a la ràdio i a la televisió. És a dir, no

p arlem només d’informatius. Per això li dic, aques t a

interpel·lació l’he dirigida a vos t è, perquè quan el director

general d’IB3 ve aquí, ens diu “bé, és que això és  una voluntat

p olítica!”, per això l’he feta avui i volia parlar amb vos t è, en

aquesta sessió plenària. 

Perquè si és  voluntat política, què passa amb la resta de

treballadors que no són informatius? Vostès diu “es garantirà

i dia 11 de març...” -que per cert  és  passat demà- veurem si

s’incrementa tot allò que es va dir a través dels  2 milions.

D’acord, estam contents d’aquests 2 milions d’euros , però i la

resta de t reballadors?, no són IB3? També són IB3, els que fan

programes! I estan fent programes el matí, i estan fent

programes l’horabaixa, i estan fent programes el cap de

set mana... Per no parlar de la ràdio!, que estan en tierra de

nadie..., que és el que ens diuen. No tenen ni un cap

d’informatius en condicions, són moltes... Ho dic perquè

necessita mà de metge, IB3. 

Sra. Consellera, vostè acaba d’aterrar amb energia i li

recoman que posi fil a l’agulla: IB3 necessita mà de metge! I

aquest defecte que té IB3 des del principi. . ., hi estam

absolutament d’acord, però a qualque moment s’ho hauran de

plantejar. És que estam així des de l’any 2005. I aquest model

externalitzat, una vegada se supera la il·lusió dels primers  anys,

una vegada s’agafen vicis, una vegada es veu com els alts

càrrecs i els gerents i els direct ors  de la infraestructura d’IB3

cobren fins a 60.000 euros, i els treballadors continuen cobrant

una misèria sense saber si tendran garanties o no, sense ser

personal d’IB3, tot això fa que el brou de cultiu sigui cada

vegada més perillós.

Per tant, jo li he demanat: vostès es plantegen internalitzar

aquests serveis  informatius? O ja no s’ho plantegen? Diguin-

ho clar i així ja està. Perquè, clar, el Sr. Director General em diu

que no és cosa seva. Vostè em diu que tenim una comissió que

cada mes ve i que ell ens explica, no. Hi ha coses que depenen

de la voluntat política, jo hi estic d’acord. 

Per tant, li recoman que -vostè que acaba d’arribar- posi fil

a l’agulla. Faci una bona anàlisi, perquè no són vuit contractes

que fan feina a IB3, són moltes més . Són moltes més i hi ha

treballadors de primera, hi ha treballadors de segona i llavors hi

ha la cúpula, que està blindada i que cobra molts més doblers

que la resta, però molts més, infinitament més. 

Jo li he demanat això, per la internalització. Crec que, si

volen fer una bona feina, han de començar a parlar amb els

treballadors  i directament parlar-ne per saber què està passant,

p erquè és clar que vostè diu que hi ha una preocupació, que hi

haurà un increment de pressup os t  a tots els treballadors..., però

el que s’han de plantejar és aques t  model -que no és culpa

seva, va arribar així l’any 2005-, es va plant ejar malament perquè

es volia posar aquella televisió i aquella ràdio en marxa, però no

p ot  ser que els treballadors no puguin dir on fan feina, no p ot

ser que hagin de dir que són d’una exempresa de decorats fins

fa un quart d’hora. Tot això no pot ser. 

Per tant, nosaltres pensam que s’ha de fer un canvi profund

a l’estructura de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes

Balears. Per part  nos t ra hi ha tot el suport a aquesta feina que

han fet els treballadors. Jo li he dit al princip i que la situació era

penosa, però així com he dit que la situació és p enosa, vull dir

que el comp ortament dels periodistes d’aquesta terra -i aquí hi

vull mesclar públics i privats- ha estat extraordinària, informant

dia a dia, tant si vostès han fet  p àgines d’informació com si no

les han fet, dia a dia, i jugant-se també la salut. 

Així que crec que vostè ha de fer una p assa més enllà, és

valenta i ho sé, i segur que els treballadors -públics i privats-

del periodisme d’aquesta terra li ho agrairan. 

Moltíssimes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Pons. Té la paraula la consellera de

Presidència, Funció Pública i Igualtat. 

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ

PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Moltes gràcies, presidenta. Jo començaré per on vostè

acabava. Els treballadors dels mitjans de comunicació, els

p eriodistes i la resta de treballadors que els acompanyen per

poder desenvolupar la seva feina, són -i així els hem considerat-

t reballadors essencials. I ho hem vist, ho hem notat i hem vist

la feina que feien i, especialment, la valoram també amb aquesta

pandèmia, com a moltes altres professions. 

I que quedi clar perquè, precisament, crec que això és el que

ha de moure tant l’acció del Govern com l’acció dels mitjans de

comunicació -públics i privats-, com l’acció de la resta

d’institucions públiques. Perquè hem d’intentar entre tots

garantir i mantenir tots aquests llocs de feina. 

Quant  a IB3, que vostè ara la segona intervenció l’ha

centrada pràcticament a IB3. Dins IB3 crec que podem

concloure que hi ha -així, a nivell de grups molt heterogenis o

molt heterogenis dintre, amb moltes persones heterogènies -

tres grups de treballadors: els treballadors del propi ens, que

tendrien la categoria d’empleats públics; els treballadors de les

vuit contractes; i, després, els  t reballadors que fan feina per a

les produccions contractades per IB3. Bàsicament. I vostè -en

p art - es referia a aquests treballadors de les contractes, de les

produccions contractades per IB3.

Clar, a nivell de produccions, es planteja que IB3 faci

producció amb les entitats, amb les empreses, i que faci

producció externa, no únicament producció int erna. Si feim

producció externa, es contracta amb les empreses audiovisuals

que a nivell de licitació i de contractació es van presentant, i

amb els preus que es plant egen i amb les propostes que es van

fent. 
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A partir d’aquí, jo crec que necessitam un bon conveni

col·lectiu. I aquí hi ha una part bàsica i essencial de la garantia

dels drets dels treballadors públics o no p úblics dels mitjans de

comunicació, hi ha una part essencial de la garantia dels seus

salaris, i crec que és bàsic i essencial, com a qualsevol altre

àmbit laboral, i en aquest també. I el conveni col·lectiu és

essencial, que tenguin un bon conveni col·lect iu, que negociïn

un bon conveni col·lectiu. Perquè és el que ens ajudarà a lluitar

contra aquesta precarització d’aquesta professió en concret.

Crec que és bàsic, crec que és  bàs ic aquest conveni col·lectiu.

I és la feina que -entre tots- hauríem d’impulsar t ambé. Perquè

d’aquesta manera els salaris queden garantits. D’aquesta

manera tu saps quin és el mínim que pot cobrar un càmera, per

exemple, que vos t è em parlava d’un càmera. Els convenis

col·lectius són essencials . I així, per part de totes les empreses,

s’haurien de respectar aquests mínims. I convenis col·lectius

en pots fer d’empresa o en pots fer també a nivell de col·lectiu,

ara mateix, hi ha la possibilitat de fer-los d’empresa. 

Em tornava a demanar per l’ext ernalització. Jo li ho he dit

abans: en aquest moment, està judicialit z ada, aques t a

externalització. I és un moment complex, judicialment complex,

però és un..., assumpte molt complex, pel que li deia abans, per

com neix i com comença IB3. Perquè neix externalitzat perquè es

volia el que es volia, controlar una televisió i d’aquella manera

la controlaven. I és el que varen fer durant  una sèrie d’anys,

controlar una televisió perquè ho havien externalitzat tot .  De

aquellos polvos, estos lodos. 

Jo..., qualcú s’ha sentit al·ludit i no he parlat de ningú, eh?

(Remor de veus)

No he assenyalat absolutament ningú.

(Alguns aplaudiments)

Però algú s’ha sentit molt al·ludit, però molt al·ludit! 

(Se sent una veu de fons que diu: “vuit anys!”)

Per qualque cosa... Quien se pica, ajos come. 

Per últim. Vos t è, quant a si els treballadors poden

manifestar o no que són treballadors d’IB3. Jo aquí no sé

exactament..., jo sé el que a mi m’han contat i com que no hi era

en aquell moment i no hi vaig p art icip ar, jo puc dir el que m’han

contat, i és que a aquesta periodista en concret  se li va dir que

havia de dir que feia feina p er a una empresa d’IB3, que estava

contractada p er IB3, no que fos treballadora d’IB3. Perquè no

és treballadora d’IB3, i a això també ho hem de reconèixer, en

aquest moment. Fa feina per a una empresa que fa feina en el

mitjà, i aquesta és la realitat. I vostè...

(Remor de veus)

... Això és el que a mi m’han explicat, jo, Sra. Pons, li he dit que

jo no sé si va passar d’aquesta manera o no va p assar

d’aquesta manera, aquestes són les informacions que jo he

rebut. 

Quant a IB3, crec que podem continuar parlant, hi ha la

comiss ió de control, que és un espai allà on tots els grup s

tenen el seu esp ai per poder fer les preguntes al director gerent,

i estic segura que intentarem -entre tots- també poder donar-li

i millorar molt, la funció d’IB3 i IB3 mateixa. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Consellera. 

III. Moci ó RGE núm. 2194/21, presentada pel Grup

Parl ame ntari Popular, relativa a funció pública, mesures per

fer front a les retallades del Govern, derivada de la

Interpel·lació RGE núm. 15873/20.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia, que consisteix en el

debat  i votació de la moció RGE núm. 2194/21, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a funció pública, mesures per fer

front a les ret allades del Govern, derivada del debat de la

Interpel·lació RGE núm. 15873/20.

Començam amb la intervenció del Grup Parlamentari

Popular, té la paraula el Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, president. Bon dia. Buenos días  a todos. Bien,

como us t edes  saben, esta moción se deriva de la interpelación

en materia de función p ública y en esa interpelación hubo una

serie de cuestiones importantes a des t acar que son las que se

incluyen en nuestra moción.

Entendemos que es una moción razonada, una moción

posible, una moción que se hace buscando solución a graves

problemas, a los problemas más importantes en materia de

función pública y que entendemos  que no es excusa la

situación de la p andemia, la situación sanitaria, para mirar para

otro lado con los problemas de los trabajadores  públicos y de

los funcionarios sino de afrontar los p roblemas de cara, de

forma razonable y equilibrada.

Por eso, el primer p unt o es sobre la retribución, la

recuperación de las  act ualiz aciones  salariales de los

funcionarios y trabajadores públicos. Recordar que en 2020 y

2021 pues hemos tenido la singularidad en Baleares, en el

Govern además, en los  funcionarios y trabajadores de esta

comunidad autónoma, que son los únicos  que han perdido el

p oder adquisitivo, son los únicos, ni los ayuntamientos ni los

consejos ni en la otras comunidades  ni en el Estado, los

trabajadores de este gobierno son los que han perdido poder

adquisit ivo dos años. Lo que planteamos es instar al Govern a

que en el plazo de tres meses se reúna con los sindicatos y

alcance un acuerdo para la recuperación de este dinero en el

plazo de tres años, que es lo que los sindicatos vienen
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reclamando. Creo que es  importante que desde el Parlamento

instemos al Govern a que se siente, negocie y  alcance un

acuerdo. 

La petición es bastante flexible, bastante razonable porque

el Govern tiene un marco para negociar con los sindicatos y

para revertir lo que en el fondo, les  gus t e o no les guste, es un

recort e salarial, un recorte de derechos que se produce a los

trabajadores y a los funcionarios públicos del Govern.

Por tanto, es normal que los trabajadores y funcionarios

manifiesten su indignación y su decepción ante la forma de

actuar de este gobierno porque ha actuado de forma diferente

a t odos  los  resp onsables  p olít icos  de las  ot ras

administraciones públicas de diferentes formaciones  políticas,

de diferentes gobiernos , p ero aquí se ha discriminado a los

trabajadores  del Govern de las Illes Balears. Por tanto, pedimos

este acuerdo e instamos a este acuerdo. Es normal que los

sanitarios les digan que menos medallas y más cosas

concretas, y les pidan que incluso pues un gobierno que les

recorta sus salarios está provocando indignación en sus

trabajadores. 

La otra petición es sobre el problema, el grave problema del

abuso en la temporalidad. Pedimos que también se coja el toro

por los  cuernos  y se elabore un informe, un informe por los

servicios jurídicos de la comunidad autónoma, quien tenga

confianz a en los funcionarios, no podrá negarse a votar a favor

de esta propuesta que sean los servicios jurídicos de la

comunidad autónoma que elaboren un informe técnico -es un

tema técnico complejo, no todas las plaz as son en abuso de

temporalidad, pero sí hay un número importante-, y por tanto

sepamos dónde estamos y que ese informe técnico se elabore

en un plazo también razonable de seis meses para que, en base

a saber cuál es el diagnós t ico de situación, se puedan tomar

medidas. 

Pensamos que es una petición raz onable teniendo en

cuenta que ha habido jurisp rudencia consolidada del Tribunal

de Justicia de la Unión Europea del año pasado y de este año

que dictamina una forma de interpretación de la ley que es

evidente y no se puede mirar para otro lado y  que el incremento

de la temporalidad en esta comunidad autónoma, en el Govern

balear en concreto ha sido de un 80% en estos últimos cinco

años. Por tanto, hay que tomar una medida concreta en esta

materia.

Una vez sepamos dónde estamos, instar también al Govern

y  al Estado a hacer las modificaciones  normat ivas

correspondientes para dar solución al problema del abuso de la

t emporalidad. Si no buscamos soluciones legales mediant e la

modificación de la Ley  de función pública o mediante la

modificación del Estatuto del Empleado Público pues no

encontraremos el camino para solucionar esta grave situación

que afecta a p ersonas, que afecta a funcionarios, que afecta a

trabajadores públicos.

Por último, creo que también es una petición es  bastante

razonada el punto cuarto, instar al Govern a que en el plazo de

un mes p ague los atrasos que se les deben a los trabajadores

de la sanidad, las horas extras que se han devengado y la

carrera p rofesional de los trabajadores interinos y de los

funcionarios  int erinos  que, como sabe, también hay

jurisprudencia consolidada en esta materia que dice que tienen

derecho en base a la ap licación de la doctrina del Tribunal de

Justicia de la Unión Europ ea. Recordar que el Tribunal de

Justicia de la Unión Europ ea ha dictaminado que sería

discriminatorio no pagárselo. 

Por tanto, entendemos que son propuestas lógicas,

razonables, posibles, que desde la oposición se hacen para

instar al Govern a respetar los derechos de los trabajadores y

a contribuir a solucionar este problema, a evitar además

posibles  sanciones  e indemnizaciones a la comunidad

autónoma y respetar lo que dice la norma y la jurisprudencia. 

Esperemos que voten a favor de cumplir lo que dicen las

normas y la jurisprudencia y de defender los derechos de los

trabajadores.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Intervenció del Grup Parlamentari

Ciudadanos per defensar les esmenes  RGE núm. 2387, 2388 i

2389/21. Té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president.  Señoras y señores diputados, hoy

tenemos la oportunidad de poner encima de la mesa la política

general del Govern en relación con los recortes económicos

sufridos por los trabajadores de la administración pública de

nuestra comunidad aut ónoma, p ero también tenemos la

oport unidad hoy de traer a este parlamento, gracias a esta

moción, la problemática del abuso de temporalidad por la

administración.

Por ello, en el primer punto de esta moción desde

Ciudadanos estamos completamente de acuerdo con lo que

proponen y votaremos por supuesto a favor. Como saben, las

Islas Baleares es la única comunidad aut ónoma cuyo personal

público no lo ha cobrado. Ya pusimos enmiendas en este

sentido en los presupuestos para 2021 y todas fueron t iradas

para atrás por el rodillo de los  partidos que conforman el pacto. 

Esta moción abarca otro punto muy importante, delicado y

en absoluta actualidad nacional, autonómica y local, y es  la

p roblemát ica de  l a exces iva t emp oralidad de las

administraciones públicas; concretamente en la parte que nos

toca aquí, la temporalidad en los servicios generales de la CAIB

se sitúa alrededor del 38%, cuando la Unión Europea exige que

sea por debajo del 8% desde hace décadas.

Urge y a proceder a estabilizar al personal temporal de la

administración de la CAIB víctima de un abuso incomprensible

con la directiva 1999/70 de la Comis ión Europea. Llevamos
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meses recibiendo las reivindicaciones justas del colectivo de

interinos de Baleares formado p or trabajadores y trabajadoras

de distintas administraciones de las Illes Balears, destacando

la CAIB, el Consell de Mallorca, el Ayuntamiento de Palma y

también los funcionarios de just icia, aunque todavía las

competencias no estén transferidas.

Fruto de estas reivindicaciones nació nuestra proposición

no de ley del pasado 19 de febrero de este mismo año, para el

establecimiento de sistemas específicos de inspección y

régimen sancionador para las administraciones que realicen

conductas abusivas en materia de contratación p ública,

esp ecíficamente en la contratación sucesiva de personal

temporal en fraude de ley. 

Tras esta proposición no de ley  de mi grupo parlamentario,

ha habido tres grupos que han presentado proposiciones no de

ley en este sentido de erradicar el abuso de la temporalidad en

el sector público. Me alegro de haber abierto la veda y  de que

haya sido gracias al impulso de nuestro grupo parlamentario

que se haya puesto en la agenda política y parlamentaria. Pero

ahora le toca al Govern y a las demás adminis traciones

demostrar que hay voluntad política de querer poner solución

a este abuso s is temático de la temporalidad en la contratación

pública y se les dé estabilidad y fijeza ya.

Miren, el pasado jueves 4 de marzo en la portada El País

destacaba la noticia de que la Unión Europea presiona a

España para reducir la temporalidad en la administración a

cambio de los fondos europeos. Los fondos europeos que

tiene que recibir el Estado están en juego si no se procede a

estabilizar de forma inmediata el personal en fraude de ley  y  se

consigue rebajar la actual tasa de temporalidad.

Por fin, el ministro de Política Territorial y Función Pública

ha sido cap az  de manifestar la semana pasada con este

objetivo, pues, que quiere o va a intentar arreglar el p roblema...

bueno, realmente dijo que no permanezcan indefinidamente

este tipo estructural de contrat ación en el limbo de la

interinidad, sino que se consolide su p ues t o. M iren,

bienvenido si ahora está asustados este gobierno Sánchez

porque la Unión Europea ha amenazado con no transferir esos

fondos europeos hasta que se arregle esta problemática.

La administración pública debe dar ejemplo y lo cierto es

que actualmente no da ese ejemplo.

La realidad es que en nuestro p aís se está produciendo

desde hace ya demasiados años  una s it uación en la

administración pública que genera injusticias  entre el personal

que trabaja al servicio de la administración y que afecta

directamente al servicio público que ofrecen las diversas

administraciones, un abuso sistemático de temporalidad en la

contratación pública.

Por eso nuestras tres enmiendas en el sentido de modificar

el p unto 2, que este informe sea ejecutado en un plazo máximo

de tres meses, nos parece importante cambiarlo. 

Ciudadanos en la proposición no de ley a la que me refería

al princip io, que registramos el 19 de febrero, defiende la misma

línea de actuación respecto a la necesidad de imp ulsar cambios

normativos para excluir las plazas ocupadas en fraude de ley de

cualquier oferta pública de empleo hasta que se aplique la

correspondiente sanción al empleador público y la solución a

la temporalidad abusiva.

Proponemos también otra enmienda para modificar el punto

3 de la moción, con dos puntos nuevos, el punt o a) y el punto

b). Se insta a generar el mecanismo preventivo para evitar el

uso abusivo de la contratación pública t emp oral por el

empleador en un futuro e introducimos el punto de que se

establezca lo antes posible y  como máximo en un periodo de

seis meses un sistema para que no se pueda ofertar la plaza

hasta que se aplique esta correspondiente sanción y  se

bloqueen las  p laz as ocupadas por el personal interino en fraude

de ley por la administración.

Y otra enmienda importante...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Guasp, acabi.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

... al p unto 4... -sí, gràcies, president, acab- introducimos que

se p roceda al pago en el plazo máximo de un mes de todas las

horas extra pendientes de cobrar, pero también que se añada al

personal del servicio de la CAIB junt o al personal sanitario que

propone el Grupo Popular. Pensamos que es  de justicia que

también cobren estas horas extras nuestros empleados  p úblicos

del servicio de la CAIB.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Ara començam el t orn de fixació de

posicions, començam amb el Grup Parlamentari Unidas

Podemos. Té la paraula la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president . No deixa de sorprendre que la formació

política que du més retallades sobre la seva esquena presenti

aquesta iniciativa, a més resulta rellevant que una iniciativa

titulada "Mesures per fer front a les retallades  del Govern", que

es va presentar el novembre la interpel·lació, aprofitant

l’actualitat polít ica han decidit parlar del funcionaris afectats

per la temporalitat perquè si no, els puc ben assegurar que

vostès no haguessin dit absolutament res.

Per què?, perquè la temporalitat en abús existeix en aquest a

comunit at  autònoma des de fa temps, a Europa ja fa molt de

temps que va partir a Espanya i vostès, com saben, han

governat. Com ja he dit al principi el que vàrem aplicar, la seva

solució varen ser retallades. Allò sí que varen ser les ret allades

del govern del Partit Popular, però la cosa no va quedar aquí,
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de la seva gestió es desprèn la responsabilitat de l’increment de

la temporalitat, de l’envelliment de les  plantilles, de la

desmotivació entre el personal, entre d’altres, principalment per

l’incompliment de la llei, concretament per la manca d’ofert es

d’ocupació pública adaptades a les necessitats reals de

l’administració, però aquí hem de dir una cosa en relació amb la

seva iniciativa: arriben tard, com sempre. 

Arriben tard perquè a dia d’avui hi ha en marxa unes meses

de negociació del Govern amb els s indicats per tal de negociar

les actualitzacions  salarials ,  unes negociacions que des

d’Unidas Podemos vàrem sol·licitar perquè consideràvem que

és en aquest marc que s ’ha de treballar i que s’ha d’aconseguir

un acord sindical.

En relació amb el punt 4 m’agradaria mencionar que les

hores extra pendents del p ersonal sanitari, ens consta que han

estat abonades en la nòmina del mes de febrer.

Pel que fa a l’abús de la temporalitat a què es refereixen

volem expressar la nostra total comprensió amb la situació que

viuen els funcionaris interins en situació d’abús , comprensió

principalment perquè un funcionari interí... el seu nomenament

està associat a una causa temporal i en aquest país i en aquesta

comunitat autònoma els diferents governs que s’han succeït

han obviat que els nomenament s  no poden ser eterns i avui

som on som.

En aquest sentit a nivell del Govern d’Estat s’està negociant

la modificació de l’article 10 del TREBEP, un inici p er donar

solució a l’abús de la temporalitat i a l’establiment de mesures

sancionadores davant aquesta pràctica.

També volem posar de manifest, però, les paraules del

ministre Iceta del passat divendres  durant la presa de

possessió dels alts càrrecs del Ministeri de Política Territorial

i Funció Pública, unes paraules  que desprenen compromís i

contundència, l’objectiu de donar una solució a la situació de

temporalitat de l’administració pública, una solució i unes

negociacions que va expressar que es farien amb les

administracions autonòmiques i locals a més dels sindicats.

Creim certament que en aquesta legislatura ja s’han tirat

endavant mesures que molts dirien que eren impensables o que

tenien una difícil solució. És per això que tenim la confiança que

aquesta qüestió que avui ens ocupa tendrà també una solució,

una resolució efectiva i en el marc de la legalitat.

Com es pot observar, lluny d’estar aturats, continuen les

negociacions per arribar a un acord amb els sindicats quant a

les actualitzacions salarials i, per una altra part, treballar de

forma decidida per donar solució al problema de la interinitat en

abús que, vull recordar, és un p roblema que no és de fa dos

dies, sinó que al darrere hi ha responsables de les

administracions públiques, fins i tot del grup  que avui presenta

aquesta iniciativa.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sans. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca

té la paraula el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Molt bon dia, moltes gràcies, p resident. Molt bon dia,

diputats i diputades, jo coincidesc amb la Sra. Sans en el fet

que la veritat del que diuen quan són a l’opos ició al que fan

quan governen hi ha un abisme, i és ben cert i certament que ho

fan molt millor quan són a l’oposició que quan són al govern.

Bé, dit això, i ho dic p erquè no crec tampoc que sigui una

moció d’aquestes que volen cercar el consens de la majoria de

partits polítics respecte d'una qüestió en la qual podem o no

podem estar d’acord, perquè si això fos així segurament

haguéssim cercat un altre tipus de títol, no?, que fos un poc

més object iu i no de pegar una cinglada de les retallades del

Govern; a més no deixa de ser paradigmàtic que ho diguin

vostès això de les retallades del Govern, no?, especialment en

recordar que a la passada legislatura es varen haver de p agar

prop de 13 milions d’euros -13 milions d’euros- a la passada...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... de... sí, de totes aquells acomiadaments que s’havien fet...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... i que es varen haver de tornar... de tornar contractar. No sé

si ho recorden o no, perquè moltes vegades en política tenim

memòria de peix i de vegades convé tenir en compte les coses.

De totes maneres, en el tema de retret s  no en farem..., és a

dir,  no arribarem massa més enfora i, en aquest sentit, és vera

que coincidim que tenim tota una sèrie de problemes damunt  la

taula, p roblemes que són prou importants, i especialment feia

referència a un que és l’abús de la temporalitat, que crec que

tots o la majoria de grups polítics som conscients que suposa

un problema important i seriós per a les nostres institucions,

especialment per a aquells grups polítics que creiem en les

institucions, i creiem en les institucions com aquell braç que és

capaç de donar resposta a aquelles situacions com la que ens

ha tocat viure, precisament, a dia d’avui, i això crec que també

ens ho ha demostrat.

Per tant, tenim tot un col·lect iu de gent que pateix aquest

abús de temporalitat. Que l’administració p ública no fa el que

toca fer o almanco el que exigeix a l’empresa privada, una

vegada més ho fa, i crec que d’això n’hem de ser conscients,

que si això ho fes una empresa privada ja l’hauríem sancionada,

i com que és l’empresa pública sembla que aquí no passa

absolutament res.

En el que sí evident ment tenim dubtes seriosos és que

aquesta moció que vostès p resent en aquí serveixi per a res, per

a res en un sentit, i deixi’m que m’expliqui, perquè crec que

s’han de contextualitzar les coses: cert és que vostès fan una

interpel·lació aquí i que, per t ant, fruit d’aquesta interpel·lació,
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pels mecanismes de funcionament que té el Parlament, arriba

una moció que afecta diferent s  t emes, diferents cosetes que es

varen poder parlar dins el marc de la interp el·lació que hi va

haver en el seu moment. Però, és clar, s’han de tenir en compte

tota una sèrie de qüestions que són importantíssimes: la

primera de totes, ja li ha dit la Sra. Sans, no es pot deixar de

t enir en compte que hi ha ja una negociació en marxa amb uns

agent s  que són els  s indicats, que són legítimament

representats i que, per tant, nosaltres no podem passar per

sobre del funcionament d’aquestes meses de negociació.

També evidentment tenint en compte on es  p arla no només

de problemes que afecten el conjunt del personal de la

comunitat autònoma, sinó també d’altres adminis t racions, com

són ara els consells insulars, com també els  ajuntaments. I molt

especialment, i que també ja s’ha dit, que fan referència a una

necessitat d’una revisió d’una normativa, especialment a nivell

estatal, que serà la que ens emp ararà a l’hora de poder prendre

decisions en aquest sentit.

I d’altres, però acab el temps. Crec que tal vegada el més

op ort ú seria que es retiràs o que es deixàs damunt la taula

aquesta moció i, evidentment, en funció d’aquestes qüestions

fóssim entre tots capaços de pactar un document que fos

aquest full de rut a de cara a millorar aquesta situació laboral

que pateixen molts ciutadans o molt s  funcionaris o molts

treballadors de les nostres administracions públiques.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies , Sr. Ensenyat. Pel Grup Parlamentari VOX-

Actua Baleares té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias , p residente. Nuevamente nos encont ramos

debatiendo en es t e Parlamento sobre un abuso de derecho que

llevan sufriendo los funcionarios interinos en esta comunidad

aut ónoma desde hace décadas. Desde que VOX t iene

representación en es t e p arlament o autonómico, hemos

trasladado en diferentes ocasiones las  reivindicaciones de los

interinos, la primera vez en octubre de 2019, cuando fuimos los

primeros que advertimos a la consejera de Función Pública

sobre la precariedad laboral que sufre este colectivo en nues t ra

comunidad autónoma. Y le exigimos que cumpliese las leyes y

reparase el daño causado a dichos trabajadores, que deberían

pasar a ser fijos, por el fraude de ley y el abuso de derecho al

que han sido sometidos durant e años, tal y como ha fallado

nuestro Tribunal Supremo, en línea con la jurisprudencia del

Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La Ley del Estatuto Básico del Empleado Público est ablece

que solo se pueden contratar interinos por un máximo de tres

años para cubrir plazas temporales y por un máximo de seis

meses si el contrato es por acumulación de tareas. Pero lo cierto

es que a día de hoy, en la administración de la CAIB, hay más

de 1.500 interinos y a ellos les debemos  sumar los de otras

administraciones, como ayuntamientos, consejos insulares o

empresas públicas, y, a pesar de que el máximo legal para

permanecer en situación de interinidad es de tres años, resulta

que en esta comunidad autónoma hay trabajadores que llevan

veinte años en situación de interinidad, con una media de ocho

años de antigüedad de todos los interinos que están ahora

mismo en la comunidad autónoma.

Hay funcionarios interinos que se jubilan siendo interinos,

tras décadas sin poder consolidar su situación laboral, y luego,

este mismo gobierno pone el grit o en el cielo porque hay una

elevada tasa de temporalidad en el sector privado.

Y lo cierto es que detrás de cada uno de estos funcionarios

existe una familia que sufre la precariedad, la incertidumbre, el

sufrimiento de una temporalidad prolongada durante años y

años por culpa de un gobierno que incumple sistemáticamente

la ley. Pero no solo incumple la ley en cuanto a la duración

máxima de la situación de interinidad, es que también incumplen

otras obligaciones que a cualquier emp resario de es ta

envergadura le conllevarían sanciones millonarias por parte de

la Inspección de Trabajo, como no aplicar las actualizaciones

salariales, no pagar las horas  ext ras o no reconocer derechos

laborales legalmente reconocidos , como la carrera profesional.

Y mientras todo esto pasa con t rabajadores que han

accedido a una p laza como interinos, tras superar el

correspondiente proceso de selección, resulta que el personal

eventual y los altos cargos nombrados  a dedo, sin tener que

superar ningún tipo de prueba, pues resulta que no paran de

aumentar, y gastamos 14 millones de euros  al año en pagar

sueldos a los enchufados, el 30% de ellos dedicados  a labores

de comunicación y de autobombo del gobierno autonómico,

mientras que los funcionarios han perdido un 20% de su poder

adquisitivo durante la última década, con congelaciones y

bajadas de sueldo que nunca son recuperadas.

Ni siquiera una pandemia sanitaria ha hecho recapacitar al

gobierno autonómico para dejar de desp ilfarrar y empezar a

optimizar al máximo los recursos disponibles para destinarlo a

lo importante, como es dignificar las  condiciones de trabajo de

los trabajadores públicos.

Por todo ello, apoyamos esta moción y esperamos  que

tanto el Gobierno de la nación como el gobierno autonómico

empiecen de una vez a cumplir las ley es , a acatar las sentencias

judiciales y a compensar a los funcionarios interinos, que son

víct imas de una administración pública que ha estado dirigida

p or p olíticos que han incumplido sistemáticamente la Ley de

función pública durante décadas.

(Algun aplaudiment i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per

les Illes Balears té la paraula la Sra. Sureda.
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Crec que

tots som molt conscients del p roblema endèmic de les

administracions públiques, tant de l’Estat  com de les

comunitats autònomes, tenim un gran nombre de p ersonal que

treballa amb contractes temporals. Aquesta situació dóna

malestar a aquelles persones que ocupen aquestes places

perquè tenen aquest contracte en frau i abusiu.

Va coincidir que el mateix dia que el Grup Parlamentari

Pop ular va presentar aquesta proposta, aquesta moció,

nosaltres també vàrem presentar una proposició no de llei amb

alguns punts que parlen del mateix, per tant, evidentment,

donarem suport a aquesta moció.

Jo li diria a la Sra. Guasp, que no és el motiu que ells

iniciaren entrar a debatre aques t  t ema, sinó la preocupació del

sector que s’ha preocupa de venir a veure tots els grups

parlamentaris i exposar la necessitat i la preocupació com dic

que tenen.

Com a administració no podem parlar de legalitat i enviar els

insp ect ors, com també ha dit el Sr. Ensenyat, a aquelles

empreses privades perquè acompleixin la normativa vigent, en

canvi, de p ortes per endins, no només no s’acompleix, sinó,

com s’ha dit, és abusiu: la temporalitat suposa més del 35%

dels contractes del personal funcionari a la nostra comunit at . I

amb això no es vol dir que no hi hagi o que no hi pugui haver

aquesta necessitat puntual, però mai no ha de p assar, també ho

va dir la Sra. Guasp , d’aquest 8%, i només quan hi hagi

necessitats que siguin provisionals, esporàdiques, puntuals o

excepcionals.

Aquí el que ens sap greu és que, independentment del

partit que governi, perquè tant la Sra. Sans com el Sr. Enseny at

han apuntat al Grup  Parlamentari Popular que quan governen

no és així, però és que, indep endentment del partit que governi,

i podem comprovar-ho a les diferents comunitats, qui ha de

demanar que se solucioni, desgraciadament, no és el govern

que posi aquestes solucions o arregla, sinó que ho ha de

demanar l’oposició, i això no hauria de ser així.

Parlant dels punt s de la moció, en el punt 1, si hi ha

congelacions de salaris és import ant  que es pacti de quina

manera es retornaran. S’ha de fer calendari amb els

representants sindicals i arribar a aquests acords, per t ant  hi

donarem suport.

En el punt 2 es  demana un informe de les places que estan

ocupades i incompleixen la normativa i la jurisprudència en

mat èria de contractació, és molt similar a un dels punts que els

dic de la nostra proposta, i també els donarem suport. Pensam

que és interessant aquest inventari de places que demana, allà

on s’especifiquin les característiques, la situació i la resolució

aplicable.

En el punt  3, es demana d’impulsar els canvis normatius

necessaris per poder donar estabilitat a aquest col·lectiu, a

aques t es  p ersones que tenen contractacions abusives, i també

li donarem suport. En aquest cas , també, com dic, és un punt

similar a l’aportació o a la prop os t a que nosaltres hem

presentat.

Respecte del punt 4, totalment d’acord, tothom fa feina per

poder cobrar i si es fan hores  extres, evidentment que s’han de

pagar, i esperem també, com s’ha dit, que s ’hagin pagat ja dins

la nòmina del mes de febrer. I, a part, si es consensuen uns

acords s’han d’acomplir i si aquests acords s’han de pagar,

com és  la carrera professional, i s’ha arribat a un consens, s’ha

de pagar.

Respecte de les esmenes, ja ens informarà si les accepta o

no. La que fa referència al punt de tres mesos, que demana en

lloc de sis mesos, en el punt 2, passar a t res mesos; nosaltres

pensam que és suficient aquest termini i li donaríem suport. I a

la resta també, si vostès  ho troben oportú, no ens hi negarem,

perquè el que fan és especificar.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula

la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president, bon dia, diputades, diputats. No em

centraré massa a parlar de la problemàt ica perquè crec que tots

els diputats i dip ut ades que m’han precedit en la intervenció

crec que ja han fet una explicació p rou clara del punt en el qual

ens trobam. Crec que evidentment tenim una foto prou clara de

la problemàtica, el que p otser no tenim identificat és el nombre

de p ersones que es troben en aquesta situació i dins d’aquesta

situació quines són les diferents circumstàncies o el diferent

gruix de circumstàncies i de tipus de contracte que s’han de

solucionar.

En representació de la coalició per la qual com aquí,

evidentment ens solidaritzam, absolutament i sense cap tipus

d’emperò, amb les demandes que fan tots els funcionaris i tots

els professionals de l’administració pública quan reclamen un

dret que tenen reconegut , i ens solidaritzam també amb la seva

circumstància de desesperació, si se li vol dir així, perquè

segurament per a molt a gent és desesperant veure com, després

de tants anys, els grups que majoritàriament han governat, tant

a l’Est at , com també en aquest parlament, fins aleshores han

estat incapaços de resoldre de manera definitiva aquestes

circumstàncies.

Això no obs t ant , ara em referiré de manera directa als punts

d’acord que ens proposa el Partit Popular. Pel que fa al primer

punt, quan parla de..., bé, quan insta el Govern a accelerar

aques tes negociacions amb els sindicats i dóna un termini de

tres mesos per arribar a uns acords  i,  p er tant, a continuació

donar tres anys per efectius els pagaments dels increments

salarials corresponents al 2019 i al 2020, si ho llegim talment  i

sense més, vull dir, si ens quedam amb la literalitat del t ext ,  és

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 71 / 9 de març de 2021 4251

molt difícil dir que no, perquè és que, de fet, aquests pagaments

s’haurien d’haver produït ja. Per tant, hauríem de dir que sí.

Ara bé, si anam a la lletra petita o si anam al fons de la

qüestió i de l’impacte que això té, que vostè hi ha passat

totalment per sobre a la seva intervenció, Sr. Lafuente, parlam

de 57 milions d’euros, vull dir, no parlam de poca cosa; 57

milions d’euros és el que comporta per a la comunitat autònoma

de les Illes Balears fer efect iu demà, posem-li demà, o dins

aquest any, els pagaments pendents del 2019 i 2020. Per tant,

no és una qüestió menor.

I és per això que hi ha una negociació col·lectiva

precisament, per veure de quina manera es poden abordar

aquests pagaments d’una manera realista.

Per tant, nosaltres què farem en aquest  p unt ? Nosaltres ens

abstindrem, però no és una abstenció innocent, perquè ens

entenguem, nosalt res amb aquesta abstenció diem dues coses:

una, demanam al Govern que faci un gest, que faci un gest

urgent, perquè una p art d’aquests 57 milions d’euros es

podrien abonar en aquest moment. Creiem que hi ha... volem

pensar que hi ha voluntat per part del Govern de fer efectiu part

d’aquest pagament dins enguany, el que passa és que, després

d’escoltar els intervinents de Podem i de MÉS per Mallorca, o

m’han agafat  en algun moment que m’hagi despistat, cosa que

no crec, perquè els he escoltat, o no he sent it  ningú dir que el

Govern tengui int enció de fer efectiu part d’aquest deute dins

enguany.

Si vostès ho han dit i m’ha passat jo els deman disculpes,

però no ho he sentit. Esp er que després, a la intervenció del

Grup Socialista aquesta qüestió quedi clara.

I en tot cas, ja dic, l’abstenció només es justifica perquè

sabem que hi ha una negociació en marxa, donam un marge de

confiança, un vot de confiança, això sí, no etern, un vot  de

confiança per un temps limit at ,  limitat, que quedi clar. Esperam

que aquestes negociacions prosperin, però t ambé és cert que

parlam d’una quantitat molt important en joc i s ’ha de veure

molt bé com es pot fer aquest pagament de manera àgil i amb

garanties i, en t ot cas, al Govern, ja els ho dic, els demanam un

gest, comprometi’ns vostès a qualque cosa, facin un gest.

Punt 2, en el punt 2 hi votarem a favor, estam d’acord amb

aquest informe que proposa el Partit Popular, crec que ens

permetrà a t ots saber exactament de què parlam, de quanta gent

parlam i de quines són les caract erís tiques d’aquestes

contractacions, perquè així també ens p odrem apropar d’una

millor manera a aquesta realitat i ser més rigorosos a l’hora de

fer propostes.

En el punt 3 ens abs t endrem, allà on vostès parlen de

l’impuls als canvis normatius  els  quals evidentment s’han de

fer i ja estan anunciats, en t ot  cas. D’acord? Però sobre els

procediments  futurs o imminents de contractació, nosaltres, ara

mateix volem deixar un marge també per a l’acció del Govern.

I en el punt 4 hi votarem en contra, per una raó molt senzilla,

perquè, si ningú no diu el contrari, per la informació que tenim,

ja estan pagats dins aquest any, i no fa gaire, tant la carrera

professional com les hores extra que s’havien generat fins a

hores d’ara.

Per tant, aquest és el nostre posicionament. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. T ur. Pel Grup Parlamentari Socialista té la

paraula la Sra. Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Gràcies, president, bon dia diputat s  i diputades.

“ Tendremos  el es tado del bienes tar  que podamos

permitirnos”, Rajoy, candidat del Partit Popular, juny 2011.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Aquell va ser l’inici del major retrocés de l’estat del

benestar, el major retrocés de l’estat de benes tar. El Partit

Popular va guanyar les eleccions i va començar a aplicar les

retallades  més dures que s’han vist mai a l’administració

pública. I ara, deu anys després ens presenta una proposta amb

unes suposades mesures per fer front  a unes retallades

inexis tents, no hi ha hagut retallades. És a dir, coherència zero

per part del Partit Popular, perquè les retallades són les seves,

dels seus governs, les seves.

(Alguns aplaudiments)

Reducció de salaris, ret allades del nombre de metges

d’urgències, acomiadaments, recorden les pagues ext res que no

van pagar?, serveis bàsics externalitzats, dependents sense

cobrar ajudes, etc. 

Vostès, els del Partit Popular, no són el que aparenten ser

en aquesta proposta, vostès són el que fan quan governen i els

donaré una dada: 3.000 treballadors públics acomiadats en

aquesta comunitat autònoma la darrera legislatura que vost ès

van governar, 3.000 acomiadaments. Per tant, no ens intentin

enganar...

(Remor de veus)

Passant a aprofundir en la seva proposta, ja començant pel

títol que no s’ajusta a la realitat, ja li va dir la Sra. Garrido a la

interpel·lació, no hi ha retallades, hi ha una congelació sí, li ho

acceptam, però retallades no n’hi ha. 

En els punts que fa referència a les retribucions, el quart ja

està negociant i resolt i al primer ens proposa una cosa molt

curiosa, que ens avencem a un acord d’una mesa de

negociació. És a dir, que ens saltem el dret  a negociació i que

aquest parlament prengui concretament un acord que ha de

p rendre una mesa, aquí no ens trobarà, Sr. Lafuente. Les

millores de les condicions dels treballadors públics no són

només les retribucions, ho són també l’augment de mitjans,

l’augment de p ersones que fan feina, i açò és el que fa falta ara

i açò és el que fa aquest govern, reforçant la contractació de
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persones a Salut, a Educació i també per recuperar allò que

vostès precisament van retallar, i anant encara més enllà, fent

més contract acions, reforçant més, com hem fet en els

p ressuposts de 2021 i que, per cert, vostès hi han fet un vot

desfavorable.

Passant als punts 2 i 3, que aborden un tema tan complicat

i complex i d’una casuística tan diversa, com és la consolidació

del personal públic temporal, són una mostra més de la seva

incoherència, perquè vostès han creat aquest problema. Vostès

quan governaven, el Sr. M ont oro a un acord de processos

d’estabilització va afirmar el 2017 i 2018, no han donat cap

resposta, no han donat  cap  solució i ara ens ve aquí a fer una

proposta amb dos punts d’una moció.

Ens diu de la recent jurisprudència. Sr. Lafuente, de la seva

intervenció m’agradaria que em digué almanco una, si pot ser

dues sentències a què vostè vol fer referència, perquè la

jurisprudència és suficientment diversa en aquest moment.

Digui'ns  quina és la sentència que vol posar com a referència,

digui-nos-ho, perquè una cosa és  la consolidació i l’altra és

donar "fijeza" la senyora de Ciutadans, no té res a veure. 

Aquesta indefinició de la jurisprudència no ens permet

donar un vot favorable a la seva proposta, perquè el marc

jurídic de suport l’ha de posar l’Estat. Li diré que està en

negociacions el Govern de l’Estat per modificar l’Es t atut bàsic

de l’empleat públic i ja s’està negociant.

Per tant, posarem una solució per al futur, perquè no hi

pugui haver contractes de més de tres anys i també es

regularitzarà el passat, amb els processos de consolidació de

places creades i ocupades anteriorment al 31 de desembre de

2020. Una vegada hi hagi aquest marc, fixat per la normativa

estatal, cada comunitat autònoma negociarà les caract erístiques

dels processos, perquè sigui una vertadera consolidació. 

Volem manifes t ar des d’aquest faristol la nostra

preocupació i la urgència que necessita el col·lectiu de

treballadors públics  t emp orals, així com també ens posam en el

compromís de fer feina perquè la realitat futura sigui donar

suport i sigui donar resposta a la seva problemàtica.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(Se sent el timbre de crida per a votació)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Carbonero. Ara té l’ús  de la paraula pel

grup proposant el Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, señoras y señores

diputados, por sus intervenciones , sus aportaciones, las que

han sido positivas y las que han sido críticas con nuestra

postura. Nosotros veníamos a hablar del futuro, como siempre,

y a proponer prop uestas en positivo o propuestas para intentar

que sean razonables. Ustedes siempre van con el espejo

retrovisor mirando al pasado, pero además con amnesia, que es

el problema que t ienen, porque los únicos que rebajaron un 5%

a los empleados fue el Partido Socialista...

(Alguns aplaudiments)

El único que p uso un cero a la tasa de reposición, fue el

Partido Socialista, con el Sr. Zapatero. Ustedes tienen amnesia

select iva, según de qué cosas se acuerdan y de según qué

cosas no. Pero yo creo que lo importante es mirar hacia el

futuro y mirar qué soluciones hay. Hay dos hechos

fundamentales que cambian sustancialmente la cuestión, me

dicen “jurisprudencia”. Tienen dos sentencias del Tribunal de

Justicia de la Unión Europea, una de marzo de 2020 y otra

reciente de febrero del 21, sobre el tema del abuso de la

temporalidad, más un auto de octubre del año pasado, que fija

perfectamente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la

Unión Europea...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Si ustedes no quieren mirarlo, la tienen por escrito, las

pueden tener. 

Y quienes han ido emp eorando sustancialmente la situación

en Baleares son ustedes, un 80% más desde que gobiernan, de

interinidad, porque si quieren mirar al pasado, p ero miren al

pasado reciente y encontrarán de dónde vienen los problemas.

Por tanto, teniendo en cuenta estas dos  cuestiones, lo

lógico es afrontar la s it uación. Me dicen, al punt 1 no votamos

que sí, porque total, es condicionar la negociación. Miren la

página web de UGT, les dicen que no negociarán nada con este

gobierno hasta que se sienten y lleguen a un acuerdo, porque

ni quiera se han sentado formalmente para hablar de la

recup eración de lo que ustedes les han recortado, y son la

única administración que les han recortado. Y les pedimos tres

años en la propuesta, s ienténse y tengan tres años. Por tanto,

una propuesta bastante razonable. Falta de voluntad política,

eso es lo que tienen para no aprobar esta propuesta, p orque la

pide el Partido Popular y esa es la realidad, desgraciadamente.

Sobre el punto 2. ¡Hombre!, no aprobar encargar a los

servicios jurídicos de esta comunidad autónoma, estudiar

técnicamente y jurídicamente cuál es el alcance de la s it uación

de abuso de la temporalidad, yo creo que es imprudent e, es

imprudent e por su parte, es totalmente imprudente y es una

lástima que no lo hagan, es una imp rudencia absoluta no

aprobar esto y es ir en contra de los derechos  de los

trabajadores, quienes se llenan la boca de defender lo público,

quienes  se llenan la boca de defender a los trabajadores son los

primeros que votan aquí en contra de los trabajadores.

El p unto 2. Solicitar que se empiecen a estudiar

técnicamente los cambios normativos. Me ha sorprendido MÉS

por Mallorca, la coherencia de MÉS por Mallorca. Primero, esta

propuesta la presentan en el Senado a través del Grupo

Interconfederal de Iz quierda Plural, creo, de la que ustedes
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forman parte. Aquí votan en contra, en Madrid en el Senado lo

promueven, ¿en qué quedamos?

(Alguns aplaudiments)

Y luego y a renuncian a cualquier cambio normativo de

nues t ra posibilidad de autogobierno a través de la Ley de

función pública de Baleares porque dicen que lo haga Iceta,

que lo haga Iceta que ha dicho que en esta legislatura, en esta

legislatura -la semana pasada lo dijo en su toma de posesión-

lo va a intentar arreglar. Escuchen, ejerzamos nuestras

competencias . Por t anto, me ha sorprendido su total

incoherencia. 

Desgraciadament e es un tema importante, es un tema

fundamental, es un tema en que hay que coger el toro por los

cuernos, El País, la semana pasada, lo ha citado la diputada, “la

Unión Europea insta a Esp aña a atajar el empleo público

temporal y condiciona las ay udas de la Unión Europea a no

tomarse en serio este problema”. ¿Por qué?, porque hay

jurisprudencia de la Unión Europea y de acuerdo con el artículo

4bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la jurisprudencia de

la Unión Europea se aplica p or los tribunales españoles de

forma directa.

Por tanto, estamos en un t ema de actualidad, importante y

básico. Y ustedes, como lo present a el Partido Popular, se

remont an diez años atrás, ponen la excusa del manual y no

hacen absolut amente nada. Una pena y es importante que los

trabajadores y los funcionarios sep an que a ustedes les importa

más quién venga la propuesta, quién la haga en este

p arlamento que coger el toro por los cuernos y buscar

soluciones. 

Desgraciadamente no tenemos ningún p roblema en que

haya voto por separado. Las enmiendas... ,  nosotros votaremos

a favor de las PNL que ha present ado El P i y que ha presentado

Ciudadanos en su momento, creemos que no es motivo ahora

de enredarlo con las enmiendas, creemos que el texto es

coherente. Les anunciamos que votaremos a favor de sus PNL

en comisión, pero que entendemos que se t iene que votar... -se

puede votar punto por punto, no hay ningún p roblema-, pero

tal como viene el texto. 

Entendemos que es una incoherencia total y absoluta por

parte de la izquierda que dice una cosa y  hace ot ra. Le exige a

los empresarios no abusar de la temp oralidad, les sanciona y

les pone multas, y ustedes  ni s iquiera son capaces de hacer un

informe para saber cómo está el abuso de la t emporalidad en la

comunidad autónoma. Una pena, una lástima, una incoherencia

y un cinismo total y absoluto.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Un cop finalitzat el debat procedirem a la votació. El grup

proposant no accepta les esmenes  i sí la votació separada. Per

tant, votam el primer punt. Votam.

23 sí, 25 no i 3 abstencions.

Votam el punt número 2. Votam.

26 sí, 25 no, cap abstenció.

Votam el punt número 3. Votam.

23 sí, 25 no, 3 abstencions.

I ara votam el punt número 4. Votam.

25 sí, 26 no, cap abstenció.

Passam ara a continuació al quart punt de l’ordre del dia

que consisteix en el debat de les proposicions no de llei. 

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 1068/21, presentada

pel Grup Parlame ntari MÉS per Mallorca, relativa a

e xoneració dels imposts de l’Estat a autònoms i petites

empreses afectades per la crisi de la COVID-19. 

En p rimer lloc, debatrem la Proposició no de llei RGE núm.

1068/21, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a

exoneració dels imposts de l’Estat a autònoms i petites

empreses afectades per la crisi de la COVID-19.

Intervé per part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca el

Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, p res ident. Diputades, diputats. Duim avui una altra

iniciativa dirigida a intentar minimitzar la crisi econòmica

derivada de la crisi sanitària. N’hem discutides diverses , ja sigui

en comissió ja sigui en ple, la majoria fetes amb bona intenció,

amb la bona intenció d’ajudar els diferents sectors econòmics

afectats. En el cas  d’aquesta és per ajudar especialment petites

empreses i autònoms, és a dir, la major part del t eixit empresarial

del país, i les empreses  que més ocupació i de més qualitat

generen.

Ho hem dit moltes vegades els darrers deu mesos, per mor

del model econòmic que tenim la nostra serà la regió d’Europa

que amb més crueltat patirà... ,  bé, pateix la crisi econòmica. Per

això, hem reclamat i reivindicam un tractament singular per a les

Illes Balears en t ot s els aspectes, tant ara per aguantar com per

sortir de la crisi.

La COVID-19 ha p osat de manifest la vulnerabilitat del

nostre model econòmic, així, entre les  febleses estructurals més

vinculades al nos t re model productiu, cal destacar l’elevada

dep endència del turisme i dels sectors vinculats, la precarietat

del mercat laboral, la major vulnerabilitat financera de les petites

empreses davant xocs econòmics i l’excessiva dependència

dels mercat s  exteriors. En aquest context, si bé els indicadors
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econòmics  coincideixen a advertir que la crisi serà molt dura per

a l’economia en general, ho serà més per a aquelles que

depenen de sectors tan canviants i tan vulnerables com el

t urisme, aquest és el cas de l’economia del nostre país, lluny

d’assentar-se sobre p ilars diversos el seu pes descansa sobre

el sector turístic i de serveis. 

A la nost ra manera de veure-ho, el sector públic ha de tenir

un paper actiu en la recuperació econòmica i actuar com a

palanca transformadora, però mentre tenguem una situació

sanitària que ens obligui a tenir restriccions  és  necessari que

les administracions ajudin les empreses a sobreviure. 

No obstant  això, el Govern espanyol a banda dels ERTO ha

deixat de costat les petites empreses i els aut ònoms que no han

rebut els ajuts necessaris i han posat en perill la supervivència

econòmica de molt es  famílies. A hores d’ara les administracions

que més han fet per la ciutadania i les empreses han estat

ajuntaments, consells i Govern. Al llarg de 2020 la majoria

d’ajuntaments ha exonerat de totes les taxes que legalment han

pogut a les empreses, han aportat la part corresponent a la línia

d’ajudes per a autònoms, han fet línies  d’ajudes pròpies, etc.,

i sobretot en tot moment han estat al cost a de les  p ersones. Ara

bé, els ajuntaments necessiten seguretat jurídica a l’hora

d’exonerar t axes, cosa que a dia d’avui no tenen. D’aquí el punt

3 de la proposició no de llei.

Els consells han posat en marxa les línies d’ajut a autònoms

i a empreses amb els ajuntament s  i amb l’aportació del Govern.

En definitiva, entre les dues administracions supramunicipals

pròpies del país han complementat el que s'ha fet p er p art dels

ajuntaments, a banda de coordinar-se per aprofitar sinergies,

recursos i esforços.

Aquí l’únic que no ha fet  t ot  el que ha pogut i qui més

recursos té és l’Estat. L’Estat du tota la vida espoliant

colonialment aquest territori. Fa dècades que pagam els capricis

de l’Es t at .  Ha arribat l’hora d’oferir un tractament singular tant

a les Illes Balears  com a autònoms i petites empreses. D’això

tracta d’aquesta proposta, d’ajudar els petits, els que generen

ocupació de qualitat, els que generen xarxa a barris i a pobles,

a totes aquelles persones que fan més hores  que un rellotge per

treure endavant el seu negoci, per tant, per treure endavant  el

país. 

Per això els deman el vot favorable a aquesta proposta.

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Sr.

President en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Mas. Per part del Grup Parlamentari

Popular té la paraula el Sr. Costa. 

EL SR. COSTA I COSTA: 

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Bé, benvingut MÉS per

Mallorca a les propostes per ajudar aut ònoms i PIME.

Benvinguts, la verit at. Perquè ja ens hauria agradat, Sr. Mas,

que durant l’exercici 2020 vostès haguessin fet alguna

proposta, ens haguessin ajudat votant a favor d’algunes de les

propostes del Partit Popular per ajudar autònoms i PIME.

Perquè la veritat és que no recordam si ens equivocam o si

aquest diputat que li parla s ’equivoca, si ens diu quines

propostes varen votar a favor del Partit Popular el p assat any

-i igual ens equivocam, eh?- però jo crec recordar que no n’hi

va haver cap ni una. 

Però han canviat d’opinió. I això està bé. Està bé,

benvinguts, per tant, a les propostes per ajudar els autònoms

i PIME. I li vull anticipar que el Part it Popular votarà a favor de

totes les seves p rop os tes, tots els punts, els quatres punts que

vostès proposen. El Partit Popular hi votarà a favor. 

Benvingudes, per altra banda, les propostes d’abaixades

d’imposts! No ens ho haguéssim imaginat però la veritat és

que, efectivament, vostès fan aquí una p rop osta d’abaixades

d’imposts. Compartim plenament la seva proposta d’exonerar

de les quotes de la Seguretat Social els aut ònoms i també les

PIME. Hi estam totalment d’acord, totalment d’acord. Per tant,

no podem més que votar-hi a favor. 

Li he de reconèixer que tenim uns dubtes addicionals, o més

dubtes, amb el tema de la liquidació de l’IVA, no?, vostès diuen

s i la liquidació de l’IVA és favorable, idò exonerar-ho. Li he

reconèixer que jo crec que això és una p roposta que no és

factible, des d’un punt de vista pràctic, perquè l’empresa -

autònom o PIME- fa una repercussió d’IVA, suporta un IVA i,

si surt favorable a l’Administració és perquè ha rep ercutit més

IVA del que ha suportat. Per tant, jo crec que hi ha potser aquí

una incoherència tècnica però, en fi, ja li dic que li votarem a

favor en qualsevol dels casos. 

Per altra banda. L’instrument jurídic per exonerar de les

taxes municipals. Totalment d’acord. Efectivament, aquí hi ha

dificultats ara mat eix per rebaixar per exemple la taxa de recollida

de fems per part dels municipis perquè, efectivament, sí tens

sup ort  jurídic, suport normatiu, per poder-ho fer. Per tant,

també hi estam d’acord. 

Línies d’ajudes. No podem més que estar-hi d’acord. Línies

d’ajudes per a autònoms i PIME. No hi podem estar més

d’acord. No obstant això, vostès fan propostes d’abaixades

d’imposts, de taxes, de cotitzacions socials a l’àmbit estatal -hi

estam d’acord- i a l’àmbit municipal -hi estam d’acord. El que

ens sembla curiós és que vostès no facin cap  p roposta de

rebaixa d’imposts a l’àmbit autonòmic, Sr. Mas . Ens sorprèn un

poc. Nosaltres, la veritat, no hem volgut esmenar la seva PNL

amb propostes que hem fet, de forma tan reiterada, que no ho

hem volgut fer.  Però és incoherent -perdoni que li ho digui-

però és incoherent que vostès demanin que es rebaixi l’IVA -

per cert, hauria quedat millor rebaixar el tipus  de gravamen

directament, per exemple d’un 10 que està ara mateix el tipus de
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l’IVA a l’hoteleria i restauració, del 10 al 4%-, hauria quedat més

coherent que no la liquidació favorable. 

Però ens sembla estrany que vostès proposin rebaixar l’IVA

i, en canvi, no prop os in suspendre l’ecotaxa. Ens sembla...,

perquè també afecta la competit ivitat, de la mateixa forma que

afecta l’IVA, si vostès diuen “no, l’IVA, l’hem de rebaixar però

resulta que a l’ecotaxa no”. Però si afecta igualment el consum,

en aquest cas, d’estades t urístiques, l’impost sobre estades

turístiques. Per tant, ens sembla un poc incoherent . O que

proposi -com hem fet moltes vegades des del Partit Popular-

rebaixar, per exemp le, la quota fixa del cànon de sanejament

d’aigües un 50%, però vostès diuen “bé, farem propostes de

rebaixes  d’imp osts estatals”-d’acord-,”farem propostes de

rebaixes d’imposts o de taxes municipals”..., però en canvi no

fan cap  proposta per rebaixar els imposts -que els pot rebaixar

perfectament- a l’àmbit autonòmic. Ens sembla un poc estrany,

en aquest sentit. 

Però ja li dic, els plantejaments que vostès fan, Sr. Mas,

nosaltres no podem més que comp art ir-los. I com que nosaltres

sempre votam en funció dels plantejaments que es  fan i mai en

funció de qui els fa, ens és igual que els faci -en aquest cas-

MÉS per Mallorca. Si són bones per als ciutadans de les Illes

Balears , tendrà el suport del Partit Popular. Si, evidentment, no

van en línia amb el que són les propostes del Partit Popular, no

hi donarem suport. En aquest cas, van en línia al que nosaltres

hem proposat i, per tant, ja li dic, tendrà el suport del Part it

Popular. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Costa. Per p art del Grup Parlamentari

Unidas Podemos té la paraula la Sra. Martín. 

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ: 

Gràcies, presidenta. La veritat és que és  una mica estrany

sentir al Partit Popular donar l’enhorabona i reconèixer

positivament una mesura d’un partit que se sup osa que és

d’esquerres...

(Remor de veus)

Nosaltres no la compartim, no compartim la defensa que ha

fet el Sr. Costa i després explicaré el perquè.

Evidentment, les petites i les mitjanes empreses a la nostra

comunitat autònoma estan pat int  un greu cop derivat de la crisi

de la COVID-19. I, des  d’Unides Podem hem defensat tot un

seguit de mesures, tant en aquest ple com a diferent s

comissions com, per descomptat, al Govern de l’Estat per

defensar-les. Evidentment, la dependència que tenim del sector

turístic és un dels factors més  importants que ha tengut a veure

amb aquest cop que estan patint aquests sectors. 

Hem de veure que, des d’aquest govern, s’han posat en

marxa tota una sèrie de mesures , i voldria destacar la setmana

passada, just, s’ha p osat en marxa una ajuda per 1.400.000

euros destinada al comerç. És a dir, cada setmana s’estan

t raient ajudes, sempre es pot fer més, sempre es pot fer millor,

però s ’es t à fent un gran esforç. També, a nivell de crèdits, etc. 

També cal destacar que a nivell estatal no podem estar igual

de satisfets. En aquest sentit, fa unes setmanes, que no podem

entendre de cap de les maneres, l’obcecació de la ministra

Calviño per no alliberar els 11.000 milions d’euros destinats al

turisme, la restauració i al comerç, sent les Illes Balears una de

les comunitats que més beneficiada es veuria per aquesta

mesura. És imprescindible donar oxigen a tants i tants negocis,

és imprescindible donar oxigen a tantes i tantes famílies. En

principi, aquest ajut s’ha d’aprovar aquest divendres en el

Consell de Ministres, ho esp eram, confiam en la paraula donada

i que s’avançarà en aquest sentit. 

En relació amb la proposta que ens  p resenta avui MÉS per

Mallorca. En el punt 4, evidentment, nosaltres estam d’acord

que es convoquin les línies d’ajudes per a empreses  a les

nostres illes, és una cosa que ja s’està fent des del Govern

estatal, com he comentat. Nosaltres defensam i compartim les

manifestacions del nostre secretari estatal d’economia, Nacho

Álvarez, en el sentit que és molt més import ant i molt més

eficient prevenir que les empreses caiguin, donar els ajuts

abans, i no haver de pagar subsidis de desocupació o

d’integració i inserció laboral després. Hem d’ajudar les

empreses i ho hem de fer de manera valenta, aques t s  11.000

milions han d’arribar sí o sí aquesta setmana. 

A nivell local, els ajuntaments s’han topat amb diferents

dificultats legislatives. I, en aquest sentit, donarem suport

també al punt que les recull de la PNL presentada avui. 

Ja per acabar. Als punts 1 i 2 de la PNL també els votarem

a favor, t ot i que no som partidaris -molt al contrari del Partit

Popular- de l’exoneració d’imposts, però ent enem que s’estan

recollint per a aquelles activitat s  que s’han vist afectades, que

han hagut d’aturar la seva activitat per mor de l’entrada en

vigor de les mesures sanitàries  establertes dins el nivell d’alerta

4 i posteriors. No a qualsevol activitat, no de qualsevol manera.

Per què? Perquè entenem que els imposts són imprescindibles.

Per tenir uns serveis públics robusts, que ens  estan ajudant a

sort ir d’aquesta pandèmia, que estan ajudant famílies ,

empreses, autònoms, PIME i tothom. Necessitam aquests

serveis. Necessitam els serveis educatius, necessit am la sanitat

i necessitam tots els t ip us d’ajuts socials que s’estan fent. I

necessitam aquests ajut s  orientats a estimular l’activitat

econòmica de les nostres illes.

En aquest sentit, no defensam -com ha fet el Part it  Pop ular

avui- que s’hagi de llevar l’ITS, perquè en cap cas no afecta la

competitivitat, aquestes dades se les inventen, no són reals. I

tampoc no estam d’acord amb la rebaixada de l’IVA en general,

com han defensat, no ho podem compartir de cap manera. Sí

que compartim els quatre punt s de la PNL presentada i hi

votarem a favor. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Per part del Grup Parlament ari

Ciudadanos té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, vicepresidenta. Bé, ens trobem com pràcticament

cada setmana, o en ple o en comiss ions , en els darrers deu

mesos, durant pràcticament tota la pandèmia, amb una altra

iniciativa d’ajut als autònoms, als empresaris i a les persones

t reballadores que ho estan passant malament a causa de la cris i

derivada de la pandèmia. La novetat aquí és que aquest a

proposició no de llei ve d’un partit, MÉS per Mallorca, que

forma part dels Acords de Bellver i que forma part del Govern

i que fins ara havia fet totes les propostes conjuntes amb tots

els  grup s parlamentaris que donen suport al Govern i que

formen part dels Acords de Bellver. En aquesta ocas ió ve per

separat, supòs que hi deu haver determinat interès perquè això

sigui així. 

Bé, autònoms i petites empreses, evidentment tal com ja

hem dit durant tots aquests mesos i ja arribant al punt en què

es t am ara, el que necessiten els autònoms i les petits empreses

és  emp at ia, empatia, saber posar-se al seu lloc, saber i conèixer

de primera mà les situacions desesperades que estan passant

i -ho ha dit el Sr. Mas- és  bàsic que la seva supervivència

econòmica sigui un fet, que puguin t enir la capacitat perquè

quan es reactivi l’activitat econòmica, mantinguin les persianes

pujades, perquè si han tancat, ho tindrem molt malament

després per recuperar totes aquestes persones i empreses que

han hagut de tancar.

Des del Grup Parlamentari Ciutadans, evidentment com la

major part dels grups de l’oposició i t ambé en determinades

iniciatives, dels  grups que donen suport al Govern, hem parlat

d’ajudes  directes, d’ajudes en cas de tancament obligatori.

Nosaltres hem demanat subvenció de la quota d’autònoms,

allargament d’ERTO i el tema que sembla avui que és el tema

que toca la fibra, que és l’alleujament fiscal,  d’una manera

temporal durant tot el p eríode de la pandèmia. En aquests casos

molt es  iniciatives han tingut el suport de la major part dels

diput ats, altres han quedat a mitges, però bé, en general crec

que la feina parlamentària ha tingut molt present  les  necessitats

que tenen els autònoms i les petites empreses. 

A l’exposició de motius, evidentment  hi ha coses amb les

quals no estam d’acord, una d’elles és quan parla de què a les

Illes Balears  s ’ha aportat més a l’Estat del que hem rebut. Això

és discutible, p erò pagant els capricis de la resta. A veure, com

si aquí a les Illes Balears els diferents governs durant  la història

democràtica no han tingut cap ricis  que ens han costat molts de

doblers a tots els ciutadans  de les nostres illes i que han

tudat...

(Remor de veus)

Bé, però aquí ha passat i, bé, podem posar exemples

d’aquesta legislatura. S’han desdoblat conselleries, tenim dues

conselleries, la Conselleria de Medi Ambient i T erritori i la

Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, que abans

formaven part d’una conselleria. Curiosament una de les dues

és de MÉS. Per tant, primer el que hem de fer és gestionar d’una

manera eficient els nostres recursos, i després ja evidentment

amb tota la raó del món, podem demanar ajudes enfora.

Sobre els ajuntaments. Evident ment, els ajuntaments són la

primera línia de l’administració i són els  que han patit més tota

la p roblemàtica de les situacions de persones vulnerables,

d’empreses que ho es t an passant molt malament i necessiten

tot l’ajut perquè puguin fer la seva feina en situacions

complicades i evidentment es t an p ràcticament obligats a

exonerar molts d’aquests impostos, de fet, la nostra presidenta,

la Sra. Armengol, els va demanar que fessin totes les iniciatives

possibles per fraccionar impostos. El que p assa és que, tal com

ha dit el portaveu del Grup Parlamentari Popular, això afecta

només els consells i els ajuntaments i el Govern, amb el seu

cànon d’aigua que estan pagant empresaris, petits empresaris

que han tingut el seu establiment tancat durant tota la

pandèmia, en aquest cas  no. I fa unes setmanes el seu

conseller,  el Sr. Mir, va dir que no, que el cànon d’aigua no es

podia tocar, curiosament també de MÉS per Mallorca. És un

poc contradictori.

Bé, de totes maneres jo li volia demanar .. . ,  els  punts 1 i 2

parlen de l’exoneració de l’IVA que tècnicament no és factible,

perquè quan ja han cobrat l’IVA d’una factura, que significa

que l’han cobrat, un pic cobrada ja no es pot exonerar la gestió

tributària d’aquest IVA cobrat.  Jo si li sembla bé, in voce li

demanaria ajudes per pal·liar els efectes del que estam dient,

alleugerir fiscalment els autònoms i les petites  empreses, però

no dient literalment el que diu en els punts 1 i 2, que és

“exonerar les quotes de la Seguret at  Social i la liquidació de

l’IVA”, sinó que la liquidació de l’IVA, ... buscar ajudes perquè

la seva liquidació es pugui retardar en el temps, sense

perjudicar l’economia dels petits emp resaris i dels autònoms.

Podem buscar un redactat si vol, però bé, més que res per no

votar un redactat que es pot dir que no és exactament legalment

escrupolós. 

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Per part del Grup

Parlamentari VOX-Actua Baleares té la p araula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Vicepresidenta. A ver, Sr. Mas, aunque usted

lo hay a intentando y lo haya hecho con ahínco, le vamos a

votar a favor. Y lo ha hecho con ahínco porque no contento

con su exposición de motivos  que quien me ha precedido ya le

ha dicho que aquí hemos pagado muchas fiestas y no sólo las

de otras partes, sino las de aquí, nosot ros  pensamos que esta

proposición es buena y aunque usted haya venido aquí a

tachar de colonialismo, bueno, y o cas i que me iba a poner el

salacot y el traje de safari,  p orque supongo que VOX debe ser

la potencia colonial para ustedes, algo así, la potencia colonial.

Pero no, ya ve, me he p uesto una corbata morada, que veo que
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hay muchas mascarillas  moradas hoy, supongo que igual yo,

por la Cuaresma y la Semana Santa.

(Algunes rialles)

Entonces, a ver, nosotros hemos llevado muchas  iniciativas

en este mismo sent ido y lógicamente las vamos a apoyar

aunque las presenten ustedes y no sólo en esta cámara, sino en

el Congreso de los Diputados, prácticamente calcadas, porque

decía la señora representante de Podemos “ es  que no entiendo

que ust edes  p uedan aplaudir una iniciativa que viene de la

izquierda”. Yo entiendo que ustedes no puedan entender que

nosotros no somos sectarios, los sectarios son ustedes y si las

medidas son buenas las aplaudimos, da lo mismo quien las

presente, porque hay algo que yo creo que a ustedes  les  cuesta

entender, que más allá de las diferencias políticas de izquierdas

o de derechas, en VOX nos  consideramos patriotas y no

p at riotas no sólo es amar a una localización geográfica, un

patrimonio cultural, o una herencia his t órica, es amar a la gente

que vive en esa tierra, y si la propuesta es buena para la gent e

que vive en nuestra tierra, nosotros como patriotas la

apoyaremos. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros,

porque ustedes nunca votan a favor de una iniciativa nuestra,

por beneficiosa que sea, por muy bien que les parezca o

aunque al cabo de tres días presenten ustedes la misma

propuesta, como es el caso que nos ocupa ahora mismo.

A mí lo que me gustaría de todas maneras es que MÉS se

diera cuent a que es tá en el Gobierno, se lo dije el otro día con

el tema del recurso al Constitucional y se lo repito ahora:

ustedes pueden condicionar las  p olíticas de este gobierno y

este gobierno maneja un presupuesto de casi 6.000 millones de

euros.

Entonces, además de acompañar este tipo de prop uestas

que siempre es ins t ar a Madrid, instar a Madrid, instar a

Madrid, alguna vez con esos 6.000 millones yo les invito a que

hagan propuestas con las que ustedes puedan influenciar a la

Sra. Armengol, que supongo que se hablan con ella, para

traernos propuestas que podamos en esta cámara sacar

adelante con esos 6.000 millones que se pueden hacer

muchísimas cosas, ayudar muchís imo a las pequeñas empresas,

a los  autónomos, a todos aquellos negocios que por una

decisión política se han visto obligados a cerrar sus negocios

sin ninguna contraprestación, porque el problema no es que

debido a la crisis sanitaria se hayan puesto unas restricciones,

el problema es que cuando a uno le p rohíbes trabajar, le

prohíbes ganarse el pan, le prohíbes llevar un plato de comida

a casa para sus hijos y lo haces por una decisión política,

entonces le tienes que compensar. Lo que no puede ser es

obligar a cerrar negocios y, como dijo el alcalde de Palma, tiren

us t edes  de sus ahorros. Se ve que algunos deben tener

muchísimos, muchísimos ahorros.

A mí lo que me gustará ver también es qué van a votar en la

siguiente PNL, la que propone VOX que lleva también una serie

de medidas fiscales. Me imagino que en contra porque, claro,

la propone VOX.

De nuestra parte le puedo asegurar que las medidas que

ustedes proponen nos parecen razonables. Ojalá -ojalá- el

Gobierno de la Nación, ojalá el Gobierno de la Nación les haga

a ustedes caso porque evident emente estamos ante una crisis

de dimensiones ext raordinarias y especialmente en estas islas.

Me temo que todo quedará en agua de borrajas. No

obstante lo cual, insisto, nosotros les vamos a apoyar.

Me gustaría que alguna vez ustedes tuviesen la altura de

miras de hacer lo mismo.

Gracias, Sra. Vicepresidenta.

(Algun aplaudiment)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Rodríguez. Por  par te del Grupo

Parlamentario El Pi Proposta per les  Illes  Balears té la paraula

la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Vicepresident a. Senyores i senyors diputats,

és una obvietat que la crisi sanitària provocada per la pandèmia

ha derivat en una crisi econòmica sense precedents a la nostra

comunitat autònoma que a més a més  és  la més colpejada de

l’Estat per la seva gran dependència del sector turístic. Així, en

la passada temporada es va enfonsar inexorablement a causa de

la crisi de la COVID amb unes pèrdues per a Balears de més de

12.000 milions d’euros.

L’any passat segons Impulsa varen desaparèixer 4.000

emp reses, però la CAEB destaca que el nombre de les que han

desaparegut és encara major perquè n’hi ha moltes més que no

apareixen recollides en aquestes dades com són les empreses

que tenen activitat només de temporada.

L’economia balear ha patit així les  p itjors xifres de l’Estat pel

que fa al principal índex macroeconòmic a conseqüència de la

gran dependència del turisme.

Les Illes hem liderat, malauradament, a tot l’Estat espanyol

la caiguda del PIB, se xifra ent re el 25% i el 27% de la producció

industrial, del comerç balear i a més vàrem acabar l’any passat

amb 30.983, gairebé 31.000 treballadors en ERTO i 84.300

persones a l’atur, és un 38% més que fa un any.

Des d’El Pi Proposta per les Illes semp re hem apostat per la

defensa dels autònoms, de les petites i mitjanes empreses i pel

comerç de proximitat. 

Des de l’inici de la pandèmia que va dur a la declaració de

l’estat d’alarma i al confinament de la població, el nostre grup

parlamentari ha realitzat moltes  iniciatives parlamentàries en

què instava el Govern de l’Estat i el Govern de les Illes  a

es t ablir paquets de mesures econòmiques que poguess in

ajudar els autònoms i les PIME, tant en forma d’ajuts directes

com d’exoneració d’imposts i altres ajuts.
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N’hi posaré alguns exemples, des del Grup El Pi hem instat

el Govern balear a reduir la quot a fixa del cànon de sanejament

en un cent per cent a totes aquelles empreses que romanen

totalment o parcialment sense activitat des de febrer a oct ubre

de 2021; a la concessió d’ajudes directes no retornables i

l’extensió dels ERTO fins a final d’any a les agències de viatges

i a les empreses del món del lleure. Hem instat el Govern de

l’Estat a la conversió parcial de la línia d’avals ICO i ISBA per

a la COVID-19 en ajudes  directes a fons perdut a les empreses

i autònoms i que això suposi una quitança dels crèdits o

obligacions concretes, per la no exigència d’es t ar al corrent de

comp liment de les obligacions tributàries o davant la seguret at

social per tant de ser beneficiari de subvencions per mor de la

p andèmia. També hem demanat  canvis  normat ius  o

interpretatius perquè els crèdits ICO i ISBA per a la COVID-19

no comp ut in per a les empreses de les Illes Balears com ajudes

d’estat.

Les diferents administracions des dels municipis fins a les

europees han establert  t ot  un seguit de mesures per intentar

pal·liar aquesta situació, però no ha estat suficient.

El 24 de febrer el president Sánchez va anunciar a la fi ajuts

directes per valor d’11.000 milions d’euros per a autònoms i p er

a PIME, tota ajuda és benvinguda encara que molt d’aquests

autònoms i petites empreses hi ha una realitat i és que serà

massa tard. Ja veurem com es distribuiran aquests doblers entre

les comunitats autònomes, és una de les  grans preguntes que

ens feim a p esar dels avanços i els titulars que se'ns han donat

i què és exactament el que arribarà finalment a la nostra terra.

És evident que fan falt a mesures perquè la situació

d’aquestes PIME i autònoms és dramàtica i es fa necessari i

urgent que les administracions competents estableixin totes les

mesures que siguin necessàries per restaurar tant el teixit

product iu de les nostres illes que el conformen majoritàriament

precisament PIME i autònoms.

Per tot això el nostre grup parlament ari votarà a favor

d’aquesta iniciativa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies , Sra. Pons. Per part del Grup Parlamentari Mixt té la

paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Bon dia a tothom, la proposta

que avui ens du MÉS per Mallorca és un intent de donar

resp osta a la situació precària en què es troben els autònoms

que reclamen ajudes per poder subsistir. 

La primera evidència és que els  autònoms estan en ERTO,

endeutats, sense tenir ingressos, sense liquiditat. Fins l’any

passat els autònoms han perdut milers de milions de facturació

i gairebé tots han reduït considerablement l’esment ada

facturació i, per tant, els seus ingressos.

Per tant, la morositat i la falta de liquiditat han estat els

problemes que els afect en i els han afectat des del mes de març

de l’any passat i no tots han pogut acollir-se als ERTO.

L’accés  a les ajudes és fonamental per a qualsevol negoci

que s’hagi vist afectat pel coronavirus i serà fonamental perquè

els autònoms puguin resistir durant el 2021.

La segona evidència és que un dels grans  problemes dels

autònoms és la falta de liquiditat. Per ajudar els  autònoms i

evitar el tancament de moltes empreses s’han aprovat  diferents

mesures i la més destacable que s’aplica des del principi és  el

cessament d’activitat tant de manera ordinària com de manera

extraordinària.

Els ERTO han estat una alt ra mesura essencial perquè els

autònoms no acomiadin els seus empleats i moltes empreses

demanen que s’allargui per evitar acomiadaments massius per

a moltes petites empreses.

Com ja hem dit, el gran problema dels  aut ònoms és aquesta

falt a de liquiditat que ha obligat a molts a endeutar-se molt més

en els seus negocis a través dels diferents ICO que ha posat a

disposició el Govern.

Una cosa realment sorprenent ha estat la pujada d’aquesta

quota d’autònom sense tenir en compte si tenen ingressos, per

als autònoms durant l’any passat i enguany les ajudes que

existeixen són insuficients ja que cada vegada s’està agreujant

més  la s ituació a causa de les mesures urgents que s’apliquen

a cadascuna de les comunitats autònomes  p er evitar la

propagació del coronavirus.

Els autònoms continuen reclamant més mesures que ajudin

a recuperar les activitats que estan realitzant ja que existeixen

molt s  inconvenients burocràtics que aturen l’esment ada

activitat econòmica.

Per tant , la iniciativa d’avui pretén a través de l’exoneració

d’impostos estatals donar un alè a aquestes empreses amb p oc

recursos i molt ferides per aquesta pandèmia i més a les Illes

Balears amb una forta dependència del turisme, açò vol dir un

sistema econòmic massa fràgil.

La proposta de MÉS per Mallorca assenyala el camí de les

ajudes directes ja que l’exoneració dels imposts estatals

reverteix directament en els autònoms sense haver de passar

per terceres mans.

La fragilitat del nostre sistema econòmic ciment at  per un

estat que ha mirat les nostres illes  com a un pou sense fons del

qual anar extraient doblers i doblers, necessita de moltíssima

ajuda per poder sortir-se’n. Hem de posar les bases per canviar

aquest model econòmic t an dependent del turisme i que ha

posat en evidència la fragilitat del nostre mercat laboral.

Per tot l’explicat votarem a favor d’aquesta iniciativa.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Per part del Grup Parlament ari

Socialista té la paraula la Sra. Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sra. Vicepres identa. Bon dia, senyors i

senyores diputats. Debatem aquesta proposició no de llei que

reclama l’exoneració de quotes a la Seguretat Social i de

l’import sobre el valor afegit per a autònoms i petites empreses.

És clar que aquests són els  sectors més afectats per la crisi

econòmica derivada de la pandèmia de la COVID-19. Aquesta

pandèmia que ha tengut un profund efecte en l’economia

espany ola i en la resta de països desenvolupats, però atesa la

notable especialització turística de les Illes Balears l’impacte ha

estat molt superior a l’arxipèlag que arreu. 

Mirin, des del moment  zero la Unió Europea, el Govern

d’Espanya i, per suposat ,  el Govern de les Illes Balears varen

reaccionar i varen posar en marxa tot un grapat d’ajudes per als

sectors malmenats per aquest tsunami sanitari, econòmic i

social.  Aques t es  mesures  s 'han beneficiat empreses ,

treballadors i famílies per tal que ningú no quedi enrere.

Avui la presidenta ha tornat a reiterar el compromís  del

Govern en la protecció de la salut de les persones i en la

p rot ecció de la salut financera de les empreses. La mesa de

diàleg social ha reafirmat el deure i el comp romís que tenim a

l’hora de p rot egir el teixit empresarial i és l’administració

pública que ha de fer de palanca impulsora de l’activitat

econòmica, compromís que el Partit Popular no ha volgut

ratificar ni aquí, a les Illes Balears, no signant el p act e p er a la

reactivació ni t ampoc al Congrés dels Diputats en relació amb

el Decret del fons europeus, fent el ridícul més espantós.

El Partit Popular menysp rea tot el que fa el Govern. Jo els

aconsello, perquè els fets són els  fet s  i les dades són tossudes,

llegir l’informe de balanç de l’activitat d’ISBA i veuran que

durant l’exercici 2020 es va produir un increment històric del

volum de finançament per a PIME i autònoms dins les diverses

línies operatives t ant en nombre d’operacions com en imports.

Així, la majoria d’op eracions ha estat mitjançant la línia

extraordinària COVID-19 reforçada amb la participació dels

quatre consells insulars amb un t ot al de 151,1 milions en més de

1.800 operacions aprovades, de les quals el gruix, fins a 141,1

milions, es va formalitzar abans d’acabar l’any. 

No només s’han incrementat els imports dels préstecs

d’ISBA des de finals d’any sinó que també s’han flexibilitzat les

condicions de tramitació i devolució, ampliant un any la

carència i el llindar de la quantia que permet que la justificació

de les despeses es faci per mitjà d’una declaració responsable,

que passa de 3.000 a 6.000 euros. Com veuen, mesures totes

destinades a col·locar el doblers el més aviat possible en mans

dels sectors vulnerables, famílies sense ingressos i empreses i

autònoms. 

Dels fons europeus el Govern d’Espanya ha fet l’ass ignació

del fons React i les Illes Balears rebran 300 milions d’euros dels

10.000 milions d’euros assignat s . Així, les Illes Balears són la

segona comunitat autònoma amb major ingressos per habitant

en el React, per sobre de la mitjana per càpita en el rep artiment

d’aquests recursos destinats principalment  a reforçar serveis

públics fonamentals i a mesures per a la recuperació de

l’economia per fer front a efectes  de la pandèmia. La xifra

representa un 3% del total de recursos  entre comunitats

autònomes per sobre del pes de la població de la comunitat

autònoma de les Illes Balears. Així, Balears  rebrà 269,99 euros

per habitant a t ravés  del React, per sobre de la mitjana

autonòmica de 212,65 euros per habitant. 

Com deia, el Partit Popular menysprea i ignora totes

aquestes mesures. Talment  era el que varen fer la legislatura

2011-2015, deixar de banda les empreses i posar tot l’esforç en

la seva política de retallades i de sosteniment d’unes  regles

fiscals que a dia d’avui s’ha demostrat que es poden flexibilitzar

quan situacions extremes obliguen a respostes extremes i

immediates.

Juntament amb totes aquestes mesures és l’hora d’inst ar el

Govern d’Espanya a posar la política fiscal al servei de la

política econòmica per tal que els treballadors autònoms i les

pet it es  empreses puguin gaudir d’una major liquiditat. Així, i en

relació amb les propostes d’aquesta proposició no de llei i

tenint en compte que no estam d’acord amb algunes  de les

redaccions que es presenten a aquesta proposició no de llei i

quant a la liquidació d’IVA, no caldria demanar l’exoneració

quan l’activitat d’una empresa es veu aturada perquè si no hi

ha facturació no hi ha IVA.

És veritat que en algun moment de la nos t ra història fiscal

s’ha establert la possibilitat d’aplicar el criteri de caixa a l’IVA

en lloc del criteri de meritació per tal que els empresaris no

haguessin d’ingressar a la hisenda pública els IVA fact urats,

però no cobrats. Encara que aquesta mesura, proposada i

establert a el 2014 pel Sr. Montoro que inicialment semblava un

buf d’aire fresc, realment va ser un autèntic fracàs perquè

menys de l’1% de les empreses es va acollir a aquest  règim

fiscal que res tava competitivitat i eficàcia a les nostres

empreses. 

Tot i així, donarem suport als punts 1 i 2. En relació amb el

punt 3 de la propos ició no de llei no hem d’oblidar l’esforç que

han fet molts d’ajunt aments balears obrint convocatòries

d’ajudes  a les empreses, sobretot dirigides al mitjà i petit

comerç. L’esforç també ho ha estat a nivell de la p olít ica fiscal

local i així els ajuntaments, alguns ajuntaments, han suspès la

t axa d’ocupació de la via pública, han subvencionat desp eses

per taxes de recollida de fems, per imposts sobre béns immobles

amb efectes a l’activitat empresarial o per imposts sobre

vehicles de tracció mecànica quan el vehicles està vinculat a

una empresa o un treballador autònom. Per tant, també donarem

suport al punt 3 de la proposició no de llei p erquè és

necessari...

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
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EL SR. PRESIDENT:

Sra. Truyols, acabi, per favor.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

... -acab ja-, és necessari que es produeixi la modificació de la

Llei reguladora de les hisendes locals o que almanco es trobi

l’instrument jurídic adient perquè les entitats locals puguin

exercir la seva cap acitat normativa per exonerar de tributació els

sectors afectats per les restriccions sanitàries.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Truyols. Té la paraula pel grup proposant  el Sr.

Mas.

(Se sent el timbre de crida per a votació)

EL SR. MAS I TUGORES:

Moltes gràcies, president. Diputades, diputats. Bé, agrair-

los a tots l’anunci dels vots favorables. Unes quantes

apreciacions molt, molt breus. 

Vull dir-li al Sr. Costa que no fa falta ens doni a MÉS per

Mallorca la benvinguda enlloc perquè ja fa anys que MÉS per

Mallorca està al costat d’autònoms i PIME. De fet, el primer

p artit que per llei va protegir, per exemple, el petit comerç amb

la Llei de comerç va ser el PSM, origen de MÉS per Mallorca,

amb la Llei de comerç de l’amic Pere Sampol. Per tant, la

benvinguda a vostès que són devora el petit empresari i

l’autònom.

Una altra cosa, nosalt res  no demanam als ajuntaments que

baixin cap taxa. Si llegeix bé la proposta no demanam als

ajuntaments que baixin cap taxa. No som ningú per demanar

això. Constatam que els ajuntaments ho han fet, però no ho

demanam. Cada ajuntament ha de tenir autonomia per fer-ho.

Ara, sobretot ha de tenir seguretat jurídica, que no té ara. Per

això el punt 3 i per això la redacció del punt 3.

Clar, és cert, els imp os t s , Sra. Martín, són efectivament per

tenir un sistema públic fort, un s istema públic potent, però clar,

ara parlam de supervivència, per això plantejam temporalment

i només p er a autònoms i petites empreses. Clar, també parlam

d’un estat al qual demanam aques t tractament singular que hem

parlat tot el temps de la proposta. 

Sr. Pérez-Ribas, la redacció de la proposta jo entenc que

tècnicament es pot millorar segurament la redacció, però com

que tots els  grup s  han anunciat el que han anunciat en principi

ho deixarem tal com està.

I li dic una altra cosa, el que és un caprici és fer una

maqueta que val 120.000 euros o un velòdrom que cau a

trossos...

(Alguns aplaudiments)

... una alt ra..., una conselleria per millorar l’atenció als

ciutadans , reforçar un govern per millorar l’atenció als

ciutadans, no és un caprici.

I una altra cosa, aquests capricis els ha pagats la ciut adania

de les Illes Balears, al mateix temps que pagàvem els capricis de

l’Estat. Per tant, sí,  és  cert, pagam els capricis de l’Estat;

millorar el Govern i reforçar-lo no són capricis.

Per cert ,  Sr. Costa, ja que l’altre dia va fer referència a la

frase de Jordi Cuixart, ho tornarem fer, li faig referència a un

altre membre destacat de l’independentisme, ho diu David

Fernàndez: “Menys de cinc contradiccions és dogma”. Per tant,

el fet que hi hagi contradiccions és política, en p olít ica forma

part precisament de la política.

Ho hem dit i ho tornam dir,  l’Estat ha espoliat colonialment

el nostre país, l’Estat ens ha de tractar singularment amb un pla

específic per a les Illes Balears; l’Estat cobra més  del 90% dels

imposts, per tant és l’Estat qui té poder econòmic i poder

legislatiu per tractar singularment les Illes Balears i per treure

les  Illes Balears d’aquest atzucac. Ajuntaments, consells i

govern han ajudat  i ajuden, l’Estat a dia d’avui ens ha tractat

com la resta de comunit ats, quan fins ara, fiscalment, no ens hi

havia tractat.

De totes maneres gràcies  pels anuncis de les votacions i

content de poder treure aquesta iniciativa endavant.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Un cop conclòs el debat, procedirem a la votació. Farem

votació separada de cada un dels punts tal com estan redactats

a la iniciativa.

Passam a votar el punt 1. Votam.

51 vots a favor, cap en contra, cap abstenció.

Votam el punt 2. Votam.

51 sí, cap no, cap abstenció.

Passam a votar el punt 3. Votam.

51 vots a favor, cap en contra, cap abstenció.

I ara passam a votar el punt 4. Votam.

51 vots a favor, cap en contra, cap abstenció.
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IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 1035/21, presentada

pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a ajudes

a l’hostaleria, el turisme i el comerç.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.

1035/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a

ajudes a l’hostaleria, el turisme i el comerç.

Començam el debat amb la intervenció del Grup Parlamentari

VOX-Actua Baleares, té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Esta proposición no de ley que les

presentamos establece un plan de ayudas directas para

empresas del sector hotelero, turístico y otros comercios  que se

hayan visto gravemente afectados por la pandemia de la

COVID-19, la presentamos porque nos lo exige la grave crisis

que están sufriendo, provocada por el virus originado en China

y ante la ineficacia, lentitud e improvisación del Gobierno.

Estos sectores, como sabrán, son clave para la recuperación

económica y están siendo castigados  t anto por el Gobierno

regional como por el Gobierno de la nación.

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci, senyors diputats, per favor.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Y como supongo que deben saber, estos sectores han sido,

son y serán esenciales para la economía española, en general,

y muy especialmente para la balear.

Los trabajadores y empresarios se encuentran al borde de

la desesperación, con toda la razón del mundo, como

demuestran los siguientes datos, esta es la cruda realidad que

se sufre en nuestras islas. Baleares lidera la caída de facturación

en restauración, los hosteleros han dejado de ingresar 7 de

cada 10 euros, una pérdida del 70% de facturación. Ninguna

comunidad autónoma p resenta peores resultados que el

archipiélago balear.

El PIB balear depende en un 75% del sector servicios, pues

bien, Baleares dejó de ingresar hasta noviembre de 2020 un

total de 12.888 millones de euros en concepto de gasto del

turismo extranjero, lo que representa n 87,7% menos resp ecto

al mismo acumulado de 2019, y esto son datos de la encuesta

Egatur del INE.

La caída espectacular del gasto turístico se p rodujo como

consecuencia del alarmante e histórico descenso de la llegada

del turismo extranjero a las  is las. Así, según Frontur, Baleares

registró, en los once primeros meses del pasado año, la llegada

de 1.699.597 turistas extranjeros , que, nada más y nada menos,

es un 87,5% menos respecto a 2019.

Baleares se sitúa a la cola en el comparativo con el resto de

comunidades autónomas en gasto y en la llegada de turistas

extranjeros. Esta coyunt ura es la que ha marcado durante todo

2020 la trayectoria empresarial de la industria turística balear, ya

que más del 95% de las  emp resas se han visto afectadas por

esta evolución negativa y ha provocado el cierre de hoteles,

agencias de viajes, rent a car, oferta de ocio nocturno, parques

infantiles, atracciones de feria, bares, cafeterías, res t aurantes y

empresas de transporte por carretera.

Con este panorama, muy negro, tanto las medidas

propuestas por el Gobierno balear como las incluidas en el Real

Decreto Ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes

de apoyo al sector t urístico, la hostelería y el comercio, resultan

del todo insuficientes . Por cierto, un real decreto calificado

negativamente por t odo el sector, puesto que no se han

reflejado las medidas que venían reclamándose desde hace

meses, como, por ejemplo, las ayudas directas a pequeñas  y

medianas empresas y autónomos.

Además, teniendo en cuenta las medidas adoptadas en el

resto de Europa, España ha sido el p aís  que menos ayudas

directas ha dado a sus empresas en la pandemia. En varios

países de la Unión Europea se están otorgando ayudas directas

a empresas y  a aut ónomos en función de la facturación para el

mismo período en el año anterior, o para la satisfacción de

gastos fijos de empresas.

Debido a todo lo que les he explicado y dado lo

extraordinario de la situación actual, desde VOX vemos

comp letamente necesario adoptar las siguient es  medidas

recogidas en estos  11 puntos que les hemos presentado, donde

constan, entre otros, ayudas direct as, que respondan total o

parcialmente a los cost es  fijos derivados de suministros y

tasas; ayudas direct as , det erminadas en función de la

facturación de esas  emp resas , somet idas  a grandes

rest ricciones por el mismo período del año anterior; prorrogar

y flexibilizar los ERTE de suspensión de contrato o reducción

de jornada hasta la finalización del estado de alarma o, al

menos, hasta junio de 2021, revisable en función de la

pandemia; suspender, sin ningún coste, el abono de las cuotas

de autónomos y cotizaciones  de la Seguridad Social de

empleados en ERT E, mientras no se recuperen a los niveles

anteriores a la presente crisis; o congelación de imp uestos

directos e indirect os  que lastren la actividad de estos sectores.

Además, para el sector de las agencias de viajes,

proponemos 5 medidas  concret as  que van desde el

establecimiento de líneas de liquidez específicas para atender

las  reclamaciones de reembolsos de billetes  y  bonos

cancelados, con cargo a los fondos europeos, p asando por la

congelación de los  seguros de caución requeridos para obtener

licencias de actividad como agencias de viajes, hasta incentivar

fiscalmente la contratación de paquetes de viajes combinados.

Creemos que son propuestas necesarias, urgentes para lo

que estamos pasando y, por eso, les pedimos el voto favorable.

Muchas gracias.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202101035


4262 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 71 / 9 de març de 2021 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Ara començam el torn de fixació de

posicions i pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.

Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente, buenos días , señoras y señores

diputados. Desde el Grupo Parlamentario Popular hacemos una

valoración positiva, como no puede ser de otra manera, a nivel

general, a esta proposición no de ley que ha presentado el

Grupo Parlamentario VOX, básicamente porque son muchos de

ellos puntos de sentido común y, básicamente, también porque

son propuestas y medidas que en su mayoría también venimos

reivindicando desde nuestro partido durante este último año,

a través de proposiciones no de ley que se han debat ido y

votado, tanto en comisión como en pleno, a través de la acción

de control al Govern, semana tras semana, y mediante t odas las

herramientas y foros de los que hemos dispuesto.

Lamentablemente, vemos que el Govern de la Sra. Armengol

no lo está atendiendo, y no atiende, ya no al Part ido Popular o

a algún grupo de esta cámara, sino que no atiende al sector

turístico, a los aut ónomos, a las PYME, a las empresas y

familias, a los agent es  sociales  y económicos, a los

movimientos ciudadanos que se han traducido en plataformas,

manifestaciones, listas de peticiones que le dicen que ya no

pueden más, que sin ayudas  no llegarán a mayo, y que las

vacunas son prioritarias y que todo ello se ha resumido, como

ya hemos hablado aquí muchas veces, en un grito “SOS

Turismo”, que acabará siendo, como también hemos dicho

muchas veces “SOS Baleares” si no se reacciona.

Porque el empleo no se recuperará sin recuperar empresas ,

ni los ERTE, ni las políticas activas de empleo por sí solas

reactivan la economía si no van acompañadas de ayudas a las

empresas, incentivos fiscales, condonación de obligación con

las  administraciones, incluso me atrevería a añadir corredores

seguros, vacunas, etc.

Porque la política de decorados y puest as en escena no

reactiva nada, y a los datos nos remitimos; el Govern est á

siendo, Baleares está s iendo líder en paro, líder en caída del

PIB, las colas del hambre cada vez son mayores y a la cola de

la vacunación de España.

Los datos, como ya se ha dicho, son demoledores y la

gente está agotada. Por eso, centrándonos en los puntos de

esta PNL, decir que daremos apoyo mayorit ario a los puntos,

a las ayudas directas a las empresas, iniciativa que hemos

p resentado en tres ocasiones, la primera hace un año, con un

plan de rescate para aut ónomos, PYME y familias, por 350

millones de euros . La segunda, mediante enmienda a los

presupuestos, por valor de 100 millones de euros , vía fondos

React-EU. Y la últ ima hace un par de semanas, vía enmienda,

PNL del Grupo Ciudadanos, proponiendo 150 millones, como

mínimo, de fondos europeos, también React-EU, pero que,

lamentablemente, no han contado con apoyos suficientes.

Todo esto eran medidas preventivas que seguramente hoy el

mal no hubiera sido tan grande.

En cuanto a los puntos de alargar los ERTE, suspender

cuotas  y  cotizaciones de la Seguridad Social a autónomos,

reducir el IVA turístico al 4%, congelación de impuestos,

reducción de tasas, exención fiscal a empresas, todo esto

lógicamente también votaremos a favor. De hecho, estas

medidas también las presentamos en PNL el diciembre p asado,

puntos que se debatieron y aprobaron en la comisión del

pasado día 4 de febrero.

También estamos, lógicamente, a favor de la formación, en

general, y de la hostelería, en particular. Y apoyaremos la

creación de bonos. También recordar que en septiembre del

año pasado presentamos una PNL pidiendo bonos turísticos,

precisamente p ara incent ivar el t urismo interislas, la

dinamización de la economía, iniciativa creemos muy necesaria

para ejecutar cuando lógicamente sanitariamente se pueda, p ero

que insisto, lamentablemente fue otra vez rechazada por los

partidos que dan apoyo al Govern.

En cuanto al punto de las agencias de viajes, vemos muy

necesario este punto, y nuevamente queremos  decir que, desde

el Grupo Popular, hace ya un mes presentamos también una

PNL a este respecto que, con mot ivo del ninguneo del

Gobierno central a este colectivo, ante la p roblemática que

están sufriendo por la falta de devoluciones de servicio,

especialmente en compañías aéreas, la falta de ay udas que

tanto el Govern como el Estado se está produciendo y que,

como digo, se debatirá justamente el próximo jueves en

comisión, son una batería de 11 preguntas , de 11 medidas,

perdón, algunas de ellas coincidentes con las que recoge esta

proposición de VOX, por t ant o, lógicamente, también

votaremos a favor.

Para acabar, solo decir que esp eramos que todas estas

iniciativas, si finalmente son aprobadas, el Govern balear las

t ome como propias y las reivindique con un mínimo de ahínco

ante la necesidad que tiene la sociedad balear.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrera. Pel Grup Parlamentari Unidas

Podemos té la paraula la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, pres ident. Aquesta proposta ve llastada i malmesa

perquè el grup proposant ha estat avui l’únic que no ha signat

el manifest pel 8M, Dia de la Dona Treballadora. I avui ens

venen a fer t ot a una sèrie de propostes en relació amb estímuls

econòmics i amb la defensa de llocs de feina, però quan un

comença a veure i a desglossar les mesures i les  analitza en

detall, veu que ni són propostes que vagin encaminades a
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millorar els sectors  p roductius, ni són propostes que vagin

encaminades a mantenir els llocs de feina.

Un diputat de VOX ha dit avui de matí que són patriotes i

que estimen tothom. Em sap  molt  de greu, jo crec que a les

dones no, a les dones d’aquest país VOX no les té en compte,

es deixen la meitat de la població i defensen només...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., defensen només, nosaltres pensam que vostès no defensen

els drets i avui mateix han perdut una gran oportunitat de firmar

un manifest, conjuntament amb la res ta de forces polítiques

d’aquest parlament, jo em referesc als fets, vos t ès  em diuen

paraules, però jo em referesc als fets.

Llavors, venen a aquest parlament com qui es prepara per

a un examen i només estudia per t reure un 5 i, és clar, quan es

comença a gratar i a gratar, al final no s’arriba a l’ap rovat .

L’hostaleria, el comerç i el turisme de les nostres illes han de

menester ajuts, però no consideram que siguin els mateixos que

vostès ens proposen avui.

Les  p olítiques d’Unides Podem tenen un rol cabdal en les

propostes que per a aquests sectors es fan t ant a nivell del

Govern balear com a nivell del Govern estatal, m’he referit a la

PNL a l’1,4 milions d’euros que s’han posat en marxa, en els

ajuts que s’han posat en marxa la setmana passada p er part

d’aquest govern. Hi ha més de 3,7 milions  de persones que han

pogut mantenir el seu lloc de feina gràcies  als ERTO, i vostès,

precisament, ens present en, a un dels punts de la seva

iniciativa, que no es mantengui l’obligació de mantenir

l’ocupació els  sis mesos següents a la represa de l’activitat de

l’empresa.

Vostès afavoreixen els acomiadaments, ho defensen d’una

altra manera, ho redacten d’una altra manera, però és ben

entenedor el que hi ha darrera la proposta.

Ben igual, proposen reduir l’IVA turístic, quan és un

activitat que té tota una sèrie d’externalitats que s ’han de pagar

via els imposts dels contribuents, i vostès el que reclamen és

que es disminueixin els imposts  en lloc de tenir uns serveis

públics robusts que realment ajudin a sortir d’aquesta

pandèmia i que realment reactivin l’activitat i la productivitat de

les nostres illes.

Com he comentat abans, aquest divendres s’ap rovarà un

bloc d’11.000 milions d’euros, nosaltres  p ensam que aquesta és

la via, no és la de la reducció d’imposts, és la via de generació

d’ajut i d’impuls directe, amb ajuts directes, a les diferents

emp reses, als autònoms, als diferents sectors. Ho hem

comentat a la PNL anterior i jo no hi entraré amb més detall.

En definitiva, nosaltres valoram la seva PNL en conjunt, no

consideram que siguin les mesures encertades i per això no els

donarem suport en el dia d’avui.

Gràcies, president.

(Remor de veus i algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. M art ín. Ara correspon al Grup Parlamentari

Ciudadanos, té la paraula el Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sr. Presidente, buenos días, señores diputados,

muchísimas gracias. Desde luego, no es la primera vez , y  ahora

ya llevamos insistentemente durante la última hora hablando de

ello, no es la primera vez que recibimos en el Pleno de esta

cámara ni en la sala de comis iones, una propuesta en el sentido

de establecer y agilizar ayudas directas para los sect ores más

afectados por las ineludibles restricciones asociadas al combate

de la pandemia. 

Debo recordar especialmente, ya incluso ha recordado

alguno, que las  habido de casi todo o de todos los grupos, una

muy reciente -de este mismo 16 de febrero- defendida p or

nuestro grupo y, en muchos aspectos, muy similar a la que

debatimos hoy. Además puede servir, por cierto, como guía,

señores proponentes de ésta, para saber qué resultados más o

menos encontrarán, porque muchas  serán muy parecidos y los

resultados deberían ser similares  s i se atendiese en realidad a

la propuesta y no a sus emisores.

Ahora bien, en cualquier caso, debo recordarles a ustedes,

además, la existencia de un pacto de reactivación, con

presencia -además- de los agentes sociales, en cuyas mesas

sectoriales también deberían debatirse este tipo de propuestas.

Ahora, por cierto, a este foro y a esta cámara, y a estas

comisiones, deberíamos  y  podríamos exigirlo, unos resultados

bastante más claros, bastante más concretos y bastante más

alentadores de sus resoluciones. Porque si no, creamos  en la

sociedad una sensación de ineficacia, una sensación de

ineficacia, una sensación de incapacidad. Porque, en nuestros

anális is ,  s iempre, siempre existe en realidad, en el fondo, un

acuerdo. Reconocemos los mismos problemas y, en general,

somos partidarios  de las mismas soluciones. Los desacuerdos,

como ven, son más formales y más referidos a temas un poco

tangenciales -si me permite la Sra. M artín- que no los del fondo

de que estamos hablando aquí. 

Pero convendrán conmigo en que, en una situación en que

a cada ciudadano le están faltando entre 1.000 y 2.000 euros, se

le están descuadrando a fin de mes; en que a cada pequeño

empresario se le están descuadrando entre 10 y 20.000 euros

cada fin de mes, que no le salen y no le funcionan; estar como

estamos todo el día hablando de grandís imas  cantidades, de

muchos cientos mil millones que se destinarán por aquí, y

vendrán muchos cientos mil millones por allá y tal, solo el

resultado es desalent ador. A un pequeño empresario, a un

ciudadano solo le puede resultar abrumador. Además, es el

sentido que tiene estar entre la bruma, entre la pérdida y la

desorientación, o sea, no resultamos nada alent adores

hablando de esto. Y, además, vinculamos  es t as ayudas a los

grandes objetivos  europ eos  de lo medioambiental, lo

digitalizador y modernizador... Por ciert o, en esto les
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recomiendo al Sr. Garicano, un eurodiputado de nuestra

formación, tiene unas magníficas..., ha es t ablecido unos

magníficos trabajos (...) de cómo conseguir esos fondos  y

cómo se pueden aplicar y cómo van. 

Pero y o t engo el problema de que, de acuerdo que está

situado a una cierta distancia de un terremoto aproveche que

tiene que hacer obras  en su casa porque ha habido algunas

grietas y algunos  desperfectos, y se plantee una reforma. Pero

el que está situado en el mismísimo epicentro del terremoto, y

Baleares , con respecto a su actividad -igual que los otros

destinos turísticos-, está en el epicentro del terremoto, el que

ha visto su casa destruida por ese terremoto, tiene que trabajar

en la misma cuestión de mantener la casa, no en plantearse

reformas, sino en ver cómo está, si sobrevive, ¿persiste?

Porque, a ver, si ese terremoto, hubiera afectado a puentes, a

tendidos eléctricos, a edificios públicos..., ¿no estaríamos todos

enloquecidos por mantenerlos y sostenerlos?

Pues yo he escuchado que últimamente -precisamente ayer-

el Sr. Negueruela hablaba de Alemania y de si Alemania puede

ya empezar a hablar de permitir estancias turísticas de sus

habitantes aquí. ¿Los  vamos a recibir con este Borne?, ¿con

esta calle Colón?, salgan y paséense, ¿no ven que tenemos que

poner todos nuestros esfuerzos en mant ener y sostener y hacer

que estos negocios estén vivos? Porque estos negocios son

nues t ra riqueza, por tanto, nuestro empleo. Y a nuestro

bienestar, lo que son los puentes, las carreteras, los medios de

comunicación y los edificios públicos , a nuestras demás

necesidades . Así que todo debe volcarse y debe hacerse

efectivamente. Y debe hacerse ya.

Con lo que, señores de VOX, seremos partidarios de casi

todos sus puntos. Tenemos una pequeña abstención. La

verdad es que su PNL es un poco en puntos..., hay muchas ,

muchas peticiones, y es digamos  un poco larga y, además,

luego se subdividen esos puntos en otros varios, ¿vale? Creo

que tendremos  una p equeña abstención, no les sé decir, si en

uno de los subpuntos  o en uno de los puntos, pero por lo

demás, nos mostraremos muy favorables  p orque creemos que

es muy correcta.

(Remor de veus)

Será muy pequeñita, muy pequeñita, y poco molesta. 

Gracias. Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Méndez. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Sí, gràcies, president. Molt  breument, intervendré des de

l’escó si m’ho permet.

Entenem que també un dels greus problemes que pateix la

nostra societat  és  el feixisme. I que des de les institucions no

podem normalitzar aquest feixisme i blanquejar-lo. 

En conseqüència, no intervendrem en aquesta PNL i hi

votarem en contra. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Ensenyat. Pel Grup Parlament ari 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, és ver

que els hem enyorat avui, al Grup Parlament ari VOX, en aquesta

lectura de manifest amb motiu del Dia de la dona. Amb tantes

desigualtat com hi ha, vostès només veuen les seves. 

Dit això, inicialment les mesures adoptades pel Govern de

l’Estat i pel Govern balear varen ser majoritàriament ajornament

de pagaments i crèdit ICO-ISBA, és a dir: doblers que després

s’han de ret ornar. Són mesures que funcionen bé si la crisi

econòmica és de curta durada, perquè donen un respir a

l’empresari en un moment punt ual de tancament o de

confinament, però deixen de ser tan efectives quan la situació

de crisi es perllonga en el temps, com és la greu crisi econòmica

-a banda de sanitària- que patim des de fa un any. 

La llarga durada d’aquesta pandèmia ha provocat a les

empreses uns efectes devastadors que es veuen molt agreujats

pel fet que s’han de pagar aquests ajornaments i els crèdits ICO

i ISBA que es varen sol·licitar, que el que evidencia és  la

necessitat que s ’adoptin mesures econòmiques en forma

d’ajuts directes, a fons perdut, si es  vol recuperar el teixit

productiu de la nostra terra. 

El 24 de febrer -ja ho he dit a l’ant erior proposició no de llei-

el p res ident Sánchez va anunciar a la fi ajuts directes estatals

per valor d’11.000 milions d’euros a l’hostaleria i també al

turisme. Recordarem que ja ho va anunciar, per cert inicialment,

el 13 de novembre de l’any 2020, fa més de tres mesos. Tota

ajuda és benvinguda -com ja he dit abans- encara que per

moltes d’aquest es  emp reses i autònoms arriba tard i, per a la

resta, serà insuficient. 

Segons les organitzacions empresarials, aquests 11.000

milions queden molt lluny dels  50.000 que inicialment

sol·licitaven les PIME, amb transferències directes a empreses

i grups vulnerables. Les PIME reclamen ajudes directes,

immediates i deixen per un moment posterior la condonació dels

deutes. El nostre grup parlamentari estarà del costat dels

autònoms i de les PIME perquè són elles les que conformen -

majoritàriament- aquest teixit de les nostres Illes Balears. 

Pel que fa a la proposta que avui fa VOX, nosaltres pensam

que sempre fan un totum revolutum que sembla que té bona

intenció però, llavors, ens fiquen qualque falca de la seva

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 71 / 9 de març de 2021 4265

ideologia, cosa que també és lícita, perquè vostès pertanyen a

un grup polític amb una ideologia molt concreta. 

Nosaltres, com deia, demanarem votació separada. I ja els

anunciam que a alguns punt s  vot arem que sí però també n’hi

ha que votarem que no. Per exemple, en el punt número 2, allà

on diu “prorrogar i flexibilitzar els ERTO”, nosaltres votarem

que no, p erquè t enim una nova, una proposta que és d’El Pi i

que és molt més ambiciosa que la seva. Sí,  vostès demanen

aquí però demanen -ens fa la impressió- amb la boca petita. 

També votarem que no en el punt 4, la d’eliminar l’exigència

en relació amb els ERTO, per la qual s’obliga al manteniment de

la feina durant els sis mesos següents a la represa de l’activitat,

hi votarem que no. Votarem que no al punt número 8, perquè

vostès parlen d’aforaments en funció de la dist ància de

seguretat i nosaltres pensam que l’única distància de seguretat

són els criteris sanitaris, que són els que ens han de comandar

abans que decidim quina és l’estratègia que ha de seguir per als

nostres negocis. I, pel que fa al punt número 11, ens hi

abstendrem perquè també hi ha una proposta d’El P i que, com

es poden imaginar, ens sembla molt més bona que la seva. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Pons. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula

la Sra. Font. 

LA SRA. FONT I MARBÁN: 

Gràcies, Sr. President. La crisi de la COVID omple gairebé

totes les iniciat ives  que debatem. I és ben lògic. Ara bé, el que

ens preocupa és  que les mesures que es proposen es dirigeixen

a p erp etuar un model econòmic que ens ha abocat a la crisi

econòmica que som ara.

A la llarga exposició d’aquesta propost a es  fa referència a

tot un seguit de països que han pres unes decisions

econòmiques en contraposició al que ha fet el Govern

d’Espanya, curiosament, emperò, no indica en cap moment el

pes del PIB turístic d’aquests p aïsos  i resulta que cap dels

països posats com a exemple no sup ort a el mateix PIB turístic

que Espanya.

El consens és gairebé total. L’excessiu pes del turisme, que

abans de la crisi suposava el 12, més del 12% del PIB i donava

feina a 3 milions  de p ersones, ha estat un llast amb el resultat

que l’estructura productiva d’Espanya s ’ha adaptat malament

a les crisis  i p art icularment a les Illes Balears, amb una

dependència total del turisme. 

Avançam que el nostre vot serà negatiu a aquesta proposta

amb l’excepció del punt segon on es demana la pròrroga dels

ERTO, la res t a ens resulta una mescla de massa qüestions

sense entrar a concretar.

Val a dir que crida l’atenció que demanin aques t a p ròrroga

dels ERTO quan varen votar en contra al Congrés  de Dip utats,

però bé...

Partim de la base que no compartim les baixades d’imp os tos

generalitzades i menys si no queden estipulades a quines

empreses, a quin t ip us  d’empreses. De ver vostès pensen que

és el mateix un hotel familiar que una gran cadena hotelera?

Creuen que mereixen el mateix tipus d’ajuda?

Pensam amb que mentre no diferencien empreses i fan

propostes molt genèriques en altres qüestions entren massa en

el detall i no creim que s igui el Parlament qui ha d’entrar en

qüestions tècniques perquè no ho som, de tècnics.

El que ens ha p resentat és el manteniment de l’statu quo,

sense cap tipus d’anàlis i de p er què hem arribat on som, sense

tenir en compte que un cop p assi la pandèmia tot haurà canviat,

la manera de viatjar serà diferent  p erquè la incertesa s’ha

instal·lat en les nostres  vides  i perquè tot i el negacionisme del

grup proposant respecte del canvi climàtic, aquest és  aquí i

estam en un punt de no-retorn.

No podem donar suport a iniciatives que desballesten la

base de l’estat de benestar que p erpetua en models que

ofeguen la societat. El nou model ha de partir de paràmetres de

sostenibilitat pròpies de cada illa i a l’hora amb objectius

comuns perquè cal afrontar un procés de racionalització

turística acompany at d’estratègies de diversificació productiva

que potenciïn la recerca i la innovació. 

Res  d’això no es plasma en aquesta iniciativa que ara

debatem. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Socialis t a té la

paraula el Sr. Borràs. 

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Espanya és el quart  p aís d’Europa,

després de França, Itàlia i Alemanya, que ha des ignat  més

recursos a la crisi econòmica causada per la COVID, 90.800

milions i és el primer de t ot s si ho relacionam amb el producte

interior brut, el 7,3%, comunicació oficial als  eurodiputats de la

vicepresidenta de la comissió Margrether Vestager dia 3 de

març passat.

La int oxicació de motius de la PNL no és més que un catàleg

de mitges veritats, xifres trucades  i demagògia pueril. Pot anar

directament  al contenidor de residus contaminants. Per si no ho

saben és aquell que té empreses les imatge de Donald Trump,

Steve Bannon i José María Aznar.

Un poc d’inversió, un poc d’inventari, 300 milions de fons

React-EU, més de 1.200 milions per a ERTO, més de 440 milions

en prestacions especials per a les persones fixes discontinues,

que a les Illes Balears més de 85.000 persones mantinguin el

seu dret a l’atur intacte té un enorme valor social; avals d’ISBA
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i ICO amb 4.900 milions; ajuts directes no retornables al Govern,

282,4 milions, més tot el que hi han destinat els consells i els

ajuntaments, i sempre des del diàleg. 

És suficient? No, però açò és... per açò seguirem fent

esforços mentre faci falta, ment res t ant VOX i PP continuaran a

la intempèrie social com fins ara, sempre a extramurs de l’acord,

sempre reclamant fora de test. Si sumàssim totes les ajudes,

més de 7.700 milions, el balanç moral dels governs d’esquerres

seria aclaparador, però això no és  cap  joc. No es tracta de cap

subhasta -¿quién da más?-, com no es tracta tamp oc

d’especular sobre el pes polític a Espanya de les Illes Balears,

quan les xifres canten la demagògia desafina.

Es tracta d’equitat, de lluitar per garantir la dignitat vital de

les treballadores i els treballadors i les seves famílies, aquest

hauria de ser sempre l’object iu de les polítiques econòmiques

i socials, quant i més amb la pandèmia, o garantim la dignitat

vital dels treballadors i les treballadores o haurem perdut la

batalla ètica i política democràtica de la COVID.

Senyores i senyors de la dreta bífida, no repetirem la

vergonyosa sortida de la crisi que vostès varen perpetrar. No

repetirem la seva infàmia.

(Alguns aplaudiments)

El Govern d’Espanya prepara un transcendental paquet

d’ajudes, 11.000 milions, que amb tota probabilitat s’aprovarà

divendres, arribaran. 5.000 milions almanco aniran directes a les

empreses amb caigudes de la facturació d’un 30% o més per

pagar despeses fixes, lloguers inclosos, amb molt es millors

condicions de les que VOX no ha estat capaç ni d’imaginar-se

a la seva proposta, per a moltíssimes més empreses de les  que

VOX diu que vol ajudar, amb 1.000 milions en suport a la

recapitalització i 5.000 per a reestructuracions del deute a través

d’ICO i amb una atenció esp ecial per a sectors més afectats com

ara el turisme.

VOX i PP, la dreta bífida, sempre confonen empresa amb

empresari. Els ERTO no s’han fet per salvaguardar les

plusvàlues de ningú, sinó p er ajudar a sostenir les empreses, la

seva musculatura productiva, llocs de treball, no juguin a

enredar. Hi haurà ERTO, prest acions especials per a fixos

discontinus i ajut s  mentre faci falta i per qui faci falta, també per

a agències de viatges, però no amb mesures perjudicials com

les seves, sinó amb ajuts, crèdits favorables i estímuls a la

demanda.

Volem que la gent vengui a fer turisme i reparteixi aquí tant

com pugui la seva capacitat de despesa. 

La proposta de VOX aconseguiria l’efecte contrari i és que

està pensada amb les cucales del centralisme i és  que solen

passar aquestes coses  quan es calquen grosserament, com ha

fet VOX, iniciatives prefabricades al Congrés de Dip utats

perquè aquesta iniciativa no és  més que una adaptació

regional por supuesto a les Illes Balears d’una iniciativa del

Congrés de Diputats.

Solen passar aquestes coses quan el que es  p retén és treure

rèdit electoral de la incertesa i el temor legítim de la gent de

bona fe.

De formació, tota la que faci falta, però qualsevol diria que

VOX no té gaire bon concepte de la preparació tècnica dels

empresaris d’aquest país.

Volen congelar els  imposts, que no pugin, però que tampoc

no baixin, d’acord, això vol dir congelar, que ni pugin ni baixin.

Volen incent ius al consum a través de les famílies, d’acord,

però els rèdits comercials i les condicions d’aforament es fixen

-ja li ho ha recordat la Sra. Pons- segons un int erès superior: la

salut. Els aforaments els marca la salut, no cap altre criteri.

Ara, una de màgia, IVA el 15%, IVA turístic, 4%, i p retenen

que a la vegada es pugui donar compliment als deu punt s

restants de la proposta. Són vostès uns mags, uns mags

intermitents, açò sí, perquè quan la dreta governa tota la seva

màgia es redueix a fer desaparèixer abracadabra els drets

laborals  i econòmics de les treballadores i els treballadors més

febles. Aquesta és l‘única màgia que entén la dreta.

Quan vénen mal donades exigeixen la intervenció dels

poders públics i quan bufa el vent de popa la recept a és  l’imperi

de la llei del més fort.

Senyores i seny ors de la dreta bífida, la millor vacuna contra

qualsevol possible catàstrofe econòmica és i serà sempre

l’equitat. 

El Govern amb la immensa majoria de la societat civil i

democràtica al seu cos t at seguirà fent feina com fins ara per (...)

que superem el drama vital econòmic i social per... de la

pandèmia sense que no quedi ningú pel camí per manca de

suport públic, ni cap empresa, ni cap  família ni cap persona i ho

farà el Govern com fins ara des del diàleg i des de la voluntat

d’acord.

La front era la marca la salut. Vostès, si volen, poden

continuar a la intempèrie, a extramurs com fins ara. No hi ha

manera que endevinin mai el text. Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. 

(Se sent el timbre de crida per a votació)

Per part del grup proposant té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Le adelanto que por supuesto no

hay ningún problema con la votación separada.

Empezando por la pintoresca int ervención del Sr. Borràs del

Partido Socialista, sí, que ha dicho que esta proposición no de
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ley que va de ayudas a la hostelería, el turismo y el comercio

tendría que ir a los residuos, tendría que ir a la basura. 

Yo, cuando ha emp ez ado a hablar de residuos, pensaba que

se refería a los  vert idos fecales de las depuradoras, de las

cuales us t edes  son responsables y que siguen tirando

vertidos.

(Remor de veus)

Pero no, no era de eso, no era de eso, era de venir aquí, salir

y decir que el Partido Socialista está ayudando muchísimo al

pequeño comercio, al sector turístico, a la hostelería y tal, y por

eso todos los que salen cada dos tres a protestar en la calle

son, pues, no sé, unos desagradecidos, que no entiendo cómo

están protestando constantemente o creaciones de plataformas

como “SOS Turismo” y demás, deben ser personas muy

desagradecidas  que no entienden ese chorro de dinero y de

ayudas que usted a venido a decir aquí.

Lo único que ha dicho claro es que tenemos una derecha

“bífida” ha dicho, a lo mejor hubiera sido más correcto

“bicéfala”, no sé, pero bueno, “bífida”, con lo cual ya no es

“trífida”, señores de Ciudadanos les han sacado de la derecha,

enhorabuena, lo han conseguido, y  es lo único que me ha

quedado a mí un poco claro.

Gracias por el apoyo del Partido Popular a esta proposición

no de ley, que ha hablado de sentido común, y es que nosotros

somos el partido del sentido común.

(Algunes rialles i remor de veus)

Lo que no se puede entender es que salga la Sra. Martín, de

Podemos, o la Sra. Pons, de El Pi, sobre todo la Sra. Martín, de

Podemos, diciendo que, como no hemos estado en los actos

del 8M pues nos van a vot ar en contra. Bueno, la verdad es

que es algo curioso, mire, se lo voy en decir en mallorquín, que

no en catalán: “això és mesclar ous amb caragols”.

(Petita cridòria)

Mire, ¿qué tiene que ver que usted me saque este tema

aquí? Yo, para que se quede tranquila, le puedo decir...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, senyors diputats, per favor.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

..., para que se quede t ranquila, le puedo decir que

p robablemente VOX es el partido que más defiende a las

mujeres, porque el feminismo..., el que más defiende a las

mujeres...

(Remor de veus)

..., el feminismo no protege a las mujeres, lo que protege a las

mujeres es la cadena perpetua, que es lo que proponemos

nosotros.

(Algun aplaudiment i remor de veus)

Otra de las razones que ha dado para votar en cont ra los

señores de Podemos, al igual que los señores de El Pi y la Sra.

Pons de El Pi, ha sido que están en contra de nuestra propuesta

de eliminar la exigencia de mantener el empleo durante los seis

meses siguientes a la reanudación de la act ividad. Claro, vamos

a ver, si les estamos obligando a aquellas empresas pequeñas

que tengan dos trabajadores a mantenerlos después durante

seis meses, probablement e esa empresa va a cerrar, y ya no

t endrá dos ni uno, no tendrá ninguno, así no habrá ningún t ip o

de trabajo, y es que no se pueden exigir este tipo de medidas

porque se acaba la empresa, se acaba el trabajo, no hay ningún

trabajador, por eso lo proponemos nosotros.

Gracias por el apoyo de Ciudadanos y esa pequeña

abstención que, como decíamos, si es pequeña, pues bueno, la

aceptamos, no hay ningún problema.

Ha hecho referencia el Sr. Méndez de Ciudadanos al Pacto

de reactivación y hay cierta crítica a ese Pacto de reactivación,

y es verdad, lo que pasa es que no entiendo p or qué ustedes lo

firmaron y participan en esas mesas , llamadas de diálogo social,

que realmente son mesas de trileros, porque lo que hacen allí

yo me imagino que deben ser, pues vamos a pasar la pelotita de

aquí para allà, pero después la ruina está allí en la calle, la gente

que no puede llegar a final de mes está en la calle, la gente que

no le llega ninguna ayuda están allí. Yo, la verdad, no entiendo

esas  mesas  de diálogo social, por eso nosotros  no

int ervenimos, porque ya sabíamos a qué conducían cuando

ustedes, la izquierda, gobierna, conduce a la miseria y  a la ruina,

que es la que tenemos actualmente.

Lamento el voto en cont ra del Grupo Mixto, sobre todo por

la argumentación, votan en contra porque hay muchas

propuestas, esto es lo que ha dicho us t ed. Entonces, pues,

bueno, haremos unas más reducidas y más pequeñitas para que

ustedes las puedan votar.

También es curiosa la argumentación de la Sra. Pons de El

Pi, se abstienen porque ustedes van a presentar propuestas

parecidas, bueno, pues oigan nosotros votamos a favor de

p ropuestas, aunque sean parecidas como las nuestras. Como

hemos, por cierto, y yo creo que aquí sí que hemos tenido un

ejercicio de calidad democrát ica y  de una postura

absolutamente antidemocrática, que hemos votado a favor de

unas  p ropuestas parecidas de un grupo como es MÉS, porque

creíamos  que eso era favorable para los ciudadanos. Pero el Sr.

Ensenyat, de MÉS, ha salido aquí y  ha dicho que no votaba ni

participaba porque eso era blanquear el fascismo.

Bueno, miren, yo no he interrumpido ni le he p edido al

presidente la protesta, por lo que es un insulto claro de llamar

fascistas a decenas de miles de ciudadanos de Baleares que

han votado una formación impecablemente democrática y

constitucional como la nuestra...
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(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

. . .  Creo que es bueno no interrumpir para que esto quede

reflejado en el Diario de Sesiones y vean que unos señores,

como MÉS, que van de la mano de t erroristas, como Bildu,

tengan aquí las narices de salir a decir que VOX, partido

democrático y constitucional, es fascista. Entonces, yo creo

que es mejor que se refleje y que vean cuál es la calidad

democrática de un grupo y cuál la antidemocracia que

defienden ustedes.

Muchas gracias.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Finalitzat el debat, procedim a la votació. Farem votació

separada.

Votam el punt 1. Votam.

21 vots favorables, 28 no, cap abstenció.

Votam el punt 2. Votam.

41 vots a favor, 10 en contra, cap abstenció.

Votam el punt 3.

40 sí, 11 no, cap abstenció.

Votam el punt 4. Votam.

5 sí, 30 no, 16 abstencions.

Ara votam el punt 5. Votam.

18 sí, 28 no, 5 abstencions.

Votam el punt 6. Votam.

40 sí, 11 no, cap abstenció.

Ara votam el punt 7. Votam.

40 sí, 10 no, 1 abstenció.

Ara votam el punt 8. Votam.

10 sí, 28 no, 13 abstencions.

Ara votam el punt 9. Votam.

21 sí, 28 no, 2 abstencions.

Ara votarem el punt 10. Votam.

40 sí, 11 no, cap abstenció.

I ara votarem el punt 11. Votam.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sr. President, Sr. President, perdoni. Sobre el punt 11 li

volíem demanar votació separada dels  diferents apartats que hi

ha dins aquest 11, si és possible. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

De quin demana, per favor?

LA SRA. COSTA I SERRA:

Dels diferents punts que hi ha dins el número 11.

EL SR. PRESIDENT:

Una votació separada dels cinc punts?

LA SRA. COSTA I SERRA:

Bé, de l’1 i del 4, per una banda, i dels 2, 3 i 5, per l’altra.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Campos?

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sí, Sr. Presidente, nosotros, como nos caracteriza, en favor

del consenso, no ponemos ningún problema.

(Remor de veus i algunes rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Ara procedirem a la votació del punt 11, ap artats 1 i 4.

Votam.

40 sí, 11 no, cap abstenció.

Ara votarem els apartats 2, 3 i 5 del punt 11. Votam.

21 sí, 28 no, 2 abstencions.

V. Compareixença urgent del conseller d’Educació,

Universitat i Recerca (ara d’Educaci ó i  Formació

Professional), per informar sobre  la valoració del primer

trimestre dels centres escolars (escrit RGE núm. 1056/21, del

Govern de les Illes Balears).

Passam al cinquè punt de l’ordre del dia que corresp on a la

compareixença urgent  del conseller d’Educació i Formació

Professional p er informar sobre la valoració del primer trimestre

dels centres escolars.

Començam amb la intervenció del conseller d’Educació i

Formació Professional.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202101056
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ

PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):

Sr. President, diputades, diputats i públic en general, molt es

gràcies. Aquesta és una compareixença sobre la valoració del

primer trimestre del curs escolar 20-21, el curs COVID, i una

compareixença que he sol·licitat, que vaig realitzar a final del

mes de gener.

Vull reiterar, com he fet i faré semp re, el meu compromís amb

el Parlament de les Illes Balears  p er ret re compte de la feina que

realitza la Conselleria d’Educació i per donar a conèixer la

situació educativa de les Illes Balears en aquest context de la

pandèmia, vull recordar que ja vaig fer compareixences fins al

setembre, cinc compareixences per tal de fer una anàlis i de la

planificació que fèiem en relació amb aquest curs 20-21.

Però abans d’entrar en detall dels diferents aspectes de la

meva intervenció, vull reiterar el meu reconeixement als equips

directius, als claustres de professors, a la Inspecció Educativa,

a les famílies , als consells escolars, als titulars dels centres

concertats, a tot el personal de la Conselleria d’Educació i de

Salut ,  a EduCOVID, als ajuntaments i a tot el personal

d’administració i serveis, al personal de neteja per tota la feina

feta per iniciar i desenvolupar el nou escolar amb la màxima

presencialitat, amb la màxima seguretat on havíem de combinar,

lògicament, els protocols sanitaris i les normes educatives per

afavorir el millor aprenentatge des de la perspectiva de la

qualitat i de l’equitat.

Però sobretot vull fer una menció especial als alumnes pel

seu comportament exemplar, per la seva actitud i per la il·lus ió

que han posat en l’inici i desenvolupament d’aquest curs,

d’aquest estrany curs  escolar, un comportament que tots els

directors i directores amb els quals he pogut parlar han

reconegut de forma clara i específica.

I sí, ha estat i és un curs excepcional, un curs marcat per la

convivència amb la pandèmia, un curs en què ens jugàvem i

ens jugam molt com a societat, un curs que ja venia

condicionat, i aquest és un fet important, pel confinament

escolar que vàrem tenir des del mes de març, ara fa més  o

manco un any, fins  al juny del 2020; un curs per al qual vaig

demanar la màxima col·laboració i responsabilitat a totes les

meves compareixences  p arlamentàries i als mitjans de

comunicació. I des del respecte a la crítica de cada grup

parlamentari, reiter la meva demanda de col·laboració política

per tal de generar la màxima confiança, la màxima esperança en

pensar, fonamentalment, en l’alumnat.

Sempre hem dit que la conselleria assumeix tota la nostra

responsabilitat, l’hem assumida i l’assumirem sempre i avui ho

reiter en seu parlament ària. Un curs que va començar amb

temors, amb incertesa, amb preocupació, són i eren temps

d’incertesa, temps  difícils, temps de vegades impossibles,

temps de desconfiança, però també amb una alarma social que

determinats sectors varen avançar de forma poc responsable.

Però, t al com vaig dir en aquest parlament, necessitàvem

tornar a l’escola, deia que la tornada a classe seria beneficiosa,

que la tornada a les aules seria una necessitat i era una

necessitat social, familiar, psicològica, emocional, mental,

econòmica, de present i de futur. Iniciar el curs escolar no era

una opció, era l’opció. I aquests dies en què he rellegit el que

es deia a nivell dels mitjans de comunicació, vull fer servir una

frase d’una entrevista que em va fer Diario de Mallorca que

resumia una mica la idea sobre aquest inici de curs: “Entenc la

por, però té més  riscs no obrir les escoles que obrir-les”. I

aquesta afirmació que vaig realitzar a un moment en què alguns

mitjans de comunicació, col·legis de metges, sindicats de

metges, algunes organitzacions sindicals d’educació, algunes

persones del món educatiu i determinats grups polít ics  que

demanaven retardar l’inici del curs escolars.

I des del meu respecte absolut a totes les opinions l’edició

fou clara, calia començar, estàvem en condicions de fer-ho des

del punt de vista sanitari i crear una alarma social no era el més

adient per a una societat i per a col·lectius educat ius i famílies,

i sobret ot per a l’alumnat, on la port i la incertesa dominava. Jo

entenia i entenc la por, però el cost  social de no obrir era molt

significatiu.

He volgut fer aquest recordatori del que va rodejar l’inici de

curs, perquè garantir la tornada segura a l’escola ha suposat un

esforç extraordinari, tant des de la Conselleria d’Educació i de

Salut, com sobretot de tots els centres educatius. I això s ’ha fet

i ho hem fet sempre des del diàleg, des del consens, perquè

aquesta era la nostra obligació i la nostra responsabilitat.

I per això avui vull fer una valoració en positiu,

esperançada, no triomfalista, del que ha estat aquest primer

trimes t re, malgrat els entrebancs, malgrat les dificultats, malgrat

les  pròpies errades, malgrat les incerteses, els temors i tot el

que està implicat en conviure amb aquest virus a nivell escolar

i a nivell social; una anàlisi en la qual també posaré de manifest

els punts febles, però les oportunitats i l’aprenentatge que tots

fem.

Jo t ambé vull recordar respecte d’això que fa unes setmanes

vàrem t enir una conferència sectorial d’educació on hi havia el

M inisteri d’Educació i totes les comunitat s  aut ònomes

espanyoles en què es va posar de manifest aquesta idea

d’escola segura i que l’escola a Esp any a havia resistit de forma

important el virus de la COVID-19. I a Esp any a, com he dit

abans, les escoles han estat obertes, han demostrat la seva

fortalesa i, i vull fer esment com països com Alemanya,

Holanda, Port ugal, França, Itàlia o Argentina, per dir

simplement aquests, on les escoles han estat tancades. Les

nostres escoles resisteixen, són la prova que de la feina en surt

el profit i que les coses no vénen de l’aire del cel.

Però no podem obviar que aquesta pandèmia afecta totes

les escoles del món de forma distinta i diversa, així, un estudi de

Save The Children, n’hi ha d’altres com la UNESCO i d’altres

entitats, que diu que la COVID destrueix més d’un terç del curs

escolar a tot el món, i aquesta situació ha afectat  especialment

els nins amb discapacitats, les famílies nombroses  o les zones

rurals, per tant, és evident que en els prop ers anys caldrà, tots,

a nivell mundial, a nivell global, a nivell d’Espanya, a nivell

d’Illes Balears, fer tots els esforços per intentar recuperar no
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només els aprenentatges escolars, que també, sinó tot aquell

tipus d’aprenentatges socials , emocionals que cal realitzar per

tenir una societat cada vegada més estable.

Som davant d’uns reptes import ant s  i aquesta serà i és la

nostra principal preocupació i ocupació per acabar aquest curs

escolar, però també per començar a planificar el curs que hem

de realitzar en el 21-22.

L’objectiu era una escola segura, aquest era i és l’objectiu

primordial i aques t s  són els punts fonamentals d’aquesta

escola segura. En primer lloc, un curs planificat; en segon lloc,

un treball col·laboratiu i un acompanyament educatiu; en tercer

punt, claus pràctiques d’aquesta escola segura; el quart punt,

polítiques de continuïtat; el cinquè, el paper d’EduCOVID; el

sisè, l’opció per l’escenari B; el set è, els recursos invertits; i el

vuitè, un compromís i una feina de t ot s . Això era de qualque

manera una qüestió clau per possibilitar una escola que deia

segura que generàs confiança en els docents, en les famílies i

en l’alumnat i aquests  són els principis sobre els quals hem

fonamentat tota la nostra feina.

Intentaré ara desenvolupar aquests set punts, aquests vuit

punts fonamentals d’aquesta escola segura.

Deia, un curs planificat. Malgrat les crítiques realitzades

respecte d’això, cadascú ha de recordar el que es va dir en seu

parlamentària i fora de la seu parlamentària, vull reivindicar la

planificació realitzada per la Conselleria d’Educació, protocols

sanitaris aprovats i elaborats conjuntament entre Salut i

Educació amb la participació activa de la comunitat educativa. 

Vull recordar que el mes de juny de 2020 catorze comissions

es varen reunir per marcar els criteris d’organització de centres,

adaptació dels currículums, activitats complementàries  i neteja

als tres escenaris possibles: de presencialitat, semipresencialitat

i a distància. I arran del treball d’aquest es comissions

integrades pels representats de docents, famílies , sindicats i

administració i coordenades per la inspecció, vàrem decidir tot

allò que havia de ser element clau per dur a terme aquest curs.

Es varen decidir també les invers ions que havíem de

realitzar, les instruccions reunien les orient acions perquè

durant el mes de juliol els centres educatius fessin els seus

plans de contingència i comptam amb una resolució amb dotze

annexos  i p rot ocols  que contemplen l’organit z ació i

funcionament dels centres amb la COVID-19, uns protocols que

s’han mant ingut  al llarg del temps d’una forma jo diria que

coherent, perquè pensau que un element clau de donar

confiança són les polítiques de continuïtat.

El segon element d’aquesta escola segura és el treball

col·laboratiu entre conselleria i centres educatius. Hem

acompanyat els centres educatius des del primer moment; hem

intentat un treball col·laboratiu des del principi; hem intentat un

treball de col·laboració i d’acompanyament a través dels

inspectors  d’educació que han estat a tots els centres

educatius int ent ant contribuir en l’ajuda als centres, als equips

directius, als docents. 

Totes les direccions generals han tengut relacions directes

amb els  centres a través de les reunions específiques. Els

delegats territorials, hem fet reunions sectorials en tots els

sentits: de sindicats, de concertada, etcètera. Jo he pogut parlar

amb més de 120, 130 cent res amb els directors per tal de tenir

una impressió de primera mà ja que no tenia la possibilitat

d’anar als centres, tal com era la meva intenció. Per tant, treball

col·laboratiu i acompanyament, un element clau d’aquesta

escola segura.

Quines són les claus d’aquesta escola segura que de

qualque manera hem intentat aplicar des del primer moment? No

són elements que siguin nostres ni molt manco, però que hem

aplicat d’una forma coherent, parl de grups de convivència

estables, baixada de ràtios, distància física, neteja de mans,

neteja de centres i aules, ventilació de les aules, ús de la

mascareta a partir de primer de primària, reorganització dels

centres i d'horaris, creació de més grups de classes  que mai,

comunicació activa als centres sobre protocols i mesures,

suport d’EduCOVID, increment de docents. Aquestes són les

claus, de qualque manera, del que volíem d’aquesta escola

segura, i això s’ha aplicat des del primer moment.

Polít iques de continuïtat. Ho he dit abans, el que dóna

seguretat, el que dóna confiança són les polítiques de

continuïtat. Tot això ho hem fet des d’un primer moment.

Els protocols no s’han modificat, no s’han modificat.

L’única modificació va ser la qüestió de la ventilació, que

realment vàrem fer una inversió d’1.200.000 euros perquè els

centres poguessin tenir els mesuradors de CO2 o els  filtres EPA

en cas  que hi hagués dificultats per intentar tenir un aire

totalment adequat.

Tenim per tant..., hem donat..., i aquesta continuïtat de les

polítiques, dels recursos ha donat tranquil·litat i seguretat i no

ha generat desorientació als centres , a les famílies, als alumnes.

Continuïtat i aplicació rigorosa dels  protocols, una excel·lent

feina de la comunitat educativa. I això ho reiter i ho reiteraré

contínuament: una excel·lent de la comunitat educativa.

El paper d’EduCOVID. Hem dit des del primer moment que

la relació, la coordinació entre Salut i Educació va ser

fonamental des del primer moment i la creació d’EduCOVID ha

estat una eina fonamental per tranquil·litzar els centres, no

només per donar resposta en el cas que hi havia situacions de

casos de COVID, que això era clau, donar una resposta

efectiva, immediata, clara, eficaç. Això s’ha reconegut a les

meves  xerrades, converses amb els directors això ho han posat

molt de manifest, el paper d’EDUCOVID, la tranquil·litat, i

sobretot l’actitud que tenia el personal d’EDUCOVID per

intentar donar confiança, tranquil·litat a tots els  docents, els

equips directius que han estat pendents de les telefonades tots

els  dies de la setmana, fins i tot dissabtes, diumenges, festius ,

perquè realment aquesta era la feina que s'havia de fer de forma

coordinada i col·laborativa.

Per tant, vull agrair clarament aquí, en seu parlamentària, el

paper d’EduCOVID, a tot el p ersonal d’EduCOVID per la feina

feta, per la seva actitud, per la seva professionalitat, per la seva
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paciència, p er la seva capacitat de donar respostes a totes les

preguntes i qüestions que s’han plantejat des de les escoles.

També, un altre element clau d’aquesta escola segura:

l’escenari B. Efectivament, nosaltres sabem, i aquí ho vàrem dir

en seu parlamentària, que a mitjans d’agos t  vàrem haver de

canviar l’escenari que havien de començar escola. De l’escenari

que era la màxima presencialitat vàrem passar a l’escenari B i ha

estat  un encert passar a l’escenari B. És veritat que vàrem haver

de fer una feina ràpida per p art  dels equips docents per passar

d’aquest escenari A, que era el més treballat, i jo vaig assumir

aquest error de no haver aprofundit més l’escenari B, però

aplicar l’escenari B ha estat una decisió adequada en funció de

la situació de la pandèmia. 

Això suposava evidentment una sèrie de qüestions

importants, la màxima presencialitat, la presencialitat total a

infantil, primària, FP bàsica, educació especial fins a segon

d’ESO, i a p art ir de segon d’ESO possibilit at  de

semip resencialit at en dies alterns  o aquells  models

organitzatius que els centres han posat de manifest. 

Això, per tant, era també un element clau, baixada de ràtios,

les ràtios han baixat d’una forma molt  s ignificativa, entre 15 i 20

de forma mit jana i això ha estat un altre element que els

directors i les directores dels centre m’han plant ejat  com un

element clau, la baixada de ràtios per possibilitar aquesta

seguretat que l’escola ha donat. Per tant, és evident que

aquesta baixada de ràtios també ha significat un increment de

recursos de professorat  de forma important. Hem hagut

d’habilitar evident ment nous espais, mantenir les mesures de

seguretat i incrementar el nombre de docents per donar

resposta a aquesta situació. 

He dit abans  que les  ràtios han baixat, hem creat més de

2.000 grups nous, més de 2.000 grups nous  p er t al de prendre

les indicacions sanitàries als centres educatius. Els nous grups

han p rovocat, com deia abans, una baixada de ràtios, condició

indispensable per complir els protocols  sanitaris. Així els

centres educatius de Balears les ràtios mit janes, com he dit

abans, se situen al voltant de 15 i 20. Això és realment

important, torn a rep et ir, no només des del punt de vista de

l’aprenentatge -que també-, sinó també des del punt de vis t a de

la seguretat sanitària. Per tant, l’escenari B ha estat l’escenari

adequat  per donar seguretat als centres educatius i realment

dur a terme aquesta acció educativa amb aquestes condicions,

jo diria, no previstes  mai, però que s’han fet i es fan d’una

forma jo diria eficaç.

Clar, evidentment, l’escenari i totes les mesures que hem dit

fins ara suposaven un increment de recursos , recursos

econòmics. Vull dir que els recursos econòmics s’ha fet..., per

parlar d’aquesta qüestió hem de fer també una anàlisi històrica,

hem pogut donar respostes adequades perquè des de 2016 que

governam el pressupost a Educació s’ha incrementat any rere

any, amb una s it uació de retallades educatives aquesta situació

no hagués estat p oss ible. Per tant, crec que cal reivindicar

l’esforç que ha fet la comunitat autònoma per tal de donar els

recursos adequats no només enguany, aquest curs, sinó també

des de 2015 perquè evident ment  això ha posat els centres en

una disposició millor per donar resposta a aquesta situació de

la pandèmia.

Deia abans, evidentment aquest és un t ema clau, però també

vull reivindicar el paper del Govern central, de l’Estat, en la

creació del fons COVID, 2.000 milions per a Educació. La

primera vegada que en una situació de crisi econòmica el

Govern d’Espanya s’implica a crear un fons COVID d’educació

que ha estat clau per donar resposta a aques t a situació. Cal

reivindicar aquestes coses. També és important criticar quan

realment tenim p roblemes de model de finançament, però també

posar en valor allò que evidentment ens ha possibilitat donar

una resposta adequada.

En aquest aspecte, quan parlam de recursos, vull posar de

manifest  que hi ha hagut des de l’inici escolar 560 professors

nous a la pública i a la concertada, perquè nosaltres  hem tractat

per igual la pública i la concertada perquè l’important era

l’alumnat, era la seguret at, era l’aprenentatge i això per a

nosaltres era fonamental.

S’han incorporat fins i tot, a més de 560, més professorat,

una vintena de professorat de formació p rofessional per mor

dels programes de cooperació territorial amb el Ministeri

d’Educació.

Un t ema fonamental: les substitucions. A principis de curs

vàrem tenir moltes baixes, dones embarassades  que per

p rescripció mèdica no havien d’anar a l’escola. Per això, durant

tot el primer trimestre hi ha hagut més de 2.000 substitucions,

més de 2.000 substitucions: unes 1.500 a Mallorca, 193 a

Menorca, 303 a Eivissa i 13 a Formentera. A més, no només

això, aquest increment, sinó que també vàrem crear un grup de

substitució exprés que donàs resposta immediata als casos de

professorat que per la COVID s’havien de donar de baixa o

s’havien de posar en quarantena, un element també fonamental,

una de les  mesures importants que s’han dut a terme i que jo

diria que és de les poques comunitats autònomes que ho hem

posat en marxa. Vàrem començar amb 25 professors i hem

acabat amb 88, gairebé 90 professors que han donat resposta

immediata als p roblemes -torn repetir- al professorat en els

casos de professorat en quarantena. I jo vull posar de manifest

que hi ha hagut un funcionament important, els centres  un altre

element que han posat de manifest són aquestes substitucions

exprés, han donat confiança i tranquil·litat als centres per

seguir fent la seva tasca educativa.

Podria seguir amb altres tipus d’inversions, en neteja, en

material de p rot ecció, en modificació del mòdul de la

concertada, amb ajuts de menjador, amb PAE, amb increment de

despeses de funcionament de centres ... Total, durant aquest

primer trimestre de forma addicional s’han invertit més de 10

milions  d’euros, més de 10 milions d’euros i a tot això se li ha

d’afegir tot el fons de cooperació territ orial amb el Ministeri

d’Educació per al programa PROA, PAE, per a l’increment de

professorat  p er necessitats educatives especials, per als PTSC,

(...) d’FP, equipaments de centres educatius en Formació

Professional, etc. Estam parlant de més de 3 milions per a

aquests programes de cooperació territorial de forma específica

per a aquest trimestre.
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I a més -per acabar- vàrem invertir durant aquest curs..., hem

invertit 1.200.000 euros com deia abans, en la compra de

mesuradors de CO2 i els filtres EPA. Volíem que la ventilació fos

un element clau per mantenir els centres segurs, per mant enir la

màxima seguretat en els  cent res i ho hem aconseguit. I torn

repetir, som de les poques comunitats que hem fet aquest tipus

d’inversió. I jo reconec que de qualque manera m’hagués

agradat fer-ho d’una forma centralitzada, però no hi va haver

temps per fer una licitació i per això hem fet una transferència

als centres, que amb la seva autonomia ho han fet, perquè

nosaltres sí que confiam en els centres, en els equips directius

d’una forma clau.

I torn repetir, el darrer dels elements clau d’aquesta escola

segura, com deia abans, és un compromís i una feina de tots.

Aquí t ot s , t ot hom ha fet la seva tasca, amb errors per part de

l’adminis t ració -jo sempre ho reconeixeré-, però hi ha hagut una

feina col·laborativa, un comp romís i una feina de tots i aquesta

ha estat la clau. Jo vull reivindicar la feina dels docents, més

que mai, s’hi estan deixant la pell, estan fent una feina

excep cional, hi estan dedicant moltes hores i crec que és

important fer-ho en un moment en què realment s’ha posat de

manifest amb dades concretes, que l’escola és un espai segur. 

Simplement a títol d’exemple, l’altre dia llegia una enquesta

del CIS, en què posava de manifest que durant aquest temps,

la percepció social dels docents s’ha incrementat fins a un 56%,

més que mai, a l’alçada de les forces de la seguretat de l’Estat

o forces de policia que també estaven en aquest nivell.  M ai

com ara no s’havia fet una valoració tan positiva de la feina

dels docents.

Per t ant, aquests són els elements de les escoles segures i

quines han estat les conseqüències d’aquesta escola segura?

Com s’ha plantejat? Jo diria que hi ha dos nivells, per una part

la part de casos de COVID i la part jo diria escolar i acadèmica.

Quant a casos de COVID, jo simplement diré que nosaltres cada

15 dies penjam a la pàgina de la conselleria l’evolució dels

casos COVID, la màxima transparència. Durant aquest  p rimer

trimestre la portaveu del Govern va donar dades cada setmana

de l’evolució de la COVID, perquè volíem de qualque manera la

màxima transparència. I aquest ha estat i seguirà sent la nostra

política des del punt de vis ta de donar la confiança, la

transparència informativa dóna confiança.

I diré que la incidència de la COVID en els centres educatius

ha estat molt baixa durant  el primer trimestre. Pocs contagis

dins els centres educatius, aquesta és la clau, pocs contagis als

centres educatius i, a més, els centres educatius eren els que

detectaven els casos que venien des de fora. Total, estam

parlant de casos que s’han donat dins els centres educatius de

casos COVID del 0,09; 188 alumnes que segons les dades han

tengut la COVID dins els centres educatius. 

T ambé baixes xifres de contagis entre els docents, només ha

afectat un 1% del professorat ,  es t am parlant de 167 casos, 115

a M allorca, 3 a Menorca i 48 a Eivissa i a Formentera. I el t ot al

de casos positius entre l’alumnat, no que s’han contagiat dins

l’escola, sinó fora de l’escola, estam parlant de 3.146. I aquesta

distribució és la següent: 2.147 a Mallorca; 54 a Menorca; 338

a Eivissa i 17 a Formentera. I el total d’alumnes en quarantena

ha suposat un t ot al d’11.544. I el nombre total de grups de 432.

Per tant, tot i que hem d’esperar l’evolució, jo diria que la

darrera dada que vàrem donar ahir, jo crec que és una dada

important, és la segona setmana -ara- consecutiva sense

positius entre el professorat de Balears , primera setmana sense

cap positiu dels estudis  de contactes realitzats als centres

educatius. Només hi ha tres centres en grups en quarantena i

tots a M allorca. Per tant, jo diria que les dades d’ara, d’aquest

curs aquest mes de març també està constatant que la seguretat

continua sent un element important a nivell de centre educatiu.

I hem començat la vacunació. Hi ha de qualque manera, jo

diria que hi ha en aquests moments  un 60% dels docents

d’infantil i educació especial ja s’han vacunat. Estam parlant

d’un increment  progressiu del nombre de docents vacunats i

tothom es vacunarà, tothom. Vàrem fer un llistat de 25.000

persones que vàrem enviar a Salut perquè, d’acord amb els

crit eris que té Salut, anirem a vacunar tota la població docent

de les Illes Balears.

Per tant, és evident que amb aquestes dades es pot dir que

l’escola ha estat un espai segur. Però -com deia- també hi ha

dues variables més, o la variable escola, la variable educativa,

la variable d’aprenent atges. I tot i que evidentment hem

d’esperar a final de curs a fer un anàlisi profund dels resultats

dels aprenentatges, jo diria que la valoració és en positiu i això

que partíem -i jo crec que és important dir-ho- d'una situació en

definitiva de mesos de confinament educatiu. De març a juny hi

ha hagut  un confinament amb totes les conseqüències que

encara hem d’avaluar i hem d’analitzar perquè sí que ha tengut

un imp acte no positiu, però és un impacte que jo crec que en

aques t s  moments intentam esmorteïr amb les  nos t res

actuacions.

Una sèrie de dades mínimes, torn repetir, a final d’any farem

una valoració en positiu, que evidentment em compromet a dur

a terme i presentar en aques t  Parlament de les Illes Balears.

Milloren els resultats tots els cursos durant el primer trimestre

a primària, a primària de qualque manera es pot dir que és on

millors result ats tenim d’aquest primer trimestre. Per cursos

podria destacar totes les millores que hi ha, però en general a

primària hi ha hagut un increment de la valoració dels resultats

que hem obtingut, que té a veure amb la baixada de ràtios?,

segurament, té (. . .) la baixada de ràtios, però amb altres

variables que és important tenir en compte.

A secundària el 73% dels resultats acadèmics globals

obtinguts en la primera avaluació, són equivalents o superiors

als  del curs passat. Una altra variable, jo constat en cert a

manera que és a secundària on tenim més problemes des

d’aquesta perspectiva, però la feina que s’està fent és

important en tots els  sent its. Per tant, és una feina que cal

veure com evoluciona en aquests moments aquesta qüestió,

hem de diferenciar primària de secundària, de batxillerat o d’FP

i així tenir una visió global d'aquest curs COVID, aquest curs

20-21, sobre el qual jo diria que necessitam seguir reflexionant .
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Una qüestió que a nosalt res  ens preocupa i consideram que

tenim un recorregut  de millora, és el tema de la

semipresencialitat. Efectivament, és evident  que el tema de la

semipresencialitat, jo reconec que aquí tenim un element de

millora, però també vull posar de manifest la millora que han fet

els centres en aquest aspecte. Hi ha hagut cada vegada una

millor resposta dels centres en aquest sentit, tot i que -com deia

abans  i no tenc temps de dir totes les coses que hem fet- però

en aquest moment Inspecció educativa ha fet un estudi del

p rimer trimestre, ara ha començat un estudi dels centres

concertats, per tal de tenir la màxima informació. És evident que

on tenim el gruix de millora és a secundària. És evident que la

situació sanitària pot seguir flexibilitzant aquesta situació, p erò

pensam que realment, malgrat aquesta situació, el nivell de

resultats són en definitiva positius, malgrat aquesta situació

que en definitiva hem d’intentar millorar.

Un tema que també ha estat objecte del nostre treball i que

ho seguirà sent fins a final de curs  són els alumnes amb

necessit ats. És evident que la baixada de ràtios està suposant

una millora de la p ersonalització educativa i sobre aquest tema

jo vull posar de manifest que no només no hi ha hagut cap

reducció, sinó que hem incrementat el nombre de docents, de

personal d’atenció a la diversitat, parlam de més de 1.230 PT,

AL i AD, de 179 orientadors; hem incrementat orientadors i

personal d’atenció a la diversitat. Hem posat PTSC. El PAES

s’aplica als alumnes amb més dificultat, parl de més de 5.000

alumnes que reben aquest programa el qual és un programa

d’èxit en tots els sentits.

S’han incrementat el nombre de PTSC, de personal, de

treballadors que fan la feina amb les famílies, perquè és

important t ambé donar una resposta i una solució a les famílies.

Es mantenen els 25 educadors socials que teníem i, per tant, i

els equips de suport d’especialitat fan la seva feina, equips

d’alt eració del comportament, equips  d’at enció a la

discapacitat, hi ha TISOC, equips de comunicació i de

llenguatge, etc. Atenen gairebé 1.800 alumnes.

I les UVAI, que també donen una resposta a nins amb

necessitats.

Hem augmentat  les  hores de suport a l’escola concertada i

les aules UEECO segueixen fent  la seva feina, malgrat les

limitacions que dóna la situació de la pandèmia.

És evident que tenim un curs complicat en aquest sentit i

haurem de fer una avaluació a final de curs per tal de veure

quina és la s it uació d’aquests nins que tenen alguna dificultat.

Segurament hem resolt problemes, però n’hem de resoldre

encara més i en aquests temes  t ambé tenim un camí llarg a

recórrer.

I finalment, per acabar aquesta primera part de la meva

intervenció, vull posar en valor el salt qualitatiu que hi ha hagut

en temes de digit alització educativa, això és un altre punt que

t ot s  els centres posen de manifest, hi ha hagut un avanç i un

després, s’ha fet de la necessitat virtut, no només per la

inversió que s’ha feta per part de l’administració autonòmica i

central, sinó també per la quantitat de cursos de competència

digital que ha arribat a més de 8.000 professorat. Però hi ha

hagut un canvi, perquè el professorat, en definitiva, ha entès

que fer de la digitalització una eina educativa era fonamental i

l’han feta. I estic convençut  que amb els fons europeus que

vendran de digitalització, estic convençut que posarem les

nostres escoles  en una situació diria cada vegada millor des del

punt de vista de la modernització en tots els aspectes.

Jo, evidentment, he intentat acotar la meva intervenció a

aquests trenta minuts que t enc, jo, evidentment, pens que hi ha

moltes coses de les quals podríem parlar, però he int ent at  fer

una anàlisi exhaustiva del primer trimestre i pens i torn repetir

que ha estat un trimestre de valoració en pos it iu, que tenim

moltes coses  a resoldre, en tenim, però, de qualque manera,

crec que la percepció i la realitat de l’escola segura, malgrat els

mals auguris que aquí vaig sentir, des d’aquesta tribuna, d’una

forma clara, han posat de manifest que uns estaven més

interessats a crear alarma social i que les  coses  anassin

malament...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, acabi, per favor.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ

PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):

... que realment fer de l’acció educativa una acció eficaç.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. El Sr. Conseller ha manifestat que

contestarà globalment, per t ant ,  començam les intervencions

dels grups parlamentaris, i, en primer lloc, té la p araula el Grup

Parlamentari Popular, la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Gràcies, Sr. March, per la comp areixença

que fa avui per explicar-nos la situació educativa de les Illes , el

meu Grup Popular sempre agraeix als consellers que volen venir

a donar explicacions  de la seva feina, aquí, al Parlament, i més

davant una situació de crisi com la que patim.

El que p assa, Sr. March, és que hagués estat bé que

comparegués per informar-nos com ha de ser la resta del curs

que ens espera, com es desplegarà el darrer trimestre i

l’avaluació final o, fins i tot, com es desenvolupa aquest segon

trimestre que és a punt d’acabar. Però que vengui el mes de

març a contar-nos el que ha estat del primer trimestre, el que ha

passat en el setembre o a l’octubre, això ja ho sabem tots. No

ho sé, tal vegada a vostè li sembla normal assabentar-se de les

coses amb sis mesos de retard, i per això arriba t ard a gestionar

el que fa.
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Però nosaltres consideram que no és efectiu, no ens ha

aportat res nou, serveix p erquè vostè es faci una foto, però no

justifica ni les seves mancances de principi de curs, ni la falta

d’informació de com serà el final.

És evident que pretén neutralitzar totes  les compareixences

que té pendents en aquest parlament, una compareixença

urgent del mes d’abril, perquè informi de la situació dels estudis

universitaris després del confinament; una comp areixença

urgent del mes de juny, perquè ens  informi de com havia de ser

el funcionament dels centres d’educació infantil i les escoletes;

una compareixença específica, sol·licitada el mes de juny,

perquè explicàs, un p arell de mesos abans de començar el curs,

no després, com havia de ser aquest davant la incertesa de

pares i mares ; una sol·licitud de compareixença específica

perquè pogués explicar els  p roblemes de la selectivitat, la

manca de seguretat sanitària que p reocupava els estudiants o

els protocols del exàmens i d’altres problemes que es varen

plantejar.

Això són sol·licituds de compareixences fetes pel Grup

Popular, en comissió, fetes  en temps i forma, per poder tenir la

informació d’hora, amb un format interactiu, més product iu que

un discurs. Però encara no ha vengut a cap, perquè no ha

encaixat a la seva agenda, Sr. March; ara les podríem retirar

realment i entrar noves peticions perquè expliqui a final de curs

o el reforç que pensa fer en els mesos d’estiu. Aquesta és la

transparència del Govern, aquest és el diàleg i el consens,

conseller March, amb els grups que li fan el control

parlamentari.

I miri, el que ha passat en el primer trimestre ho sabem, ho

sabem pels mit jans  de comunicació, per les associacions de

mares i pares, pels representants sindicals, pels  joves; sabem

el que hem llegit en titulars i el que hem vist a la porta de les

escoles, i tenim un relat realment diferent del que la seva

memòria selectiva ens ha contat.

Vostè va canviar la planificació de l’inici de curs  amb 10

dies d’antelació, sense avisar ni directors, ni docents, quan

encara tancaven horaris i agendes, sense donar instruccions

clares ni deixar temps suficient per adaptar els centres a la nova

situació. Els sindicats criticaren les mancances organitzatives

de la manca de previsió, denunciaren el desconeixement de com

s’havien de reforçar els continguts del curs anterior afect ats pel

confinament i denunciaren la manca de criteris sobre quins eren

els continguts bàsics per a cada matèria i curs.

Els sindicats reclamaren la necessitat d’augmentar el

professorat i d’abaixar les ràtios d’alumne per aula; protestaren

per la manca d’equips de p rot ecció individual i de mascaretes

per a tots els docents; per l’incompliment de la recomanació

sanitària de fer proves PCR al personal educatiu i de fer tests de

saliva als alumnes abans de començar el curs . Els sindicats

consideraren una imprevisió no establir una quarantena prèvia

per al professorat  que havia estat fora de les Illes el mes

d’agost, per començar el curs amb tranquil·litat en el mes de

setembre, no ara.

Professors i famílies s’angoixaren per la imposició d’un

mètode semipresencial per als alumnes a partir de 12 anys,

sense posar recursos ni ap licar-los per igual a tots els centres,

sinó a cada un en funció dels seus recursos, de les  aules

disponibles, dels sistemes  informàtics que tenien, ocasionant

greuges comparatius ent re els centres i entre els alumnes

segons la barriada on vivien.

Va abandonar les famílies, Sr. M arch, i li ho dic precisament

avui, dia 9 de març, amb la ressaca dels titulars feministes del

seu Govern, que no va posar mesures per a la conciliació,

davant la situació de nins t ot  sols a ca seva, la meitat dels dies

de la set mana, estudiant o fent deures, sense poder anar a

escola per la falta d’espais. Nins que només avançaven la

meitat del currículum, lògicament davant la resta que disposen

de classes presencials o que poden seguir les classes on line.

El resultat el veurem aviat, a finals de curs , p erò de moment,

Sr. March, hi ha inequitat, hi ha desigualtat d’oportunitats i hi

ha dificultats pedagògiques . No s’ha implicat amb els

estudiants de segon de batxillerat que han de fer la selectivitat

i es preparen de forma semipresencial, joves  que tendran manco

ajuda, que tendran dificultats per la manca de predisposició.

Va negar una ajuda extraordinària a les guarderies i als

centres d’educació infantil i privats, que no són de la xarxa

pública, se’n recorda?, però que es t an aut orit z ats, i

necessitaven suport per poder obrir les portes després del

confinament, per poder treure els seus treballadors de L’ERTO

i per poder rebaixar el preu a les famílies. Molts ja no han pogut

obrir i han enviat el personal a l’atur.

Curiosament, s’ha oblidat de les denúncies del Consell

d’Estudiants a la Universitat en les setmanes prèvies  a l’inici de

curs, ja que no tenien disponibles ni els plans docents ni els

horaris, ni se’ls havia consultat tan sols la combinació de

classes presencials amb classes per videoconferència.

I estam d’acord amb vostè, Sr. March, que el personal

educat iu fa una feina impressionant, que les famílies han estat

a l’alçada de les dificultats i que els  nins i nines ens han donat

una lliçó de responsabilitat, vuit hores cada dia amb la

mascareta posada, sense sortir del seu grup bombolla. Per

suposat, Sr. March, per això el curs funciona, les escoles són

segures i els protocols es poden aplicar. Però no és perquè

vostè s’hagi posat al capdavant dels problemes ni al cos t at

dels professors, i queden moltes preguntes per contestar.

Per què no ha donat mascaretes gratuïtes ni equips de

p rotecció a tot el personal educatiu? Per què no ha volgut fer

cribratges massius a les escoles? Per què no hi ha aules

suficients per a tot l’alumnat de segon d’ESO a segon de

batxiller? Per què no s’han instal·lat  t ot s els equips de

vent ilació ni de purificació d’aire dins el primer trimestre? Per

què no va revisar les calderes ni reparar les  calefaccions

esp enyades abans de Nadal? Quina “xapussa” va fer amb la

gestió de les beques menjador, Sr. Marc, per què va treure les

ajudes a l’octubre, quan les famílies ja s’havien cercat la vida

per donar menjar als  seus  fills? I per què li varen sobrar 2,7

milions d’euros, 2,7 milions d’euros de beques  menjador amb
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la crisi que tenim? Dels quals ara només gasta 2 milions, on són

els altres 700.000 euros? On són els orientadors que falten, el

personal especialista que va haver de deixar les seves matèries

específiques per fer de tutors als nous grups bombolla? Per què

va intentar manllevar als centres públics 20 milions d’euros

d’estalvi dins el primer trimestre? S’ha oblidat d’això.

I per què no equipara econòmicament el professorat dels

centres  concertats d’una vegada? Ho demanen. Enguany

hauria estat una bona oportunitat per no llevar-los el que és

seu.

On són les noves escoles, les obres del seu Pla

d’infraestructures de l’any  2016? I per què hi ha 150 barracons,

després de disposar de 1.000 milions d’euros anuals per a

educació, 350 milions d’euros més que el Govern Popular per

fer coses, i ha estat amagat.

El Partit Popular havia fet 360 propostes positives des de

l’inici de la pandèmia, moltes  d’educació; vol que recordem

algunes de les que ha rebutjat? Han votat en contra de fer

reforç educat iu t ot  l’estiu passat i tot el curso per recuperar el

confinament. Han votat en contra de donar ajuda urgent als

centres d’educació infantil privats autoritzats per poder obrir a

principi de curs. Han votat en contra de fer proves massives de

control d’anticossos de COVID a les escoles. Han votat en

contra de fer proves PCR al personal docent i no docent. Han

votat en contra de fer una avaluació periòdica al personal

educatiu amb malalties de risc i als  infant s amb alguna

discapacitat els quals són més vulnerables . Han votat en contra

de treure una convocatòria urgent per gastar doblers que li han

sobrat de beques menjador. Han votat en contra de donar

equips de protecció gratuïta a les escoles. Han votat en contra

del Pla de lluita contra la bretxa digital que va presentar el Grup

Parlamentari Popular. Han votat en contra d’establir mesures de

seguretat en el transport escolar, en contra d’arreglar les

calefaccions p erquè no faci fred a l’escola; en contra

d’incrementar els 1.200 que demanaven els sindicats, els tutors

i els especialis t es per als nous grups bombolla; en contra de

donar igualtat d’oportunitats a la semipresencialitat.

Han votat en contra del dret de les famílies  per triar el model

educatiu dels seus fills o la llengua amb la qual volen que sigui

el primer ensenyament dels seus fills .  Han votat en contra de

posar més personal de suport esp ecial o més inspectors per

assessorar els centres.

Han vot at  en contra de moltes coses, Sr. March, durant tres

mesos. No ens faci perdre el temps, si vol acceptar qualque

iniciativa per millorar de cara a un futur per als mesos de curs

que ens queden, podem parlar; ara, per penjar-se medalles de la

feina que han fet els altres, la comunitat educativa, ment re

rebutja la mà es t esa de l’oposició, per a això no compti amb

nosaltres.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Riera. Pel Grup Parlamentari Unidas

Podemos té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Buenas tardes, gracias, conseller, por comparecer ante este

parlamento, que hoy ha ratificado por una amplia may oría el

feminismo. El único miedo que hay que tener, señores y

señoras diput adas, es que las próximas generaciones nos

reprochen que no hayamos hecho lo suficiente para garantizar

la igualdad real entre hombres y mujeres. Gracias también a los

profesores y a las profesoras por su vocación incontestable,

desde Unidas Podemos vamos a seguir defendiendo que

nuestros hijos y nuestras hijas aprendan sobre diversidad,

sobre el cuidado y el respeto a la naturaleza y sobre el cuidado

y el resp et o a las personas por igual. Esa es la única opción que

consideramos legítima y que nos puede hacer mejores adultos.

Al fin y al cabo, se trata de saber amar, saber cuidar y

aprender a pensar.

Sr. Conseller, usted ha coment ado todos los esfuerzos que

se han hecho durante la pandemia para facilitar el trabajo del

profesorado y también para facilitar el aprendizaje de los

estudiantes. Nosotras pusimos, toda esta cámara, puso mucha

relevancia y mucha importancia en el tema de la brecha digital,

somos conscient es  de t odos  los  es fuerzos, queremos

agradecerle desde aquí que se hayan tomado las medidas

oportunas, que se haya actuado de una forma rápida, a p esar

del temporal que existía, de la pandemia que en es t e momento

azotó las Islas Baleares, y que se puso especial emp eño en la

educación, y queremos agradecerlo.

Las escuelas, al fin y al cabo, no han sido un foco de

contagio, sino que han sido un ejemp lo de respeto a las normas

sanit arias, tanto el profesorado como los alumnos han dado

una muestra inmejorable de cumplimiento de las normas y, por

lo tanto, todo el miedo que había a que las escuelas  fueran foco

de contagio no lo han sido.

Nosotras t enemos  unos  comp romisos , es t amos

prácticamente a mitad de legislatura, hay unos  compromisos

que cumplir; nosotras firmamos un compromiso con ustedes en

Bellver, y lo hicimos para que se cumpliese, evidentemente, y

por eso estamos aquí las parlamentarias y los parlamentarios,

hay algunas cuestiones que quiero comentarle.

En primer lugar, respecto a las infraes t ructuras educativas,

Sr. Conseller, nosotras presentamos varias enmiendas  al

presupuesto de educación de este año, ustedes nos aceptaron

unas cuantas; queremos preguntarle: ¿cuándo están previstas

las reformas del colegio de Sant Ciriac en Sant a Eulàlia? ¿Cómo

marcha el proyecto del nuevo colegio de San Carlos en Ibiza?

Nosotras presentamos esas enmiendas, repito, ustedes nos

las aprobaron, queremos saber cuándo se van a ejecutar esas

obras.
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Es necesario complet ar las infraestructuras educativas que

garanticen la escolarización de t odos los niños y las niñas y

conseguir, como usted bien dice, unas ratios que aumenten

significativamente la calidad educativa de estas islas.

Sr. Conseller, usted ha sacado convocatorias para cubrir las

p laz as de profesorado, ha sacado algunas convocatorias más

que el Partido Popular, que no sacó ninguna, pero, a pesar de

que somos conscientes de que se ha actuado bien y se ha

actuado a tiempo durante los momentos más duros de la

pandemia, quiero recordarle: en Ibiza siguen existiendo

muchísimos problemas por falta de profesorado y por falta de

trabajadores públicos. La cosa es muy seria, Sr. Conseller,

necesitamos la fidelización del profesorado en Ibiza, para que

se pueda hacer carrera profesional allí necesitamos que se

queden, necesitamos que allí prosperen, que allí progresen.

Desde aquí también queremos transmitir un mensaje a la

Conselleria de Vivienda, porque el problema fundamental es el

p recio de la vivienda en Ibiza. Señores del Partido Socialista,

accedan us t edes  a regular los precios del alquiler, sean

cabezones con Pedro Sánchez , porque Ibiza y, en general,

Baleares, necesita casas con gente.

Sr. Martí M arch, necesitamos ya un acuerdo de estabilidad

entre el profesorado y la conselleria, políticas activas para que

vengan los profesores, las profesoras y se queden y

encuentren viviendas a precio asequible. ¿Cómo lo va a hacer

usted, Sr. Conseller?

(Remor de veus)

Unidas Podemos estuvo muy activa en el proceso de

aport aciones  a la Ley de educación balear. Nosotras

presentamos alrededor de unas treinta alegaciones, casi todas

nos las aceptó, también se lo agradezco. T uvimos varias

reuniones con usted, ¿cómo va la tramitación del proyect o de

ley ? Este grupo parlamentario va a seguir haciendo propuestas

p ara el contenido de esa ley. Queremos proponer la

alfabetización mediática, tiene que estar incluida. Es importante

que los est udiant es  sepan distinguir la verdad de la mentira. Es

importante que los estudiantes se pregunten por qué.

Sr. Conseller, nos estamos jugando mucho ant e p artidos y

ante medios de comunicación que siembran la confusión, y

permít ame decirle una cosa: esto ya no se trata de una simple

polarización política, estamos hablando de la rupt ura de un

país.

Es importante, Sr. Conseller, que se siga el consenso

político a la hora de la tramitación de esta ley, que se tenga

cintura polít ica en las negociaciones, pero sin ceder ni un

centímetro en que los  fondos públicos vayan a la escuela

pública y se garantice una educación pública, laica, gratuita y

de calidad.

La semana pasada me reuní con una asociación de

estudiantes de la UIB, pidieron una mejor comunicación entre

la Conselleria de Educación y todas las plat aformas de

estudiantes de Baleares. Cuiden a esos estudiantes, conseller,

ahora mismo es lo más valioso que tenemos.

Quería preguntarle también, p orque en los Acuerdos de

Bellver nos referíamos a las  act ividades  extraescolares

financiadas con dinero público, ¿cuándo está previsto que se

pongan en marcha al cien por cien esas actividades

extraescolares tan necesarias para la igualdad de oportunidades

entre niños y niñas?

Hace más de un mes hice una pregunta p or escrito a la

conselleria, quería saber qué medidas, qué instrucciones va a

seguir la Oficina de Derechos Lingüísticos para cumplir el

mandato parlamentario de asumir también la lengua de signos

en su hacer. Estamos comprometidas, seguimos comprometidas

con la equidad, seguimos comprometidas con la justicia social

y  la igualdad de oportunidades. Es prácticamente la hoja de

rut a de Unidas Podemos. Venimos algunos meses trabajando

ya con la Federación de Personas Sordas para poder presentar

en breve una propuesta para todos los grupos parlamentarios

de esta cámara de lo que podría llegar a ser la primera ley balear

de lengua de signos.

Quiero agradecer a todos los grupos parlamentarios que

han firmado hoy el manifiesto por la igualdad entre hombres y

mujeres, gracias. Nos une un horizonte común, construyamos

entre todos y entre todas una fortaleza democrática contra el

fanatismo. Y a quienes criminalizan la protesta y ponen en duda

el feminismo les digo: abandonen ustedes la rabia y  el miedo.

El feminismo acoge tanto a mujeres como a hombres que estén

dispuestos a saber querer bien a las  p ersonas y a la naturaleza.

Gracias, presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té

la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Conseller, li vull agrair  que

comparegui avui en aquesta cambra, des de l’1 de setembre

no havíem tengut l’oportunitat que vostè comparegués en

aquesta cambra i li ho agraesc explícitament.

Sap que té el nostre suport, des del principi d’aquest curs

vàrem ser molt explícits que volíem començar el curs quan

estava previst, no ens varem sumar a l’alarmisme i crec que

vàrem ser responsables. I avui vull posar de manifest que les

coses s’han fet bé i s i es digués el contrari s’estaria posant en

dubte la feina sobretot dels docents i aquest sobrees forç que

ha fet la comunitat educativa i especialment les famílies i els

alumnes de les nostres illes.

Es evidente que el riesgo para la salud existía, pero desde mi

grupo parlamentario tuvimos muy claro que era muchísimo

mayor el riesgo de no llevar a los niños a la escuela, desde

luego. 
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Debemos reconocer que los p rot ocolos están funcionando.

Se está haciendo muy bien el t rabajo por parte de los docentes

y los  equipos educativos. La tasa de positividad en las

escuelas está muy por debajo de la tasa general de contagios

y las medidas y prot ocolos se han aplicado de forma rigurosa

y de aquí esta tasa tan baja de positividad.

También me quiero sumar al reconocimiento de EduCOVID,

de esta..., todos los docentes y la comunidad educativa nos

confirma que están haciendo una gran labor y que funciona.

Por t ant o reconocerle esa coordinación con Salud y

reconocerlo hoy en esta tribuna.

En su comparecencia del 1 de septiembre le exigimos desde

mi grupo parlamentario, -y  usted lo recordará- planificación,

previsión, coordinación con el ministerio porque al final les

estaban dejando solos durante los meses de verano, p ero en

todo momento apostamos -como he dicho- por la reap ertura del

curso escolar y le exigimos una vuelta a las aulas que fuese

segura. Es evident e que el riesgo para la salud existía, como

digo, pero como país no podíamos permitirnos postergar más

la vuelta a las aulas.

Por eso, conseller, nosotros desde Ciudadanos no caímos

ni caeremos en atacarle con la crítica est éril. Buscamos ser

propositivos pidiendo mejor coordinación en esos protocolos.

Y ya sabe que no nos encont rará en esta bronca permanente y

queríamos y seguiremos buscando soluciones.

Desde mi formación sí que le exigimos que dejase de ir a

remolque y que, sobre todo, garantizase menos ratios, más

docentes para iniciar la escuela con garantías higiénicas,

sanitarias, p ero también le pedí que hubiera más garantías

pedagógicas y educativas, porque una vez sup erada la

implementación de los protocolos y  garantizada la seguridad

educativa debíamos pensar en el tema pedagógico y curricular

y  la adaptación de la educación on line, aquí ha habido

carencias. No se pusieron, no se han puesto los recursos

necesarios, no se hicieron los deberes en verano y nosotros

trajimos aquí una propuesta ya en el mes de mayo que fue

aprobada por todos los grupos de esta cámara en este sentido.

Usted lo ha comentado, el sistema de semip resencialidad

genera más brecha digital, más brecha social en una sociedad

ya bastante... con bastante brecha, ¿no?, cada vez vemos que

hay una diferenciación social importante en la sociedad balear

y nosotros queremos poner aquí el foco. No se está

garantizando la igualdad de op ortunidades. A partir de

segundo de ESO, el sistema de semipresencialidad, no se ha

podido garantizar por parte de la conselleria que se puedan

seguir las clases on line cuando no se acude al centro.

Nosotros desde Ciudadanos exigimos que se tomasen desde la

conselleria decisiones, medidas extraordinarias para que ningún

alumno se quedase atrás, muy conscientes de esta brecha

digital desde el momento ya de marzo, del confinamient o,

derivado -como digo- de esa brecha social que existe en la

sociedad balear.

El Govern debe asegurar esa igualdad de condiciones en la

educación y en el acceso a la educación para evitar el posible

aumento de abandono escolar porque, mire, conseller, yo sé

que usted lo sabe, pero es que lideramos las  cifras de

abandono escolar, ya no solo de nuestro país, s ino de la Unión

Europea. Y yo le pregunto: ¿cuántos alumnos  se están

descolgando del sistema educativo? 

Parte del personal docente t ambién se ha visto perjudicado

ante la ausencia de un plan estatal de formación en

competencias digitales  anterior a la crisis de la COVID-19 que

les  p rop orcionase las  herramient as suficient es  p ara

desenvolverse con soltura a través de estos medios a la hora

de impartir docencia on line.

¿Qué planes de formación se han llevado a cabo? Usted

celebra el éxito de la digitalización, lo ha dicho aquí, sin

embargo en es t o discrepo con usted. Reconozco el esfuerzo

titánico por parte de los docentes de adap t ar currículum

educativo, pero constato que no se han puesto en marcha

estas medidas de digitalización suficientes para paliar el

abandono escolar y que se pueda seguir exactamente el

currículum on line educativo. 

Mire, conseller,  le reconozco que se han hecho cosas bien

en las escuelas de Baleares gracias -eso sí, como digo- al

esfuerzo también de los docentes y los equipos directivos, pero

no p odemos olvidar que en el mes de agosto y setiembre la

falta de planificación y la falta de previsión generó demasiada

incertidumbre tanto a las familias como a la comunidad

educativa, incluso los primeros meses el STEI denunció que

por el sobreesfuerzo, por la carga de trabajo y la carga de

responsabilidad había muchos docentes que se habían dado de

baja al inicio de curso; esto fue sucediendo en los  meses de

setiembre y de octubre. Aquí incluso en la p rensa nacional

salía: “las primeras bajas de profesores por COVID-19 ponen al

descubierto un sistema precario e inseguro de sustituciones”.

Nosotros pusimos el acent o en ese momento, en la

comparecencia del 1 de setiembre y en las demás, en que

debían poderse hacer esas substituciones que le estaban

demandando los sindicatos de los docentes. 

También nos preocupaba mucho, y nos sigue preocupando,

la falta de los técnicos de refuerzo educativo porque, al

disminuir las  ratios, se destinaron esos docent es  al

desdoblamient o quedándose alumnos  con neces idades

especiales sin el apoy o esp ecial que requieren para poder

seguir el curso en las aulas. 

El 10 de setiembre "los niños con necesidades esenciales se

quedan s in ap oyo en las aulas”. 10 de setiembre, Diario de

Mallorca: “los colegios se ven obligados a poner al

profesorado especializado al frente de nuevas clases para bajar

las ratios”. Ésta sigue siendo nues t ra preocupación y usted lo

sabe, conseller, porque se lo he reiterado en muchas ocasiones.

Necesitamos que aquel informe del que nos habló el inspector

del cuerpo de inspección de la CAIB en una comisión que

compareció, nos confirmó que se estaba trabajando en un

informe para detectar cuáles eran las necesidades reales  en

cada colegio de estos niños especiales. Me gustaría que usted

aquí hoy nos explicara si ya ha concluido ese informe que

llevan desde hace meses los inspectores. También aprovecho
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para pedirle más  inspectores educativos que necesita nuestra

comunidad para poder llevar a cabo esa tarea.

Hablaba de la falta de previsión, y ahora esa falta de

previsión se ve en la vacunación. Los sindicatos como AMPE

han puesto de manifiesto que se deniegan permisos retribuidos

a los docentes con efectos secundarios  de la vacuna

AstraZeneca, ¿qué le parece, conseller?

En cuanto a la vacunación docente, mi grupo parlament ario

apoyó la decisión de este gobierno, de su gobierno, de

considerar al personal docente como grupo prioritario en la

vacunación y le felicito por ello. Sin embargo, ¿qué respuesta

va a dar el Govern ante los docentes de más de 55 años para

garantizar su salud, su seguridad sanitaria y  la de la comunidad

educativa? Porque ahora no se les está vacunando ya que no

entran dent ro del rango de edad para vacunar con

AstraZeneca. Me gustaría que hoy en esta comparecencia nos

exp licara cómo y qué logística, cuándo se prevé vacunar a los

docentes de más de 55 años por seguridad suya y de toda la

comunidad educativa. También en Ibiza hubo retrasos al

principio de legislatura. 

Me gustaría comentarle sobre formación profesional. Nos

preocupa porque ahora mismo no se pueden concluir muchas

de las especializaciones por falta de que las empresas acojan a

alumnos de formación profesional y también de formación

p rofesional dual para hacer sus prácticas, porque hay una

leyenda urbana que las empresas que t ienen ERTE o están

acogidas  a la protección de los ERTE no pueden acoger en sus

empresas. Le digo que están muchas de las  convocatorias de

formación profesional de estas prácticas se están quedando

desiertas por falta de emp resas. ¿Qué está haciendo, conseller,

en este sentido? Nos preocupa, aunque es un tema nacional,

nos preocupa y usted sabe que hay es t e handicap ahora mismo

en la formación profesional.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Guasp, acabi per favor.

LA SRA. GUASP I BARRERO.

Sí, acabo. Bueno, le planteo estas preguntas para esta

intervención y en la réplica seguiré con mi intervención.

Muchas gracias, conseller. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca

té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Gràcies, conseller, per comparèixer.

Tornam a ser aquí en una compareixença del conseller

d’Educació, ja he perdut el compte d’ençà que va començar

tota aquesta qüestió de la pandèmia les vegades que ha

comparegut, aquesta vegada perquè ens informi sobre com

s’està gestionant la pandèmia als centres educatius. Avui

bàsicament per parlar del primer t rimestre, però veig que tots

parlam també, fins i tot vostè, de coses d’actualitat.

Abans  de res, des del nostre grup volem expressar la

gratitud infinita a equips directius, professionals docents,

ajuntaments i famílies per la seva professionalitat, dedicació i

responsabilitat. El darrer exemple és el de les vacunacions, els

equips direct ius en qüestió d’hores ho varen tenir tot preparat

per tal que es p ogués  vacunar amb agilitat, tal com s’està fent.

Per tant, sí, enhorabona i molt bona feina als  equips directius

dels centres educatius que en molt poc temps ho varen tenir tot

enllestit. Li faig la mateixa pregunta, a veure com tenen prevista

també la vacunació dels majors de 55 anys. 

Vull parlar d’un tema que creim que és important que és

plantejar a l’Estat..., tal com es va plantejar a l’Es t at  que els

docents fossin personal de risc, que fossin els primers  a ser

vacunats que per al personal docent  t ambé la COVID-19 sigui

considerada malaltia professional. A veure això vostè com ho

veu i que des de la comunitat autònoma s’impulsi la petició que

això sigui així. Ja és malaltia professional p er a sanitaris i

sociosanitaris, però entenem que seria bo que també ho fos p er

als docents.

És cert que a principi de curs  els  equips directius, equips

docents i famílies varen haver de fer un gran esforç tant de

feina com de confiança. A més a més, d’un dia per l’altre tots

els plans fets durant els mesos  de juliol i agost, perquè vull

recordar que molts d’equips directius i molts de docents no

tengueren vacances aquest estiu passat o en tengueren molt

poques, idò, com deia, els plans fet s  els mesos de juliol i agost

varen caure perquè canviàrem d’escenari.  De fet, nosaltres

vàrem ser crítics amb les formes i amb la improvisació, al cap i

a la fi, però, i gràcies a la feinada fet a p er tota la comunitat

educativa, el curs va començar i va començar bé, molt bé diria

jo. Així com han anat passant les setmanes i els mesos hem vist

com l’educació, com els cent res educatius s’han adaptat bé a

la COVID-19 modificant allò més problemàtic quan ha estat

necessari, com per exemple la semipresencialitat. Vostè ho ha

dit, els inspectors educatius han fet una feina imp ortant amb els

equips directius dels centres per reduir la semipresencialitat, i

així ha es t at .  La majoria d’ESO han deixat de fer

semipresencialitat i alguns  segons de batxiller també; ara bé,

igual que a la Sra. Riera, ens preocupa els segons de batxiller i

la semipresencialitat. És a dir, és un tema delicat perquè aquests

alumnes, l’alumnat aquest s’ha de presentar a les p roves per

accedir a la universitat i consideram que és un tema delicat en

el qual hi hem d’estar a sobre i hi hem de tenir especial cura.

És important també recordar que mestres  i p rofessors varen

agafar l’alumnat que feia pràcticament mig any que no feia

classe presencial. La feina per recuperar emocionalment les

aules ha estat ingent. Era imprescindible que l’alumnat s’hi

implicàs  i les docents ho han aconseguit, amb totes les

dificultats que ens imposa la pandèmia i treballant  des  de nines

i nins molt petits, fins a alumnat de batxillerat. I hem de pensar

que hi ha distància, mascareta, hi ha hagut setmanes  de fred

dins les aules, de mal fer feina, per tant ,  això és important
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recordar-ho, és important posar-ho damunt la taula per sobretot

tenir-ho en compte a l’hora d’anar planejant i anar millorant.

A partir d’aquí, cada dia que ha anat passant, ha estat un

aprenentatge t ant  en els centres educatius com a casa. Crec que

hem de ser capaços de dir les coses com són i si els diferents

sistemes habilitats per part de la conselleria per donar resposta

a les diferents i diverses problemàtiques que dia a dia han anat

sortint, són bons i han funcionat i han estat eficients i eficaços ,

ho hem de dir i ho diem i ho deim en seu parlamentària. És a dir,

la conselleria ha estat capaç de donar resposta a totes les

problemàtiques que han anat  sortint. Això, si no hi hagués

hagut bona predisposició i sobretot  mètode, no hauria estat

possible. 

Coincidim que una de les claus d’aques t a bona feina és la

posada en marxa d’infoCOVID. Aquest departament creat

expressament per fer front  a la pandèmia, ha fet i està fent una

gran feina, molta feina, però sobretot una feina, com deia,

metòdica i feta des  de la professionalitat. És cert que hi ha

marge de millora i des  del nostre grup estam contents de sentir

que ho saben i que hi estan fent feina. És important recollir

l’opinió, les idees i les propostes de tot a la comunitat

educativa. Hem d’aprofitar les sinèrgies i la confiança establerta

al llarg d’aquesta pandèmia per millorar també en educació.

Conseller, vos t è ho ha dit, l’objectiu per al que feim feina

tot s  p legat s és l’alumne, per a elles i ells hem de seguir fent

feina, des de la participació, el respecte i la complicitat.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

(El Sr. Vicepresident segon substitueix el Sr. President en

la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Per part del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares té la paraula el Sr. Campos per un temps de deu

minuts.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Vicepresidente. Gracias por su comparecencia,

Sr. March. Bueno, nos ha descrito una especie de mundo ideal

en el mundo educativo, donde ha ido perfecto y todo ha sido

una maravilla. Yo le tengo que decir de todas formas, que

además es una buena noticia y  nosot ros cuando hay buenas

noticias así lo reconocemos, y es el bajo índice de contagios,

no sólo en Baleares, no sólo en los centros de Baleares, sino en

toda España, lo cual ya le digo que es una buena noticia y

nosotros además por eso desde luego nos alegramos.

Pero en toda la exposición que ha dado usted se ha

olvidado de cuando precisamente los sindicatos le protestaban

por la falta de previsión y de organización, de cuando

asociaciones de padres les trasladaban a ustedes las piruetas

que t enían que hacer para organizarse con todo el tema de la

semipresencialidad, que además hay  que reconocer que ha sido

el esfuerzo impresionante de las familias lo que ha supuesto

que en cierta manera es t e inicio de curso, porque usted ha

hablado del primer trimestre, pero ya estamos en el segundo, a

efect os  organizativos no haya ido peor de lo que nosotros

pensábamos que iba a ir, porque ha ido más o menos  bien

dentro de la organización...

(Remor de veus)

No, si nosotros nos alegramos. Pero t ambién tiene que

acordarse de aquellos universitarios que le llegaron a decir a

usted que incluso se sentían abandonados o de esos niños que

aún a día de hoy siguen pasando frío en las  aulas, por no

hablar de los niños  con necesidades especiales que no tienen

profesores de apoyo, como denuncia la plataforma "Ningún

niño sin terapia", porque esas son cuestiones que afectan a

muchas familias y que hay que tenerlas en cuenta. 

Yo de lo que funcione bien siempre me voy a alegrar, sea

quien sea el responsable.

Pero si estamos hablando del inicio, como dice aquí, us t ed

viene a informar sobre la valoración del primer trimestre de los

centros escolares, hay una cues t ión que usted no ha

comentado y que es  un tema que afecta a miles y miles de

familias en Baleares  y que creo que VOX está muy

comprometido con esas  miles y miles de familias, que es el

problema de empez ar otro curso escolar con una anomalía que

sólo se p roduce en determinadas regiones de España, en

ninguna otra democracia occidental, que es la imposibilidad de

escolarizar a un niño en su lengua materna, si és t a es  la lengua

castellana o española, oficial del Estado y cooficial de Baleares.

Este es un tema que a nosotros nos preocup a, al igual que a

miles de familias...

(Remor de veus)

Ya sé que les gusta este tema y por est o voy  a centrar mi

intervención en el tema del catalán, porque usted sabrá, Sr.

Conseller, que se imp one el catalán en Baleares, se practica la

inmersión obligatoria en catalán. Y esto es rechazable no sólo

por la carga ideológica que ello conlleva, sino porque los

padres además no tienen posibilidad de escap arse de esa carga

ideológica. A los padres no les hace tanta gracia como les hace

a ustedes, usted recibe quejas de familias y usted sabrá que lo

que está pasando es que tienen que escolarizar a un niño en un

sistema p úblico educativo que es exclusivamente en catalán y

muchas de ellas con adoctrinamiento incluido. Como ya es un

claro indicio de adoctrinamiento que haya docent es que se

nieguen a hablar en español con los padres y sus hijos es t án

presentes para que no vean que el profesor es bilingüe. 

Usted recordará, ahora que hablamos del primer trimes t re,

que el 17 de septiembre de este 2020, un profesor del Ins t it uto

de San Agustín de Ibiza, denunció al equipo directivo del

centro y  t extualmente dijo: “me exigían hablar en catalán con

profesores, alumnos y padres . M e dijeron: el catalán está por

encima de tus derechos individuales”. Eso es algo grave que se

produzca en un sistema educativo. Basta con asomarse a algún
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proyecto educativo de algunos centros, donde exactamente se

indica: “el colegio tiene como lengua de identidad la catalana

y las costumbres, historia y cultura de los  Países Catalanes”. Y

esto lo dicen proyectos educativos de los centros educativos

y los padres  no tendrán más remedio que escolarizar a sus hijos

en este tipo de centros, porque en Baleares  t ampoco tenemos

libre elección de centro. Se ha iniciado otro curso sin libre

elección de cent ro y cuando no hay libre elección de centro

educat ivo, pues esta educación es monolítica, única y

excluyente, y ese adoctrinamiento es inevitable y total.

Evidentemente, Sr. Conseller, hay una evidencia y una

realidad en Baleares  y  es  que no hay libertad de enseñanza, no

se respectan los derechos y libertades de padres y  alumnos,

empezando por el de la libertad lingüística. Nuestro sistema

educativo obliga a las familias a aceptar sí o sí un proyecto

lingüístico con inmersión lingüís tica en catalán y esa es la

condición sine qua non para poder matricularse en Baleares. Y

precisamente, y ya se lo he repetido en más de una ocasión, las

más afectadas son las familias con menos recursos, que están

sos t eniendo con sus impuestos una educación pública

fracasada y ahí están los datos, no sólo en cuanto a fracaso

s ino también en cuanto a abandono escolar, y la única solución

que tienen estas familias para ofrecerles algo mejor a sus  hijos

o para hacer uso del derecho que les asiste de escolarizar a sus

hijos en esp añol, si ésta es su lengua materna, es la de llevarlos

a un colegio p rivado. Evidentemente si no se lo pueden

cos t ear, pues esos niños tienen que pasar por el tubo del

catalanismo.

Mire, Sr. March, también se lo he dicho en más de una

ocasión y  se lo repetiré durante toda la legislatura, han

convert ido la lengua catalana en el ins t rument o del

adoctrinamiento pancatalanista, sin imposición del catalán no

existirían estas denuncias que ust edes reciben y que se han

presentado no sólo en su legislatura, ni en la actual ni en la

anterior, sino durante los últimos 25 años. Con la imposición

del catalán, Sr. March, lejos ha quedado eso que recoge la

Constitución cuando se refiere a la libertad de enseñanza y a la

no discriminación por razón de lengua. Educando a los niños

en catalán por supuesto es  mucho más fácil suministrar

contenidos adaptados a los int ereses políticos que desde su

consejería se defienden, como es  ese separat ismo

p ancat alanista que, además, no lo ocultan, ahí tienen a los

cargos: la secretaria autonómica de Educación y otros asesores

que, abiert amente, son separatistas de esos de esa entelequia

de los Países Catalanes.

Eso es un proceso de ingeniería social que ustedes llevan

a cabo con efectos devastadores en la educación. Y es

devastador no solo para las libertades sino t ambién para

nuestra identidad y cultura insular, que son absolutamente

falseadas constantemente. 

Se acordará también del 28 de septiembre, de ese cartel del

instituto..., de otro instituto de Ibiza, donde salía: “Cap a la

independència!”, y estaba allí, puesto y colgado dentro de los

pasillos del centro educativo. Era de la organización separatista

ANC, esa que defienden también los cargos de su conselleria. 

Hay infinidad de casos de adoctrinamiento en la escuela. Se

han producido en este primer trimestre, se s iguen produciendo

en el actual trimestre y, mientras sigan ustedes, se seguirán

produciendo. No solo en los espacios de la educación sino

t ambién en los propios libros de texto, de esos de geografía, de

historia y literatura, donde se dice, por ejemplo, que Mallorca

fue repoblada exclus ivamente por catalanes, esos que hablan

de coronas catalano-aragonesas que nunca han existido, o

incluso ocult ando los símbolos que nos identifican con la

historia de Esp aña, que ésta sí es la nuestra, desde hace siglos.

Se habla de esos delirantes Países Catalanes, se infunde el

derecho de autodet erminación, como si fuera algo evidente, y,

por supuesto, el español es una lengua ajena. 

Usted sabrá también que se dice, habitualmente, y seguro

que si consulta cualquier libro le dirán que Cataluña fue un

reino y que precisament e el reino de Mallorca pues

prácticamente ha desaparecido, cuando Cataluña no fue más

que un condado, como usted sabe perfectamente. 

Como le decía, el adoctrinamiento que se sigue sufriendo en

la escuela balear contraviene, no solo la historia, si no también

la Constitución. Nos han despojado del derecho a una

educación de calidad en nuestras dos lenguas, porque tenemos

dos lenguas. Y nos  han impuesto un pensamiento único que no

se puede criticar o denunciar sin recibir toda clase de insultos

o amenazas. 

Usted sabrá que la desesperación de las familias ya alcanza

su cénit cuando, habiendo p resentado esas quejas, no hay

respuesta de la consejería de Educación. Y es que ustedes no

resp onden nunca, ni aunque se publiquen en los medios de

comunicación locales, en medios de publicación nacionales,

incluso -dicen- que eso no existe. No ha exis t ido. Nunca ha

habido ese adoctrinamiento, incluso el jefe de inspección

educativo ha venido aquí, a esta casa, a decir que, no, que no

hay adoctrinamiento. Da igual que haya carteles colgados, da

igual que profesores participen en actos políticos en defensa

de golp is t as ... Hoy deben estar de luto porque se ha votado en

Europa, por cierto, en contra de la inmunidad del golpista

Puigdemont, supongo que habrá una manifestación también de

duelo por eso, en algunos centros educativos..., pero us t edes,

no, eso no existe, no pasa nada. 

M ire, Sr. March, yo creo que educando en el odio a España,

a nuestras libert ades, a nuestros derechos, se contraviene el

pilar de la convivencia de nuestros hijos, que nuestros hijos

deben convivir en democracia y en libertad. Y usted es el

responsable máximo de este despropósito, por eso y o le pido

t ambién que dé explicaciones al respecto porque afecta a miles

de familias en Baleares. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracias, Sr. Campos. Per part del Grup Parlamentari El Pi

Proposta per les Illes, té la paraula la Sra. Sureda per un temp s

de deu minuts. 
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ: 

Gràcies, president. Seny ores  i seny ors  diputats.

Evidentment, Sr. Campos, jo no li diré del que ha de p arlar,  però

pens que si la compareixença és per a un tema en concret ens

hauríem de cenyir a aquest tema perquè és  en el que a tots,

avui, ens hem de centrar. Almanco, és una opinió i m’agradaria

fer-li arribar. 

Dit això, Sr. Conseller, agrair aquest debat , un plaer poder

dur aquesta compareixença i així debatre la valoració que es fa

del primer trimestre escolar. Vull començar amb agraïments.

Donar les gràcies a tot el sect or educatiu: als alumnes, als

equips directius , als claustres de professors, als inspectors, als

consells escolars, al p ersonal no docent, als pares i als

ajuntaments, a tots, per la seva actitud i predisposició. 

Hem vist, durant aquests mesos, la responsabilit at i

preocupació dels docents. Ens han manifestat -des de diferents

direccions de centres- les poques  baixes que hi ha hagut en

aquest sector. Han intentat  no deixar desprotegits els

companys, vostè ens ha parlat d’unes baixes molt concretes

però, en general, almanco dins equips directius amb els quals

hem parlat ens han fet aquest comentari. 

Hem de recordar que no fa tant  que parlàvem de tres

possibles escenaris. Es varen crear els plans de contingència

per intentar preparar l’inici de curs amb l’esperança de fer-lo

amb l’escenari A, tots teníem aquesta esperança, un escenari

que ja es va veure impossibilitat per mor de la corba de la

pandèmia a l’inici de curs. Així, començàrem amb un escenari B,

on es  crearen grups de convivència estables, on es baixaren les

ràtios i on es posava la semipresencialit at en marxa a segons

quins cicles. 

Hi va haver molta incertesa, molta preocupació per veure

com es començaria. Es va posar en marxa l’EduCOVID, una línia

telefònica per poder assessorar i informar els centres i les

famílies sobre qualsevol qüestió i dubte que sorgís en t emes  de

salut. Volem donar l’enhorabona p er la tasca que s’ha fet des

d’aquest grup  de professionals perquè s’hi han implicat

totalment. També és crearen unes comissions mixtes entre els

centres educatius, els centres de salut i els ajuntaments. Es

feren reunions per intentar posar damunt la taula totes les

preocupacions perquè, així,  que les escoles fossin més segures.

Allà, els especialis t es  sanitaris, els pediatres, que tenien

damunt la taula molts d’estudis que es començaven a realitzar,

també tenien molts dubt es , p erò semblava que tot i que els

infants són els que tenen més càrrega viral, són els que la tenen

més alta, també són els que menys contagien. Dubtes sobre

protocols, però la màxima col·laboració entre tots. Molts

ajuntaments posaren a disposició dels cent res  més personal de

neteja, espais municipals per p oder esponjar els espais que

tenien perquè hi hagués més seguretat, tant per a alumnes com

per a docents. 

Per tant, fins aquí, reconèixer que s’ha fet molta feina, que

se n’han fetes moltes de ben fetes però que també hi ha un

parell de temes concrets que m’agradaria comentar i posar

damunt la taula. 

A principi de curs, des de la conselleria, es va dir que no

serien necessàries moltes revisions dels document s  de centre

davant la situació de la pandèmia. Però és cert  que els equips

directius s’han trobat amb canvis constants de normatives i

protocols que han suposat molta burocràcia administrativa que

els ha carregat molt. D’aquí la importància d’una de les

demandes que s’ha fet des del nostre grup parlamentari que hi

hagi auxiliars administratius a t ot s els centres, malgrat sigui de

manera comp art ida inicialment, perquè aquesta càrrega

administrativa fa necessària aquesta figura. 

Sobre l’atenció a la diversitat. Aquests suports, a nins i

nines que necessiten ajuda, que necessiten una educació

especial. És cert que s’han baixat les ràtios als centres, però a

canvi de què, conseller? A canvi que aquests professionals

especialistes -PT i AL- s’han convertit o es varen convertir en

tutors d’aules i no han pogut donar aquest suport als alumnes

que ho necessitaven. Han millorat les dades perquè és cert que

s’ha anat incrementant aquest nombre d’especialistes -li ho

reconec-, però no basta. I d’aquí que s’hagin preparat i

presentat diferents iniciatives. 

Un altre dels temes que voldria posar damunt  la taula és la

dels mitjans tecnològics. Amb l’escenari B es necessitava dotar

adequadament tots els centres amb material digital necessari

per poder superar tant les mesures sanitàries de la COVID-19,

com també la qualitat de l’enseny ament  a les nostres illes. I no

només la compra d’aquestes eines, sinó també, i molt important,

el seu manteniment. D’aquí també s’han presentat diferents

iniciatives . I li vull posar un exemple, molt senzill, hi ha molts de

centres que no tenen webs a totes les aules. Aquestes

webcams -perdonin-..., aquestes webcams anirien bé p els nins

que estan confinats o tenen malaltia i són a ca seva, però també

per a tots els professors que, quan fan el claustre, han hagut de

disposar dels seus dispositius propis per poder fer la feina. 

Un altre punt, allà on hi va haver un compromís  -que vostè

mateix va manifestar a la seva compareixença a principi de

setembre- era el que ens  va esp erançar perquè era una demanda

des de feia molts d’anys que hi havia des de la concertada, era

la modificació dels mòduls de la concertada, uns mòduls

congelats des de fa molts, molts d’anys.

Va dir que s’incrementarien els seus recursos econòmics,

sobretot per increment ar neteja i material de protecció, i aquí

s’hi hauria d’afegir tot l’increment de l’IPC de tots aquests

anys en les despeses que suporten aquests centres.

En aquest cas podríem afegir molts d’altres temes com

poden ser curriculars, autonomia de centre, abandonament

escolar, infraestructures, tota la creació del manteniment també

dels centres, les ràtios, 0-3, ajudes de menjador, que amb les

ajudes de menjador també va ser una p art  que va preocupar

molt a l’inici de curs , com també el transport perquè es creaven

aquests grups estables i aquests espais  no sabien molt bé com

quedarien, però crec que no és el dia ni el moment de parlar

d’aquest tema.

Crec que tots aques t s  t emes, és la qualitat educativa que

volem i tendrem molt de temps per seguir parlant-ne.
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Per acabar, malgrat no sigui un tema del primer trimestre,

però sí que és un tema que demandam des de fa estona, és el

tema de la vacunació, m’agradaria saber com s’avança o ens

agradaria saber com s’avança en tot el tema de la vacunació i

tot el que això envolta tots els docents, però també tots els que

formen part dels centres educatius.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Per part del Grup Parlamentari Mixt té

la paraula el Sr. Castells, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President, bones tardes, Sr. Conseller,

gràcies per la seva compareixença. Jo també vull començar fent

un agraïment, tots els que ha fet vostè, però a més a més  a mi

m’agrada sempre afegir el dels membres del Govern i del seu

equip perquè, tot i que evidentment sempre hi ha aspectes

millorables, igual que valorem molt positivament que els equips

directius hagin estat al peu del canó, que el professorat  hagi

estat al peu del canó, que l’alumnat hagi estat a l’alçada, crec

també que és just reconèixer l’esforç que fan tots vostès per

dur aquest vaixell en un moment en què evidentment doncs les

aigües no són gens calmes i és molt difícil dur aquest vaixell.

Per tant, vagi per endavant... la feina que evident ment a mi

em pertoca fer que és assenyalar quins són els  aspectes que no

han sortit bé, doncs, reconèixer evidentment aquest esperit de

servei que vos t ès demostren en mantenir-se en el seu lloc, que

és el que un servidor públic ha de fer en aquestes situacions.

Jo la veritat és que he de començar dient  que jo també faig

una valoració positiva de com ha anat el primer trimestre, t ot  i

que m’ha de p ermetre que li digui que he trobat que la seva

intervenció era excessivament triomfalista, perquè crec que

vostè ha dibuixat un p anorama... gairebé diria que d’una

perfecció de tots i cadascun dels aspectes que jo, sincerament,

és  a dir, no compartesc, és a dir, crec que... no tot ha anat tan

bé com vostè ha dit i, a més a més, hi ha coses que s’haguessin

pogut  millorar, perquè són dos plans diferents, de vegades les

coses no van bé; a veure, és imposs ible que hagin anat bé les

coses, és clar, amb una situació com la que tenim... Però

després també hi ha algunes coses que es podrien haver fet

millor i a mi m’agradaria, doncs , exp licar-li-ho i a veure si som

capaç de fer-me entenedor de quins són aquests aspectes.

El primer que vull fer és que jo vull defugir sempre

d’aquesta mena de crítica, se m’acudeix la paraula “diacrònica”

que fa tant la Sra. Riera, ho fa molt, no?, el Partit Popular, que

és jutjar ara o jutjar el que ha passat en el passat amb el que

sabem ara, amb els criteris que sabem ara; és clar, això és molt

fàcil, però és que, és clar, evidentment, aquí es va veure molt

clar ara fa un any, quan es va declarar l’es t at  d’alarma, que

molts grups de l’op os ició deien: no, es que s’hauria d’haver

declarat abans l’estat d’alarma. Escolti, és que si s’hagués

declarat l’estat  d’alarma una setmana abans del que es va fer,

la gent hagués  sort it al carrer queixant-se perquè ningú no era

conscient de la gravetat del tema. Per tant, jo vull defugir

aques t  tipus d’anàlisi, però sí que, sobretot aquest tipus

d’anàlisi on, és clar, ara aprofitem o teníem avantatge de saber

que la situació era més dolenta del que en el moment en què es

van prendre les decisions realment hi havia la consciència

social que fos.

I faig aquesta reflexió de què vull defugir aquesta vis ió

diacrònica, perquè jo en aquest sentit, supòs que vostè ho

recordarà, en termes generals, MÉS per Menorca, doncs semp re

ha volgut donar suport i ha volgut  reconèixer que era molt

difícil gestionar aquesta situació, jo s í que crec, i aquí començ

amb el primer punt, la p lanificació, que vostè ha dit: la

planificació ha estat excel·lent. Un dels primers punts, llavors

es va planificar, tal...

Jo crec, i si m’ho permet dir amb la distància que ens dona

ara el temps, que vostès a l’estiu van pecar de pensar que la

situació seria més positiva del que realment ha estat. És a dir,

crec que tot el tema dels plans de contingència... és van donar,

és a dir, es van donar poques  orientacions; com jo vaig dir en

el seu moment els plans de cont ingència, sobretot de l’escenari

B, es van haver de fer amb un input de recursos  disponibles

que era invariable, per tant, es va donar a ent endre que

l’escenari B segurament seria el menys probable; és a dir, jo

crec que aquí..., i tal vegada jo en el seu lloc m’hagués passat

el mateix, és a dir, com que en aquells moments, en el mes de

juny, juliol, la situació estava controlada, jo crec que tots

p legat s ens vam relaxar i crec que en aquest sentit que tota

aquesta feina de planificació, com després es va demostrar al

començament de curs , no havia estat tan precisa i tan clara i tan

diàfana i fàcil d’int erpretar per part dels centres, i això va

produir una sèrie de problemes.

Per tant, jo crec que, malauradament, a l’estiu es va perdre

una oportunitat d’haver fet realment una p lanificació del que

després va passar i aquí es va p agar al començament de curs

una cert a improvisació, i que comencés l’escenari B, si em

permet l’expressió, de forma molt col·loquial, amb una sabata i

una esp ardeny a. O sigui, ens vam anar cap  a la

semipresencialitat sense estar preparats per fer-ho, encara no

estem preparats per fer-ho, perquè la semipresencialit at  deixa

molt que desitjar. Tot i que, escolti, massa bé, és a dir, massa

bé, perquè realment, des  del punt de vista d’escola segura,

doncs realment... jo és per això que faig una valoració positiva,

és a dir, s’ha demostrat amb les circumst àncies que teníem s’ha

fet el millor possible. I amb això sí que estic d’acord.

Llavors, per exemp le, vostè ha fet molta referència als

p rot ocols. Els protocols, Sr. Conseller, jo no sé si vostè ho sap

o no ho sap, però els protocols en els centres són tan genèrics

en alguns casos, és a dir els  p rot ocols diuen: heu de tenir un

carril d’entrada i un carril de sortida; heu de tenir unes

condicions... I si no les  tenen? És a dir, els protocols, vostès

estan cofois dels protocols, però vostè ha de saber, perquè tal

vegada quan vostè va a veure els directors no li diuen a vostè,

però els professors a nosaltres  s í que ens ho expliquen, que

moltes vegades són una construcció teòrica que després

adaptar-los a la realitat concreta del centre, aterrar-lo, és molt

difícil, gairebé impossible.
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Vull dir que els prot ocols, com es diu col·loquialment, el

paper ho aguanta tot ; escolti, és molt fàcil fer un protocol, però

després, de vegades és molt difícil aplicar-lo i, per tant, que

tenguem protocols no vol dir que estigui solucionada la

situació concreta i els problemes amb els quals es troben els

professors; que, a més a més, són gent que està formada per fer

de professors, no per fer de gestors d’una situació sanitària

com aquesta.

Per tant, aquí jo li he de dir, planificació? Bé, escolti, es

podria haver fet millor, i aquesta feina a l’estiu s’hauria pogut

fer millor.

Semipresencialitat. A mi em sap greu, Sr. Conseller, perquè

a mi m’ha semblat que vostè lloava la semipresencialit at  com a

una consecució del nos t re  m o d e l  e d u c a t i u. La

semipresencialitat, Sr. Conseller, no ha funcionat, o sigui, no ha

funcionat, no ha funcionat perquè els professors s’han trobat

cadascú sol davant del perill, cadascú ho ha hagut de

solucionar com ha pogut: hi ha el que tenia moltes habilitats i

ha estat cap aç d’arreglar-ho; hi ha el que simplement la

semipresencialitat ha volgut dir que els alumnes  la meitat de

dies no anaven a escola, i p unt, Sr. Conseller, i punt. O sigui, en

molts casos la semipresencialitat ha consistit en això, que

simplement  hi havia alumnes que el dimarts i el dijous no

anaven a escola, i punt. Això ha passat, Sr. Conseller.

Igual que ha passat que hi ha professors que s’han gravat

amb el mòbil, és a dir, ni mitjans tecnològics ni res, s’han gravat

amb el mòbil i emetien en streaming en aquell moment; és a dir,

cadascú s’ho ha hagut de muntar com ha pogut. Per tant, jo li

he dit, conseller, massa bé, perquè almenys hem aconseguit

que les  escoles fossin un espai segur, però la semipresencialitat

no estam preparats per fer-la, no s’ha ges t ionat com ha tocat i

l’únic que hem garantit  és , bé, que els centres educatius no

fossin un focus de contagi, aquest és el trumfo més important

que podem lluir de la semipresencialitat.

Des del punt de vista pedagògic, no estam preparats, no

estam preparat i no s’ha tret profit, és a dir, la gent que s’ha

quedat la meitat del temps a casa, realment no s’ha aconseguit

que en traguessin un profit, un profit acadèmic.

Digitalització. Vostè ha dit: hem fet un gran salt  endavant.

És que, sincerament, conseller, és que vostè ha tengut un to

triomfalista; la digitalització, escolti, perdoni, sí que hem potser

invertit en molts mitjans i si abans teníem quatre ordinadors ara

en tenim el doble, però no hi ha hagut un canvi pedagògic de

treure profit dels mitjans  t ecnològics que s’han hagut de posar

en marxa amb aquesta pandèmia.

Cada professor, d’acord amb el seu bon saber i fer i amb la

seva experiència i amb la seva motivació i amb la seva

autoexigència, ha tret profit d’aquestes eines, però escolti, es t à

ple de professors que malauradament doncs bàs icament han fet

servir tot aquest suport tecnològic per enviar i rebre correus,

com aquell que diu, o penjar documents al drive.

Ja li dic, escolti, és que hi ha p rofessors que tal vegada no

t enen la preparació adequada per fer això. És a dir, no vull ara

culpar a ningú ni culpar aquests professors, simplement dir-li

que la digitalització encara deixa molt  que desitjar. És a dir, el fet

que haguem hagut de fer una inversió molt gran en mitjans

tecnològics no vol dir que aquesta digit alit zació hagi funcionat.

Estàvem parlant dels temes dels aprenentatges, no?, home,

aprenentatges..., clar, vull dir, vostè ho ha dit, encara hem de fer

un balanç de com els  aprenentatges del curs passat. Clar, des

del nostre punt de vista que el més important..., els

aprenentatges més imp ortants són els competencials, doncs,

escolti, vull dir..., doncs, segurament, i això vostè ho ha

reconegut, segurament aquí històricament tots aquests alumnes

que han passat per tota aquesta..., pel confinament de l’any

passat i per la semip resencialitat d’aquest any hauran

d’arrossegar realment  una sèrie de mancances en matèria

d’ap renentatges competencials  i dels  clàss ics  t ambé,

lògicament, però bé, escolti, vull dir evident ment es fa el que es

pot i qui fa el que pot en aquest sentit no està obligat a més.

Sí que volia destacar que hi ha algun dispositiu que s’ha

posat en marxa per aques t a experiència, com el tema de les

subs t it ucions exprés, suport total, ha funcionat molt bé, que tal

vegada alguns d’aquests aprenentatges ens haurien de servir

per mantenir-los quan jo no estiguem a aquesta situació perquè

vostè recordarà que abans que hi hagués tota aquesta

pandèmia el molt que es tardava a fer les subs t itucions era un

motiu de queixa molt recurrent per part dels centres i per part de

les famílies. Des del moviment d’associacions de pares i mares,

que com vostè sap jo conec un poc, sempre s’havia proposat

aquesta idea. Escolti, podria haver un pool de professors

disposats a fer substitucions. Clar, sempre se’ns  va t ractar de

folls per proposar això. "Com voleu tenir uns professors

contractats sense estar en cap centre?" Bé, doncs, miri, s’ha

vist que això es pot fer i que funciona.

Si això ho féssim fora de períodes de pandèmia a més també

aconseguiríem doncs reduir els períodes de substitució de

professorat, la qual cosa evidentment repercutiria en una

millora del sistema educatiu.

Ja acab, perquè se m’ha acabat el temps, només l’avís que

a la meva segona intervenció li parlaré dels dos temes concrets

pels que he demanat la seva compareixença des de fa mesos i

encara no he aconseguit que hi hagués la matrícula de formació

professional i les obres pendents a alguns  centres de Menorca.

Gràcies, Sr. President. 

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies , Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Socialista té la

paraula el Sr. Bona.

EL SR. BONA I CASAS:

Gràcies, Sr. President. Moltíssimes gràcies , Sr. Conseller, per

aquest inici de curs , p er fer-lo possible. Gràcies per la

planificació que varen iniciar de forma conjunta amb la
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Conselleria de Salut el mes de juny de l’any passat des de la

seva conselleria conjuntament també amb la comunit at

educativa. 

Ha quedat demostrat que les escoles són segures quan

s’apliquen els protocols que vost ès  varen dissenyar. Vull fer

incidència en això perquè a vegades quan les coses funcionen

bé pot parèixer que ho fan per art de màgia. No és així,  hi ha una

feina al darrera i molta. Per il·lustrar-ho convé agafar

perspectiva i mirar què ha passat al nostre entorn. 

Bèlgica, escoles tancades tres setmanes el mes de novembre

amb greus problemes d’absentisme tant de professorat com

d’alumnat. Holanda les va tancar des de mitjans de desembre

fins al febrer. Irlanda ha tancat escoles des del mes  de gener,

com el Regne Unit ,  on els estudiants just varen tornar a les

aules ahir. A Àustria tot a distància des del mes de novembre.

A Alemanya varen tancar a mitjans de desembre i varen

començar a tornar el 22 de febrer i a Dinamarca t res  quarts del

mat eix. Portugal les va tancar el gener i encara no han tornat  a

obrir. Itàlia envia aquests dies dos terços de l’alumnat a casa,

aquesta setmana. 

Per tant, des del Grup Parlamentari Socialista no podem més

que agrair-li que el passat 1 de setembre quan va venir al

Parlament va aguantar vostè es t oicament  el t ribunal

inquisitorial al qual el varen sotmetre alguns. Vostè, com

Galileu, va entonar el seu E pur si muov e; malgrat el renou

interessat  sabia que l’evidència científica l’avalava i va venir

aquí a explicar-s’hi i a demanar tranquil·litat, calma, a disminuir

els temors, a donar confiança. La calma que vull agrair que

tenen tots els grups avui.

Va exercir el lideratge que la comunitat educativa necessita

sense defallir en aques t s  t emps que ens ha tocat viure.

Governar amb èxit en temps de bonança és complicat, fer-ho

enmig d’una pandèmia històrica és extraordinari. 

Els promet  que he llegit i  rellegit el Diari de Sessions

d’aquell dia, 1 de set embre, cercant una paraula de suport del

Grup Parlamentari Popular, un partit que ha governat aquesta

t erra i a qui per tant se li suposa un mínim, un mínim de

responsabilitat. Ni una paraula de suport, ni una de sola, ni un

punt, ni una coma. No deman que ho facin p el Govern sinó pels

ciutadans, però vostès ben al contrari, vostès, paraules textuals

varen dir “amb aquesta xifra de contagis no p oden obrir”; varen

dir “sortir d’aquí angoixats, desconfiats”.

Mirin, manco preocupar-se i més ocupar-se’n. 

(Alguns aplaudiments)

Jo no sé si han vist el CIS d’aquesta setmana passada sobre

salut mental. Són precisament  les classes més desafavorides,

com els joves, els que pitjor han sabut gestionar les seves

emocions durant la pandèmia. Per tant, no entenc què

n’esperaven treure vostès de generar clima d’inseguretat. No

en podia sortir altra cosa que un agreujament del benestar

emocional de la ciutadania. Ja sé que tenen exp eriència a

sotmetre press ions  al sistema educatiu d’aquestes illes a veure

si esclata i tal vegada volien vostès treure’n rèdit  polític, però

han de ser conscients del que ens jugam. És  d’una

irresponsabilitat majúscula transmetre por a les famílies, els

nins no poden mai de la vida tenir por d'anar escola, sup osaria

el fracàs absolut del sistema.

L’altre dia el ministre de Ciència anunciava un museu per

posar en valor les  aportacions de Santiago Ramón i Cajal a la

neurociència que va permetre que sabéssim avui que les

connexions entre neurones són la base de l’aprenentatge. Si els

nins aprenen a tenir por a l’escola, s i consoliden aquests

circuits neuronals  t ot  això costa molt de revertir. Li ho pot

explicar perfectament qualsevol mestre, qui fa servir l’educació

com a arma p olít ica hauria d’assumir la culpa del mal a les

generacions futures.

(Alguns aplaudiments)

No és que ho digui jo, ho diu la p res identa del Consell

Escolar de l’Estat. 

Per tant, volem agrair al Sr. Conseller com s’ha gestionat

aquesta tornada a l’escola i la ges t ió d’aquest retorn emocional

a través de l’Institut de la Convivència. Les famílies se senten

tranquil·les i segures, l’escola no és un problema, és part de la

solució. 

Vull fer extensiu, per descomptat, l’agraïment a t ota la

comunitat educativa, han jugat un paper clau per garantir el

dret  a l’educació amb la seva implicació i capacitat d’adaptació,

una capacitat d’adaptació que també ha mostrat en la seva

gestió aquest govern, i permeti’m que posi un exemple. 

Arran dels indicis que començaven a aparèixer sobre la

importància d’una bona ventilació als espais tancats vaig

decidir comprar-me un mesurador de qualitat de l’aire per

mesurar la concentració de diòxid de carboni. Els meus alumnes

obrien els ulls com taronges, no puc dir si obrien les boques

perquè tots duien mascareta, però entre les meves amistats la

rialla era assegurada. Poc després, quan encara ningú no en

parlava, la Conselleria d’Educació anunciava una partida

pressupostària d’1,2 milions d’euros per a la compra de

mesuradors de qualitat d’aire p er als centres públics i

concertats juntament amb filtres EPA, depenent  de l’espai. Hi

ha comunitats on la comunitat educativa encara els reclama,

aquests mesuradors i aques t s filtres, si no és que els han hagut

de comprar les AMIPA. 

1,2 milions d’euros en mesuradors de qualitat d’aire i filtres,

una mesura que -insistesc- va ser pionera en tot l’Estat i més de

2,5 milions en equip s  de p rot ecció individual: gel

hidroalcohòlic, bates de protecció, mascaretes de tot tipus,

pantalles  facials, guants. Vostès han donat tranquil·litat no

només a les famílies sinó també als treballadors. Una escola

segura per a tothom.

La seva gestió no s’ha limitat a donar seguretat sinó a

assegurar també la inclusió educativa a través de programes de

reforç i de docents especialistes a través del programa PROA
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PLUS del minis t eri i del programa d’acompanyament escolar, el

PAE, que ja va ser presencial el mes de juliol.

En definit iva, s’han activat tots aquests programes que el

Partit Popular es  dedica a eliminar quan governa. És la primera

cosa que fa, és el reflex del seu model de política educativa, el

de la segregació escolar. És per això que Balears és la comunitat

espanyola amb un menor índex de segregació (...), i la

Comunitat de M adrid té un índex disparat, és la més

segregadora amb diferència, amb nivells de segregació només

superats per Hongria a nivell europeu. Hongria, per cert, abans

que els seguidors d'Orbán s’animin, t ambé té les escoles

tancades des  del novembre i no les obrirà fins l’abril. I Madrid

les va tancar també després de la nevada, d’acord que va ser

per la nevada, però varen fer treure la neu de davant les escoles

a les famílies. 

Davant dels  p roblemes cal cercar solucions, com bé ha fet

aquest govern, i ara ens t oca entre tots convertir-los en

op ort unit at s, la regulació tecnològica accelerada p er la

pandèmia serà aprofitada pels docents, que comptam ara amb

moltes més eines i recursos educatius dels  que t eníem quan tot

això va començar. La implicació de les famílies també ha es tat

majúscula i crec que hones tament és un fet positiu, no ho hem

de deixar p erdre, això sí, permetent la conciliació, un problema

estructural de la nostra societat, del qual molta gent ha pres

consciència durant la pandèmia. Per tant, demanaria en aquest

sent it col·laboració entre totes les formacions polítiques, per

poder mantenir i enfortir aquest vincle entre família i escola, que

és molt necessari, i treballar conjuntament per permetre la

conciliació de les famílies.

T enim una oportunitat de transformar la societat i

oportunitats format ives també són les que ha tengut el

personal cont ract at  específicament per cobrir les baixes

provocades per la COVID, ja que han viscut la realitat de

diversos cent res  educatius. Ha estat un sistema, com deia el Sr.

Castells, que ha funcionat de forma ràpida i eficient, i jo voldria

destacar que també és pel que fet que s’han realitzat contractes

trimestrals, evitant per tant la precarització de contractar deu

dies.

Hi ha diferències molt notòries entre la gestió actual que

està realitzant aques t Govern, davant una situació complicada,

en comparació amb la que va realitzar el Partit  Pop ular a

l’ant erior crisi. Davant l’abandonament de la ciutadania,

seguret at i inclusió; davant les retallades, inversió. Una

inversió sostinguda des del 2015 i que no s’ha aturat malgrat  la

pandèmia, més pressupost  que mai, nou i estabilitzat

p rofessorat, més i millors infraestructures i una clara aposta per

la digitalització. Tot plegat  ha permès que el percentatge de

població de 16 o més anys amb estudis d’educació superior

hagi passat del 22,5% el tercer trimestre del 2015 a un 29,6% el

quart trimest re del 2020, un creixement a un ritme superior al de

la resta de l’Estat, una aposta clara per l’educació i pel futur

d’aquestes illes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Bona. Ara correspon la contestació per

part del conseller d’Educació i Formació Professional.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ

PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):

President, moltes gràcies. Agraesc a tots els grups les seves

intervencions, el seu to més moderat que mai, és veritat  que

alguns grups no sé a què venien, no sé si venien a parlar de la

COVID català 19, 20 o de sempre, o venien a parlar d’un totum

rev olutum . Però en tot cas sí que jo he notat un canvi

substancial entre les intervencions  de molt s  de grups

parlamentaris el mes de setembre i ara. I això ho agraesc, ho

agraesc malgrat alguns han hagut de fer de Santo Tomás, ho

crec perquè ho toc i jo crec que això és important.

Però miri, a mi m’agradaria fer una mirada cap enrere, no em

puc reprimir de fer una mirada cap enrere, després contestaré

les distintes intervencions  que han fet els grups. Jo crec que

una mirada cap enrere del mes de setembre, implica fer una

necessària reflexió per part de tots, inclosa la pròpia

administració, faltaria més! Vull recordar les crítiques que van

realitzar molts  de grup s, sobretot VOX i el Partit Popular. Les

altres intervencions, crítiques evidentment, però moderades,

cons t ructives i amb una idea clara, que s’havia de començar, i

aquesta era una idea fonamental i clau. Ho ha dit el

representant del Grup Socialista, Carles Bona Casas, la

quantitat països que tenen tancat les escoles i això ho hem de

posar en valor, p erquè a vegades tenim un nivell d’autoestima

tan baix que no som capaços de reconèixer allò que fins i tot

estam fent bé tots, no l’administració, sinó tots.

(Alguns aplaudiments)

Es va dir que havíem actuat  amb improvisació. Jo reconec

que el mes  de març vàrem actuar amb improvisació -ho reconec-

però si qualcú no va actuar amb improvisació, en fi,  és  que era

un sant que no ens va il·luminar a tots sobre com s’havia de

fer. Sí, s’ha dit i jo ho he reconegut  i ho he dit aquí en seu

parlamentària, que passar de l’escenari A a l’escenari B va ser

molt ràp id, que la incidència de la pandèmia ens va sorprendre

a tots evidentment, ara segurament no ens sorprendia i que

segurament això ens va fer prendre una decisió ràpida, però en

tot cas va ser la decisió adequada, adequada per adaptar-se

millor a la situació de la pandèmia. Jo crec que això és

important.

Per tant, jo reconec, i p er això deia que tothom ha de fer

l’autoreflexió, l’autocrítica, però tots, tots, del contrari em

sembla que de vegades es fan intervencions aquí i no són

capaços alguns de dir “ m’he equivocat” o “ho he fet

malament”. I crec que com a representants de la ciutadania de

les Illes Balears, és important que tothom reflexioni.

Els he dit que jo he fet una anàlisi el més objectiva possible,

si algú ha entès que jo feia una anàlisi triomfalis t a, deman

p erdó, no era la meva... He dit que hi havia una sèrie de p unt s

que tenien molt  de recorregut, el tema de la semipresencialitat
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i la digitalització, jo no lloaré mai la semipresencialitat, o sí, jo

crec que per exemple a la universit at ,  que per cert, alguns

haurien de saber que la universitat és autònoma, que organitza

la seva pròpia organització, que no és responsabilitat de la

conselleria i que alguns no s’han assabentat que la secretaria

autonòmica ha passat de la meva conselleria a una altra, ho dic

per al senyor de VOX, evidentment...

(Alguns aplaudiments)

Per tant, ni la digitalització ni la semipresencialitat són la

panacea, t ot i que pens que per exemple a nivell universitari,

estic convençut que és  el nivell educatiu en què millor es pot

aplicar la semipresencialitat si es fa de forma seriosa,

planificada i rigorosa. Però a alt res nivells ... és evident que a

batxillerat podem entrar en una dinàmica d’un dia fora de l’aula,

és a dir, tot p resencial manco un dia o dos, que realment seria

una cosa ben feta, si es planifiqués de forma adequada. Però,

senyor diput at  de M ÉS Menorca, Sr. Castells, jo no faig una

lloança de la semipresencialitat, ni molt manco, dic que ha estat

una ajuda important  p erquè la gent no perdés la possibilitat de

coneixement d’una certa escolarit z ació. I tots sabem -i ja ho he

dit moltes vegades- que hem fet un bot important. Miri, fins i

tot he parlat amb directors de centres d’educació esp ecial i tots

m’han dit que el salt qualitatiu que hi ha hagut en temes de

digitalització és espectacular. És veritat que partíem d’allà on

partíem i és veritat que encara tenim un gran recorregut al

respecte, p erò estic plenament convençut que a finals de

legislatura, entre infraestructures tecnològiques i informàtiques

i millora de la comp et ència digital i un tema important que vostè

ha dit, que és la qüestió de la visió pedagògica de la

digitalització, jo crec que avançarem d’una forma significat iva.

Però si he donat aquesta sensació, evident ment  no ha estat el

meu objectiu.

Per tant, jo crec que les dades  que hem presentat, que he fet

de la forma més objectiva possible, només volia posar de

manifest que s’havia p lanificat, planificat d’una forma

perfecta?, no, la perfecció, com a mínim en aquest món, no

existeix, però que s’havia planificat  i que a la conselleria vàrem

treballar juliol, agost  i setembre i que la comunitat educativa

s’hi va deixar tota la pell per fer possible l’inici de curs , és  un

element clau sobre el qual jo he demanat la col·laboració

interinstitucional de la Conselleria d’Educació, la de Salut i tot

l’equip directiu. 

A títol d’exemple, que hi havia sectors que generaven una

alarma social, de cuanto peor mejor, fins i tot crec que

s’haurien alegrat del tancament de les escoles . Hi va haver un

director d’un CEIP de les Illes Balears que va fer un titular

totalment alarmista, a una entrevista a dues pàgines, per cert

aquest diari mai no m’ha fet una entrevista, ni cap  entrevista, a

dues pàgines  el mes  de setembre, va fer un titular espectacular:

“ Sánchez y March mienten, los colegios no serán lugares

seguros”, fin de la cita. I crec que és important posar de

manifest que els que creaven alarma social eren enemics

realment de l’alumnat, que no era bo realment crear aquesta

alarma quan la societat estava angoixada en tots els sentits. 

La Sra. Riera, què dir de la Sra. Riera? Va dir una frase que

la vaig escriure: “vol dir que després del fracàs del pla p ilot del

turisme, ara faran experiments pilots a les  aules? Això són els

corredors segurs de l’educació?”. Sra. Riera, vos t è la va clavar

eh?, amb el corredor segur, la va clavar! I a més diu: “fa una

setmana va dir que a les escoles -es referia a mi- de Balears

serien el lloc més segur, però el sindicat mèdic ha dit el cont rari,

amb aquesta xifra de contagis no podem obrir”. I això ho va dir

vostè i el Sr. Comp any, que també va dir que havíem de retardar

l’inici de curs...

(Remor de veus)

. . .  Sindicat mèdic, Sindicat mèdic. Però nosaltres ens fiam,

senyors, de la Conselleria de Salut, miri p er on! T é tot el meu

respecte el Sindicat mèdic, faltaria més!, però crec que

nosaltres, com a Conselleria d’Educació, com a administració,

ens hem de fiar de les dades objectives.

(Alguns aplaudiments)

I jo lament, i lament clarament, que el Sindicat mèdic no fos

capaç de fer una reunió amb la Conselleria d’Educació per saber

la seva opinió, i va haver de fer una declaració pública que

creava alarma social, perquè a ningú se li pot oblidar que els

metges tenen una repercussió social important, i ho lament. I

vostè es va ficar en aquesta situació... -sí, Sr. Company-, no ens

va ajudar en aquest aspecte.

(Remor de veus)

La Sra. Guasp, per exemple, sí que va fer una intervenció

crítica, perquè va ser prou crítica en tots els seus aspectes, però

sí que va dir una cosa important que vostè avui ha dit ,  que és

la qüestió d’acceptar l’inici de curs, obrir les escoles, i aquesta

és una qüestió que en aquell moment vaig agrair p er la

quantitat de situació d’escepticisme, por i intranquil·litat que hi

havia en el sector social, i que vos t è digués aquesta afirmació

en seu parlamentària a mi em va semblar important i significatiu.

I això ho va fer El Pi i ho van fer tots els grups que donen

suport al Govern, evidentment, excep t e els grups del PP i de

VOX, que sí que varen crear una situació realment lamentable.

El Sr. Campos també es va apuntar d’una forma catastrofista

a les crítiques, ho va fer en castellà, perquè s i ho hagués fet en

català hagués estat terrible, no? Jo no sé a què venia vostè, ja

sé que cada dia ve a hablar de su libro, però si venim a fer una

valoració del primer trimestre no em parli del cat alà. Si vol, un

dia podem fer un debat seriós sobre el cat alà, seriós, no de

consignes, no de sectarismes com el seu, el podem fer, però un

dia que fem una valoració del primer trimestre, que és una cosa

seriosa, no em parli només del català amb les seves

intervencions, que són iguals cada dia, cada dia són iguals.

(Alguns aplaudiments)

Miri el que vostè va dir: “El único interés por la educación

que tienen ustedes, como todo lo demás, es usarla como arma

arrojadiza en la batalla política. La mejor demostración de
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esto es cómo es tán tratando el inicio del curso”. O més frases:

“Ustedes han renunciado a su deber de preparar la vuelta

segura a las aulas”. O més encara: “Usted, Sr. March, se ha

quedado de brazos cruzados”. O encara més: “Nuestros hijos

no deben ser las víctimas de su ineptitud”. Frases seves a uns

moments en què necessitam, ja que vostè sempre va de

constitucionalista, de partit seriós, de no fer aques t  t ip us

d’intervencions que en aquells moments eren d’un alarmisme

innecessari, Sr. VOX, Sr. Campos, amb aquesta jo crec que

demostren... Ho he dit moltes vegades, les paraules i els fets

desenvolupen el mestre i vostè cada dia que ve aquí el

desenvolupa d’una forma clara.

Per tant, podia fer altres referències a juntes de p ersonal

docent, que varen dir que en quinze dies tancaríem, això està

escrit, i a mi m’agradaria que també les juntes de personal

docent d’alguna manera fessin una anàlisi de les seves

intervencions , que crec que en aquell moment no varen ser

adequades.

Comprenc les incerteses, comprenc els dubtes, no entenc

realment aquest alarmisme que varen provocar.

Per tant, ho torn rep et ir, jo, evidentment, sé i comprenc les

crítiques, les entenc perfectament, i crec que és bo fer crítiques,

perquè sense crítica no es pot avançar, i la crítica és un element

clau que tots els que som en aquests moment s en el govern

l’hem de tenir,  p erquè realment hem de tenir en compte tota la

resta de perspectives que hi ha que realment ens ajuden a fer

millor la nostra tasca, sense crítica no es pot avançar.

I per això jo agraesc el to d’avui, de les seves intervencions,

perquè, en definitiva, això és el que ens pot fer avançar.

Sra. Riera, diu que arrib tard. Jo sempre arrib tard per a

vostè, sempre arrib tard, però som conseller i vostè és a

l’oposició, li ho diré un dia sí i un dia també.

(Alguns aplaudiments)

Em diu totes les compareixences  que tenc, escolti, jo, que

vostè em digui això, que vostè tenia temors reals a fer

compareixences, em sembla absurd...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -sí, Sra. Riera-, i tenien majoria absolutíss ima, jo he estat, he

fet tot es les compareixences que em diuen, no he tengut cap

tipus de problema de fer compareixences, Sra. Riera...

(Remor de veus i se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., és així, i vostè és un exemple d’aques t a manca de control

que a vostè li encantava no fer-ho quan t enia la majoria

absolutíssima de 35 diputats en aquesta cambra.

Crítiques, la crít ica dels sindicats, que no havíem fet PCR,

escolt i, hi ha decisions que jo compartesc i estic d’acord amb

el que deia la Conselleria de Salut; no es varen fer PCR, sí, però

sí que s’han fet moltes PCR quan a partir d’EduCOVID es deia

quins casos hi havia a les escoles i com s’havia de fer. Per tant,

jo crec que s’ha actuat  de forma correcta i crec que en aquests

moments la situació així ho demostra.

Vostè quan li interessa parla dels sindicats, vostè es fa

portaveu de tots els sindicats, de tota la comunitat educativa,

és impressionant la capacitat que té de posar-se davant la

processó quan ningú no li ha dit que s ’hi posi, evidentment

cadascú ha de defensar les seves...

(Remor de veus)

I, a més, Sra. Riera, vostè em parla sempre de la universitat,

vostè encara no ha entès que la universitat és autònoma? Quan

ara vengui el rector a la seva compareixença, li demani les

competències que té l’organització unversitària a l’hora de

dissenyar el seu curs. És que realment és increïble que vostè

encara no ha après quin és el rol de la conselleria i quin és el rol

de la universitat en l’organització del curs, encara no ho sap. Jo

crec que ja és hora que ho sàpiga i que no mescli les coses.

(Remor de veus)

Bé, vostè, quan fa aquesta anàlisi ho mescla t ot, sempre les

seves intervencions són d’una mescla total absoluta, jo li

demanaria que no mesclàs tant les coses, que realment l’únic

que demostra és que la crítica que té en aquest moment per fer

aquest discurs és mínima, evidentment, és mínima, Sra. Riera. Si

vostè fos aquí en lloc de jo es posaria més medalles que el

Màgic Andreu, li ho puc assegurar.

I vostè no sap encara que les calefaccions dels CEIP és

cosa dels ajuntament s? I sempre comença a dir que les

calefaccions..., els ajuntaments són els responsables de les

calefaccions i quan hi ha un problema és la conselleria qui les

canvia, però el manteniment és dels ajuntaments, i només  els

centres  de secundària o conservatori és competència de la

Conselleria d’Educació, vostè no... I aquestes han funcionat,

Sra. Riera, han funcionat , s í,  Sra. Riera, i no em posi casos

particulars que això no demostra la generalització.

Sra. Santiago, m’ha fet una int ervenció en què hi ha mesclat

moltes coses , no li diré això del tema... jo li agraesc,

evidentment, el suport que va tenir des del p rincipi fins ara

mateix, evidentment . Jo estic d’acord amb vostè que realment

l’esforç de la pandèmia és un esforç molt  comp artit,

evidentment compartit políticament , compartit des del punt de

vista educatiu i des del punt de vista de govern, tot el procés

que hi ha hagut en aquest moment ha estat un esforç de tot el

Govern, des de la Conselleria d’Hisenda, la Conselleria

d’Educació, la Conselleria de Salut, amb tot el suport de la resta

de conselleries  del Govern, i això és important que es digui

perquè, malgrat hi pugui haver discrepàncies, la coordinació en

aquest tema ha estat clau. I el suport del Govern a aquestes

mesures educatives ha estat fonamental perquè hi hagi una

línia recta, una línia concreta de la partida del curs.

Vostè m’ha demanat moltes coses, Sra. Santiago, sobre

temes de digit alit zació, infraestructures de Sant Carles, Ciriac,

li contestaré en el moment oportú sobre la llei d’educació, tot
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això li contestaré, però crec que en aquests moments, i vostè...

i crec que és important , t ambé ha parlat de la Universitat, etc.,

i també li vull dir que les activitat s  extraescolars s’han reprès,

d’acord amb els prot ocols  que s’han de fer per realment

mantenir que la COVID sigui fora de les aules.

I de l’Oficina de Llengües ja vostè sap que ja no depèn de

jo, tot i que estic orgullós d’haver posat en marxa l’Oficina de

Drets Lingüístics, evidentment  en aquest moment correspon a

la Conselleria de Fons Europeus.

Jo, Sra. Guasp , li ho reconec, li ho he dit abans,

evidentment, tot el que vostè va fer el mes de setembre, quan

va donar suport a l’obertura de centres, crec que això va

demost rar que el seu partit té responsabilitat, té un sentit

institucional de la política educativa i, per tant, li ho agraesc.

Després ha fet preguntes , hi ha qüestions que jo li puc

contestar, digitalització, li he dit  abans, jo si em digués: està

sat is fet  de tot el procés de digitalització? No, és clar que no

n’estic satisfet, és a dir, si n’estigués satisfet seria realment un

irresponsable; però que hem incrementat recursos, que hem

incrementat competències del professorat i que hem millorat les

eines pedagògiques n’estic plenament convençut.

Què la semipresencialitat s’ha de fer d’una altra manera i

que si podem, evidentment, de cara al curs 21-22, la

semipresencialitat no ha d’existir a les escoles, també n’estam

convençuts, perquè és una decis ió sanitària, no és una decisió

pedagògica. I estic d’acord amb una cosa, en aquests moments,

a més del control sanitari d’escola segura, necessitam

evidentment millorar els aprenentatges, i aquesta és la qüestió

que a nosaltres ens preocupa i ocupa en aquests moments; és

a dir que hi hagi millors aprenentatges i que la dimensió

pedagògica sigui fonamental.

Per tant, jo, evidentment, estam en aquest sentit, no?

El tema de les substitucions, jo crec que... d’acord amb el Sr.

Castells, evidentment, aquest grup exprés no sabem si es

mantindrà, però es mantindrà tot aques t  curs, això és evident,

i hem de veure en quins casos podem utilitzar aquest grup

exp rés  de subs t it ucions  p erquè ha estat una eina

imp ort antíssima per als centres educatius, que els ha donat

molta tranquil·litat.

El tema del reforçament educatiu, ja he dit el PAE i el PROA

Plus en aquests moments arriba a més de 100.000 alumnes , que

són els nins els més vulnerables, amb més problemes i amb més

necessitat s  de reforç educatiu, aquesta és una de les nostres

preocupacions. I és una oportunitat per seguir millorant, nins

amb necessit at s  i nins amb problemes d’aprenentatge en tots

els sentits,  aquest  és un tema al qual segurament durant tota la

legislatura hi haurem de dedicar una anàlis i centre per centre,

quins són els grups d’infants que necessiten d’un reforç per

intentar recuperar el temps perdut.

I en aquests moments els permisos per als temes de docents

que tenguin alguns  símptomes de COVID, si estan en el (...) no

necessiten cap tipus de permís, evidentment; si estan més dels

dies que segons la legalitat li pertanyen, és el metge qui li ha de

fer la baixa. Per tant,  nosaltres en aquest sentit hem intentat

ajudar a tots...

(Se sent un petit crit de fons i remor de veus)

(Pausa de l’intervinent)

Bé, ha estat un ensurt.

Per tant, nosaltres treballam en aques t aspecte i seguirem

treballant el tema de la digitalització, el tema dels nins en

educació especial, en el qual no hi ha hagut cap retallada, sinó

tot el contrari.

El que passa és que també hem de tenir en compte que la

COVID no ha estat l’element més important per donar una

educació adequada a molts d’aquests infants.

Jo el t ema de MÉS, el Sr. Joan Mas “Collet”, jo li reconec

dues coses, evidentment, el suport que he tengut i que he

sentit de MÉS, això li ho dic sincerament i, per tant, al marge de

les crítiques  normals que puguin fer respecte d’això, són

crítiques que jo entenc que siguin per a la millora de l’acció que

fa aquest govern en temes educatius.

El tema de la malaltia professional, això em supera, és a dir,

jo, com que som doct or, p erò doctor en pedagogia,

evidentment, i no tenc capacitat per dir una cosa d’aquestes,

però sí que segurament el nostre servei de prevenció i els

serveis de prevenció que hi ha a nivell de tot l’Estat supòs que

hauran de fer una anàlisi, juntament  amb el Ministeri de Sanitat,

sobre si és o no és una malaltia professional.

El tema del segon de batxillerat sí que ens  p reocupa, ja ens

reunim des de fa estona tots els coordinadors dels temes de

selectivitat per dur a terme una acció respecte d’això.

Això de VOX, evidentment, no és  una meravella aquest

curs, tot el contrari.

A El Pi, evidentment, jo li reconec sempre l’actitud positiva

que va tenir des  del principi, en el mes de setembre. És veritat,

vostè ha dit una sèrie de coses de ràtios, se semipresencialitat,

que, ho torn repetir, són els punts que nosaltres hem d’intentar

treballar fins a final de curs i realment estam una mica amb

aquesta qüestió.

La vacunació, nosaltres vàrem enviar a Salut  una relació de

25.000 persones a vacunar. Evidentment, és Salut qui ho diu,

nosaltres vàrem cons iderar que primer de tot eren els d’infantil,

primària i educació especial, per assegurar que l’escola es

mantingués, i aquest ha estat l’objectiu. Però d’una forma o

d’una altra, en funció de la venguda de més  vacunes i en funció

de l’edat  t ot hom evident ment s’ha vacunat, inclosos

professors d’educació d’adults, d’universitat, etc. Per tant, és

evident que la planificació hi és.

I ja finalment, MÉS a Menorca, jo ja li he contestat alguna

cosa, jo, evidentment, no és una anàlisi triomfalista el que he fet
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de la meva int ervenció, he dit quins són els punts que realment

són objecte d’una millora i que qualsevol p lanificació és

totalment millorable.

I jo li vull agrair a Carles  Bona Casas, m’encanta això de

Carles Bona Casas, vostè sap  l’afecte que tenia cap a la rectora

Casas, per la seva intervenció, la primera que crec que fa aquí,

en seu parlamentària, que demostra la seva capacitat, el seu

sent it  de l’educació i del sentit públic i jo li agraesc algunes  de

les afirmacions, algunes de les  afirmacions que m’han fet riure

i algunes m’han fet empegueir. Però, bé, molt es gràcies i esper

que ens seguim veient.

Per tant, jo agraesc a tothom les seves intervencions...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Conseller, per favor.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ

PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):

... i evidentment qued a la vostra disp os ició per a la darrera de

les intervencions.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, pel Grup

Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies , p resident. Sr. March, vostè ha estat amagat tot el

temps de la pandèmia, va deixar abandonada la comunitat

educativa durant el confinament...

(Remor de veus)

..., els va fer responsables de començar el curs amb seguret at,

sense assumir la seva responsabilitat de conseller, sense dict ar

instruccions  clares, sense posar doblers suficients per protegir

professors  ni alumnes i sense dotar espais perquè tots puguin

anar a escola cada dia.

Ha incrementat un 50% els barracons i encara així té nins de

12 a 17 anys a ca seva, dia sí, dia no, fem la meitat del

currículum de forma semipresencial, sense poder anar a escola

per la manca d’espais.

L’escola és segura, sí que és segura, en general a tot a

Espanya, el que no és segur és vostè. Els protocols sanitaris

funcionen...

(Alguns aplaudiments)

..., sí, en general funcionen, perquè professors i alumnes han

assumit una responsabilitat que li tocava a vostè i els  han

donat  una lliçó de maduresa que ni esperaven. No va donar la

cara a principi de curs, precisament per això, perquè no

s’esperava que l’escola funcionàs, no s’ho esp erava, amb la

improvisació i la manca de recursos que va donar als directors.

Ara no es pengi medalles que no són seves, són dels

professors, de les famílies, dels  estudiants, així com ho són dels

sanitaris o del personal de les residències. Ells han ap rovat amb

nota, a vostès no els  abastaria ni amb un reforç educatiu de tot

l’estiu.

Deixi la memòria selectiva de costat i llegeixi's els Diaris de

Sessions complet s , veurà que el Partit Popular li demanava obrir

les escoles, però de forma segura, com deien els professionals.

I no tregui pit de les vacunes, Sr. March, senyors diputats

de l’esquerra, som la comunitat que menys vacunes rebem i el

que fa la vacunació més lenta, els segons pitjors de tota

Espanya amb un 1,8% de la població. Només ha subministrat

un 61% de les vacunes, quan Andalusia du el ritme del 82% i ja

ha vacunat un 50% dels docents. Madrid fa setmanes que fa

vacunacions massives . Galícia acaba la vacunació dels

professors i Múrcia ja demana vacunar personal universitari.

Balears no, en això s’han botat la cua.

No se la varen botar, però, per anar de copes, per fer dinars

de Nadal o per vacunar càrrecs socialistes...

(Remor de veus)

També varen córrer per eliminar la cultura de l’es forç, el límit

de susp ensos per aprovar o per obtenir el títol de batxiller amb

les dades d’abandonament escolar que tenim.

Segons les dades publicades ahir per la seva conselleria, Sr.

March, només té 11 professors  amb vacunació completa, 11 de

16.000? Això va publicar vostè ahir a la conselleria, ens expliqui

qui són, si són privilegiat s  o són professors. Onze? I no sap

quan acabarà de vacunar tots els professors? No sap quan

vacunarà els majors de 55 anys, ni els AT, ni les netejadores de

les escoles? I els monitors dels menjadors? I el personal de les

guarderies, aquestes que no es troben a cap nivell conegut

perquè no són de la seva xarxa?, aquestes no tenen ni data, ni

dosi, ni pressa.

Faci via, Sr. March, vacuni ja tot el personal educatiu, això

també li ho demana el Partit Popular, ho pot llegir en el Diari de

Sessions.

No ens vengui ara a vendre el llibre de com de bé funciona

la seva conselleria, no, el que funciona és l’escola, els

professors, els alumnes, els equips directius i les famílies , i ells

tenen tot el nostre sup ort .  I el que hauria de fer és demanar

disculp es  per haver descarregat  en aques t s  t ot a la

responsabilitat que li tocava a vostè.

Perquè mentre vostè té 1.000 milions d’euros per a educació,

no té doblers per eliminar els 150 barracons, per fer una escola

de qualitat, ni per pagar l’equiparació retributiva als docents de
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la concert ada, ni el 2,9% de la nòmina a sanitaris i docents, no

té doblers per posar classes presencials  a secundària, ni

mascaretes gratuïtes al personal educatiu. No ha renovat les

calderes, no tenim controladors d’aire a totes les aules, ni

videocàmeres per fer classes on line.

Encara no han arribat tots els chromebooks, Sr. March, que

va prometre en el confinament, ni ha recuperat tots els nins que

se li varen despenjar del sistema educatiu per falta de mitjans el

curs passat. De què presumeix, Sr. March, de la feina dels

altres? Es posi les piles , inverteixi feina i doblers en el final de

curs, en el reforç de l’estiu, en la modernització d’espais, dicti

instruccions concretes i doni suport amb fets al personal.

Cessi en els càrrecs  als que s’han botat la cua i posi les

vacunes que no eren seves a qui correspon, demani disculpes

al professorat de risc o als alumnes vulnerables que encara

esperen. Vacuni, ja, ràpid, tothom! Mentrestant, no perdi el

temps amb fotos, titulars, xapes liles, ni compareixences

innecessàries per rentar la seva imatge, l’escola ja sap que sí té

tot el nostre suport.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos

té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias. Voy a ser muy breve, Sr. Conseller, esta

comp arecencia era sobre la valoración de los primeros meses de

colegio y yo entiendo que se ha centrado por todos los grupos

parlament arios  en la COVID, cosa que me parece importante y

que es interesante, yo sabía que iba a responder usted a todas

las cuestiones alrededor de la planificación de los centros con

respecto a la pandemia, pero en la valoración del curso de los

p rimeros meses del curso también cabían las preguntas que le

hemos hecho desde Unidas Podemos, porque, sea como sea, es

un problema ya estructural la consolidación del profesorado, la

fidelización del p rofesorado en nues t ras  is las, más

concretamente en Ibiza, debido al precio de la vivienda, que ya

lo hemos comentado, le hemos pedido si puede usted darnos

información sobre un acuerdo que se firmó en Bellver, un

acuerdo de fidelización entre la conselleria y el profesorado

p ara que vengan, encuentren casa y se queden, necesit amos

eso.

Respecto a las infraestructuras, pues más de lo mismo, si

hacemos una valoración de los primeros meses de escuela,

p odemos decir que las infraestructuras que hace años se

siguen solicitando todavía no están. Yo entiendo que hay otras

prioridades, entiendo que todo tiene su tiempo y su espacio y

que están planificadas esas infraes t ructuras y que, además,

ustedes nos  han dado luz verde, pero, más o menos, ¿cuándo

se van a poner en marcha, son colegios importantes y desde

hace muchos años demandados en Ibiza?

T ambién le habíamos comentado lo de las actividades

extraescolares.

Y, por último, pues sí, pondremos  en conocimiento del

conseller de Fondos Europeos  a ver cómo va a llevar a cabo el

mandato parlamentario de asumir en la Oficina de Derechos

Lingüís t icos la lengua de signos, pero es que cuando le

hicimos la pregunta se la hicimos a su conselleria, la

trasladaremos de nuevo al nuevo conseller. Y, bueno, pues en

lo que no pueda contestarnos hoy lo solicitaremos, bueno,

pues con ust ed y  demás, que siempre ha habido una buena

comunicación y coordinación con la conselleria.

Y nada más, gracias, presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té

la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, conseller, por su réplica. Me han quedado algunas

cuestiones sin contestar, sobre t odo en lo referente al

abandono escolar, y le preguntaba si conoce el número de

alumnos que se han ido descolgando del sistema educativa, ya

sea por el sistema de semipresencialidad o por la brecha digital

que existe en nuestra sociedad balear.

Nos gustaría conocer qué programas, también, está

llevando a cabo desde la conselleria para minimizar estos

efect os  t an negativos en nuestros alumnos, en los jóvenes que

abandonan prematuramente el sist ema escolar, ¿qué está

haciendo la conselleria para evitar esto?, como le preguntaba

en mi intervención.

Nos ha comentado también que se debería hacer de otra el

sist ema de semipresencialidad, también sabe que es una

problemática que nos preocupaba especialmente a mi grupo

parlamentario desde el inicio de est e curso escolar. Hoy tenía,

o tiene todavía, la oportunidad de explicar aquí de qué manera,

entonces, llevaría a cabo es t e sistema, si se debería hacer de

otra manera y si se p uede reorientar todavía para este curso

escolar, o ya lo da por perdido, en este sentido.

Nosotros estamos p reocupados, desde Ciudadanos, en

garantizar el contenido educativo, como le he dicho y el

contenido curricular, una vez se ha demostrado que se han

implementado y se están implementando bien los protocolos  de

seguridad sanitaria, debemos poner más el foco en ese

contenido educativo y curricular y, por tanto, que esta brecha

digital no siga ahondando en la brecha social que existe, en la

falta de igualdad de oportunidades. Porque, desde Ciudadanos,

usted lo sabe, defendemos un modelo educativo justo, basado

en la calidad, en la equidad y en la excelencia, con la igualdad

de oportunidades como eje vertebrador en la educación, y para

ello debemos reforzar el sis tema educativo y apostar por la

mejora urgente de la calidad.
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Y sobre el mes de octubre, en una comisión parlamentaria

de Educación, los partidos que conforman el pacto nos trajeron

una PNL, de estas autopropuestas que se hacen los grupos

que están gobernando, en la que le instaban, o se instaban a

ellos mismos, le instaban a us t ed... uno de los puntos era

justamente avanzar en las mejoras de las infraestructuras

educat ivas. Hoy parece que Podemos se ha olvidado de esta

proposición no de ley que en el mes de octubre nos trajo a esta

cámara y, por tanto, nosot ros  votamos a favor porque estamos

de acuerdo en que para una calidad educativa es necesario

mejorar en es t as infraestructuras, y también le hago esta

petición, conseller, propia de sus prop ios partidos que

conforman el Gobierno.

Mire, nos  ha exp licado aquí, y ha reconocido

implícitament e, que están intentando detectar las necesidades

que hay en todos los centros para los alumnos con

necesidades especiales pero pensando ya, o p oniendo la vista,

en el programa de refuerzo educativo de verano, por tanto, ha

reconocido aquí, y lo lamento mucho, que no se va a poder

solucionar es t e refuerzo educativo de los niños con

necesidades especiales durante este curso escolar. Era nuestra

petición de Ciudadanos desde el principio, no vale pensar en

que se va a recuperar con un refuerz o en verano, le pedimos

más recursos para dar este apoyo a los niños  con necesidades

especiales educativas, como sabe, una de nuestras peticiones.

No me ha contestado tampoco, conseller, a la problemática

que hay con formación profesional, con la incapacidad real de

que los alumnos y alumnas que están en los módulos de FP

puedan desarrollar las horas obligatorias de sus cursos , de sus

grados de FP, en empresas, porque he explicado que hay,

ap arentemente, esa prohibición..., sí, se ha extendido este

rumor, y las empresas tienen miedo de que la Inspección de

Trabajo del Govern les haga... que no puedan tener estas

empresas que ahora mismo pues tienen acogidos a sus

trabajadores, están protegidos por ERTE, por tanto está siendo

una traba muy important e p ara el desarrollo de la formación

profesional en nuestras islas. Y me gustaría que nos lo aclarase,

si no es así, como me está indicando.

Muchas gracias, conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca

té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Sr. Conseller, la seva compareixença avui

aquí és molt important i el t ema que tractam també és molt

important, per això reciclar intervencions d’altres moment s  i

d’altres temes és una grosseria i una falta de respecte no a

vostè ni a nosaltres , a les famílies i a tota la comunitat

educativa.

Al marge d’això, ja t robava jo que la cosa havia anat molt bé

a la primera rodada, la verit at és que és cert que hi ha marge de

millora, vostè ho ha dit ,  que tenim en marxa el sistema per

detectar on podem millorar, també vostè ho ha dit , que hem

anat canviant coses , qüestions per millorar i perquè es faci més

fàcil la convivència en els centres educatius amb la pandèmia

i l’alumnat no perdi, o perdi el mínim de corda possible. 

Hi ha un tema que crec que és important i és fer de la

necessitat virt ut i aprofitar l’avinentesa per aprendre. És a dir,

això que vivim ara ni ho havíem viscut, almanco aquesta

generació o bastants generacions, ni esperem que es torni viure

en moltes generacions. Per tant, tant les famílies, com t ot s

nosaltres, p erò l’alumnat, sobretot el més petit, els de primària,

p oden t reure'n aprenentat ges  d’això, p oden t reure'n

aprenentatges importants d’aquesta situació. Per tant, crec que

és imp ort ant, creiem que des de la conselleria i des dels centres

educatius es fa, p erquè sabem que des dels centres educatius

es fa, però posar-ho en valor, posar en valor també la capacitat

d’adaptació dels docents a l’hora d’aprofitar tot allò que vivim,

perquè l’alumnat en tregui un aprenentatge positiu.

I ja per acabar, en el temps que vivim, el que no necessitam

i em sap greu que la Sra. Riera ara no hi sigui, és agressivitat

t eatral. Allò que sí necessitam és el que hem demanat, el que

demanam i el que demanarem: diàleg, empatia i recursos per a

l’alumnat i amb tota la comunitat educativa.

Res més. Gràcies.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

M olt es  gràcies, Sr. Mas. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. March, yo he empezado mi

intervención, mi primera intervención, diciéndole que desde

este grupo siempre nos  alegramos cuando algunas medidas

funcionan bien, y usted en su intervención ha sacado frase

mías del momento del inicio del curso. Bien, porque en el aquel

momento es lo que estaba pasando, sí,  es  lo que estaba

pasando. 

Ya nos gustaría a nosot ros, fíjese, que cuando le decimos

cada dos por tres a la Sra. Armengol o le dijimos hace meses  a

la Sra. Armengol que nos íbamos a arruinar, nos hubiéramos

equivocado, ya me hubiera venido aquí y decirle: "Sra.

Armengol, es usted la mejor presidenta que hemos tenido en el

mundo, me equivoqué en t odo lo que le dije, estamos arriba en

todos los índices". Pero no es así y  es  exactamente igual lo que

pasa con el sistema educativo, que cuando algo funciona bien,

en lo que han s ido medidas de seguridad o de organización,

pues se lo vamos a reconocer, pero cuando vaya algo mal,

también se lo vamos a decir.

Y usted comparece aquí y digo textual, “comp arecencia del

consejero de Educación para informar sobre la valoración del

primer trimestre de los centros escolares”, esto es lo que pone

allí. Bueno, p ues  t anto a la Sra. Sureda de El Pi, como a usted
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mismo, les ha molest ado mucho que yo le sacara un tema que

afecta un tema que afect a al primer trimestre, que afecta al inicio

del curso y, bueno, que afecta a lo largo de t odos los cursos,

éste incluido. Y es que yo entiendo que les moleste, porque la

barbaridad que sucede en Baleares no sucede en otra parte,

bueno sí, en Cataluña. Que no se pueda escolarizar a un niño

en la lengua oficial del Estado y cooficial en Baleares es una

barbaridad. No ocurre en ninguna democracia occidental con

territorios con varias lenguas en sus zonas. No pasa en

ninguna parte, sólo pasa aquí y esto por su parte no t iene

respuesta, bueno sí, su respuesta es que le gusta est e modelo

y que hoy  en día hay miles de familias que lo único que piden

es poder elegir entre las dos lenguas de Baleares. 

Ya me dirá usted, poder elegir que es libertad y que eso

afecta al primer trimestre, al segundo, al tercero y a todos los

años de cursos escolares. Y ustedes impiden esa libertad de

elegir y eso es un tema muy grave y muy importante, porque

vulnera derechos y libertades. Ustedes no quieren elegir,

porque entienden la escuela como una arma de ingeniería

social, como un instrumento para adoctrinar en ese catalanismo

que se impone en la educación balear. Y por eso no les interesa

el tema y por eso les molesta tanto y por eso no quieren ni oír

hablar. Pues miren, lo siento mucho, pero yo voy a seguir

hablando de este tema y voy a seguir hablando de este tema

porque hay miles de familias que votan a es t a formación

política, precisamente porque se ven vulnerados en sus

derechos por lo que sucede hoy en Baleares.

Yo tengo la obligación de salir aquí a hablar, le moleste a

usted o no, sí, que me da igual lo que usted me diga y me

critique que yo salga aquí a hablar del problema del catalán.

Pues  s í,  voy a salir a hablar, sí, constantemente ya le advierto,

porque es indignante, es una vergüenza lo que está sucediendo

en la educación en Baleares por este tema.

(Algun aplaudiment)

Y ya le digo claramente, desde luego nosotros -estoy

convencido- acabaremos  con esta dictadura catalanista que

sufrimos en Baleares. Pero hasta que llegue ese moment o,

tengan muy claro que en Mallorca, en Menorca, en Ibiza y en

Formentera no hablamos catalán, hablamos  mallorquín,

menorquín, ibicenco y español, una lengua que compartimos

con más de 500 millones de personas  en t odo el mundo y que

segui r e m o s  d e f e n d i e n do una educación libre de

adoctrinamiento político, libre de adoctrinamiento político -

ríase, ríase-, libre de adoctrinamiento político y en libertad, que

es lo que hacen las democracias avanzadas.

Muchas gracias, Sr. Consejero.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, pres ident, senyores i senyors diputats. Sr. March,

sí que aquesta compareixença era important per saber com ha

anat la situació en aquest primer t rimes t re, davant la

preocupació que hi havia p er part de tota la societat, tant del

sector educatiu, dels docents, com també de les famílies perquè

hi havia moltes incògnites i no sabíem com funcionarien els

protocols que s’havien posat en marxa, ni les accions que

havien precedit. És cert que hi va haver uns cursos, s’havien

de preparar els  docents, va costar que es poguessin preparar

per poder agafar tota la part  logís t ica de semipresencialitat i va

ser complicat.

Però jo m’he cent rat  en cinc temes, un d’ells era el tema de

la vacunació, que sí que m’ho ha dit , p erò els altres quatre

temes no m’ha respost al que li he demanat amb la preocupació,

o temes que li he posat damunt la taula, o he posat damunt  la

taula de la conselleria, perquè pensam que són importants. 

El tema dels administratius als centres, perquè la càrrega de

normatives, la càrrega de feina dels diferents centres educatius

s’ha incrementat, no només  p el tema de la COVID, sinó perquè

hi ha molts d’altres protocols , accions que s’han de posar en

marxa en els  centres escolars i és necessari que hi hagi un

administratiu, hi ha moltes de centres que ja el tenen, centres de

dues línies, que també són preguntes que hem fet, com és que

a segons quins cent res hi ha administratius i a altres no,

inicialment si s’han de compartir, s’han de compart ir amb

diferents centres, però és necessari la figura d’un administratiu.

El tema de l’atenció a la diversitat, més especialistes per

atendre aquests alumnes que tenen qualque tipus de necessitat

esp ecial,  es varen fer tots aquests especialistes tutors d’aula i

just que hi hagi un alumne que no arriba..., que no pot ser atès,

no podem parlar ni d’equitat, ni d’igualtat d’oportunitats

perquè no les tenen aquests nins que tenen aques t  t ip us de

necessitat. 

Tot el tema del material digital, s’ha dit aquí, dels problemes

n’hem de fer op ortunitats i ens hem de saber adaptar a la

digitalització, al món digital i creim que és necessari que

s’inverteixi més en aquest sentit. 

I tot el tema de la modificació i l’ampliació pressupostària

dels  mòduls de la concertada que també pensam que era un

compromís, que és necessari i que fa molts d’anys que s’espera

que hi hagi aquesta ampliació pressupostària en els  mòduls de

la concertada, perquè hi ha hagut un increment molt important

durant tots aquests anys i és necessari que s’ampliï, que sigui

una realitat aquesta ampliació.

M’agradaria que d’aquests quatre temes que hi ha pendents

m’explicàs  quina és la posició o com es resoldran des de la

conselleria dins  els propers mesos o dins els propers temps el

més aviat possible.

Gràcies, president.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari M ixt té la paraula

el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President . Sr. Conseller, en aquesta

segona intervenció, com li he anunciat, volia plantejar dos

temes dels quals he demanat a través de diverses iniciatives

poder-ne parlar amb vostè en seu parlamentària, en comiss ió:

un és, les disfuncions que es varen produir en la matrícula

d’alguns ensenyaments de formació professional a alguns

centres de Menorca, vaig demanar aquesta compareixença

potser el mes d’octubre i, bé, la verit at  és que no s’ha produït. 

Vostè, conseller, jo, la veritat és que el tenc per una persona

que realment no defuig el debat parlamentari, però en aquest

tema, bé, no hi hagut la possibilitat que vostè comparegui i jo

crec que en aquest cas sí que ha defugit el debat parlamentari

sobre aquest tema. Em sembla que és un tema molt greu, molt

més greu del que vostè a una pregunta oral que li vaig fer va

voler admetre, perquè crec que hi ha un mal funcionament de

l’administració que ha perjudicat uns particulars, i crec que

l’adminis t ració en aquests casos hauria d’assumir les

responsabilitats i tenir una reacció d’acord amb el què esperem

d’una administració democràtica, ho hem de dir així. I crec que

en aquest cas, i evidentment ja sé que no es una dinàmica

general, és un fet molt concret, és un fet  aïllat, però afecta drets

i expectatives que els ciutadans tenen en el bon funcionament

de l’administració, i crec que no s’ha actuat de la forma

oportuna, crec que s’hauria d’haver reconegut l’error i haver

actuat en conseqüència.

El segon element pel qual jo he demanat, he p lantejat unes

preguntes orals perquè vostè me les  contestés en comissió, la

veritat és que va precedit d’una sol·licitud de documentació,

que no s’ha respost en t emp s  i forma, per tant, també és un

tema en què d’alguna manera el mal funcionament de la

conselleria dificulta un correcte cont rol de l’acció de govern per

part d’aquest grup parlamentari; és sobre les obres que

s’haurien d’haver fet l’any 2020, és a dir,  durant aquesta

pandèmia, fins i tot el primer trimestre, que ara és el que

avaluam, perquè el que li he dit d’FP també ha p assat aquest

primer trimestre. Per tant, simplement ara faig un z oom sobre

dos aspectes que han passat durant aquest primer trimestre,

abans he volgut parlar d’aspectes generals  i ara vull parlar

d’aquests dos temes concrets.

En el pressupost del 2020 vàrem acordar que es farien una

sèrie d’obres durant el 2020. Bé, és clar, hi ha hagut el temps

perfecte per fer-ho amb els cent res  buits perquè durant la

pandèmia no es podia anar a escola, però sí que es podien fer

obres. Aleshores  jo aquí, vostè ja sap que jo tinc una opinió

molt definida de com funciona l’IBISEC i jo crec que aquí s’ha

tornat a demost rar, és a dir, hem deixat passar tota una

pandèmia amb els  centres buits, tot un estiu amb els centres

buit s ,  unes obres que estaven pressupostades, es t aven

pressupostades, que eren les millores al Mare de Déu de Gràcia

de Maó i les obres al CEIP de Ferreries, no s’han fet, ha passat

el 2020 i no s’han fet, quan hi havia un acord polític, p lasmat a

la Llei de pressuposts, perquè es fes, és clar.

Penso, Sr. Conseller,  que vostè hauria d’estar tan preocupat

com jo que el Govern i un grup parlamentari arribem a un acord

p ressupostari perquè es facin unes obres a uns cent res

educatius i després l’IBISEC, amb la seva dinàmica pròpia,

decideixi que aquelles obres no s’han de fer. M’imagino que hi

ha algun funcionari de l’IBISEC que deu pensar que aquí

decidim el que vulguem que ell ja sap quines són les prioritats

que s’han de tirar endavant. 

En qualsevol cas, ja que vostè em fa el gest de negació,

m’agradaria que m’expliqués per què aquest acord polític al

qual vàrem arribar no s’ha plasmat en el 2020? I, com li deia, és

un tema que també afecta el funcionament d’aquest primer

trimestre i és  p er això que li plantejo aquestes dues qüestions

en aquesta segona intervenció.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies , Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Socialista

té la paraula el Sr. Bona. 

EL SR. BONA I CASAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Riera, Sr. Company, si

vos t ès citen una frase d’un col·lectiu ent enc que la

comparteixen, jo almanco ho faig així.

En general, està molt bé que els grups polítics demanin una

ges t ió com si la situació fos de normalitat, però si vostès tenen

una falsa sensació de normalitat és gràcies a aquest govern.

Això és un èxit. 

Sra. Riera, el tests d’ant ígens, que ha demanat vostè abans,

els va demanar per als centres escolars, li vàrem votar que no;

els demana ara la Universitat, també li votarem que no, només

tenen sentit en grups professionals on la incidència és elevada,

i no és  el cas . No juguem, per favor, a fer de metges

epidemiòlegs els quals han fet  alguna cosa més que un curset.

El Partit Popular no donava ajuts ni a les  escoletes infantils

públiques ni privades, els va eliminar. Els ajuts menjador que

abans només arribaven als nins de la pública ara arriben a la

pública i a la concertada.

Sra. Guasp, totes les vacunes -vos t è abans demanava per

la vacuna AstraZeneca-, totes les vacunes són segures en el

sentit que totes prevenen en un cent  per cent en estat

d’hospitalització i la mort en qualsevol variant del virus. 

I, Sr. Castells, si cada centre ha anat per lliure realment hem

tengut molta sort, hi ha molts centres a les Illes Balears.

Respecte de la digitalització, que han dit que realment

anàvem més endarrerit s del que s’havia dit, hi ha hagut cursos

de formació per al professorat, s’han lliurat  chromebooks a
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l’alumnat , s ’han posat connexions internet per a les famílies, i

això que les Balears són una de les societats més digitalitzades,

i s’ha instaurant una biblioteca digital, una eduteca.

Sr. Campos, vostè ha dit que s’havien quedat els alumnes

sense atenció especialitzada. Les  ràtios actualment es troben

per sota de vint alumnes i la baixada de ràt ios  ajuda a millorar

l’atenció a la diversitat. 

Aquest increment de docents, als quals s’ha fet referència

anteriorment , ha estat centrat sobretot en l’atenció a la

diversitat en aquest tipus de personal. La Conselleria

d’Educació i Formació Profess ional ha dotat de més mestres de

pedagogia terapèutica els centres que més ho necessitaven. Per

tant, repetesc, no estam en una situació de normalitat, però s’ha

intentat donar aquesta falsa sensació de normalitat, la qual

cosa és un èxit.

Sense que serveixi de p recedent, m’agradaria també fer una

puntualització al Sr. Conseller, que ha esmentat una cosa que

m’ha resultat curiosa, una millora de resultats del p rimer

trimestre per als expedients de primària. Cal fer més recerca

sobre això que diré ara, però comença a haver-hi evidències que

una exposició perllongada a nivells de diòxids de carboni

elevats, com els que podem trobar a les habit acions, aules o

oficines, pot tenir efectes nocius al cos, incloent una davallada

de la capacitat cognitiva. Crec que valdria la pena estudiar si

precisament aquesta bona ventilació de les aules  ha induït

qualque efect e p ositiu en els resultats, perquè, com diem, hi ha

oportunitats que val la pena aprofitar.

S’ha parlat també de l’abandonament escolar i m’agradaria

aquí plantejar-los un tema. Les pandèmies no són ni plagues

bíbliques  ni càstigs divins, són un símptoma que alguna cosa

no fem bé; forçam la natura, fem créixer la p oblació, tensant el

medi ambient, cream les condicions en les quals apareixen les

epidèmies  i forçam la gent a anar-se’n de casa seva, perquè

t ensam el clima, i tot en nom d’un creixement econòmic que és

insostenible. Quan toqui pagar la factura l’hauran de p agar els

nostres fills i quan nosaltres ja no hi siguem és possible que els

nostres fills  t robin una altra pandèmia molt més mortífera i que

aquesta faci trontollar els ciments de la nostra civilització.

Necessitam un creixement econòmic més sostenible perquè

ara mateix assumim riscos excessius en la manera com

gestionam el bioma del nostre planeta. Ja sé que demanar-los

subscriure aquest discurs  és pràcticament com demanar-los que

s’afilien al Partit Socialista, igual faig com Ramon Llull predicant

a La Meca, p erò el que seria positiu per a aquestes illes és que

vostès es comprometessin a no t irar per terra les polítiques

progressistes engegades per aquest govern -i posava abans

l’exemple tant el PROA com el PAE-, perquè això dóna

estabilitat i permet  una planificació a llarg termini, que és el que

necessitam. 

Seria positiu que es comprometessin a apostar per una

economia amb valor afegit, a potenciar l’economia creativa del

coneixement perquè això -i vaig al t ema que parlava abans de

l’abandonament escolar-, no només ens donarà un futur més

sostenible sinó que requerirà una població amb un nivell

educatiu elevat, i veuran llavors, com sí, com si fos per art de

màgia o sorpresa, els problemes estructurals d’abandonament

escolar d’aquesta terra començaran a desaparèixer, perquè

l’abandonament escolar no s’arregla esp itjant un botó, si existís

aquest botó el Sr. Conseller no deixaria d’espitjar-lo ni per

dormir, haurien de fer torns a la conselleria. El Grup Popular

crec que aquest botó el va encetar per terra, el botó el va

intentar trepitjar, o almanco varen fer un informe respecte

d’això.

La feina que ha fet aquest govern...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

..., la feina que ha fet aquest govern, i amb això acab, per

incrementar el percent atge de població amb estudis d’educació

superior no s’ha fet espitjant cap botó, sinó parlant  amb la

Conselleria de Treball del teixit productiu de les Illes i demanant

que, per favor, s’exigís més formació p er accedir al mercat

laboral. I mirin, funciona, ara el repte és encara major i per al bé

d’aquesta terra estaria molt bé que a la foto vostès no hi

sortissin de perfil.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Bona. Per tancar el debat, en torn de

contrarèplica, té la paraula el conseller d’Educació i Formació

Professional.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ

PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà): 

Gràcies. Bé, president, moltes gràcies . Sra. Riera, que sé que

em sent profundament malgrat no sigui aquí. Li he de donar una

mala notícia, però en tot cas la hi comunicau, no?

Fíjate, ya antes de la Ley Celaá, uno de cada cinco

alumnos aprobaba la ESO con asignaturas suspendidas eren

a Madrid. ¡Y Madrid superaba la media! Ho dic perquè sempre

parlen de la cultura de l’esforç, que a les comunit at s  autònomes

que són d’esquerres idò que sempre..., no tenim aquesta

cultura de l’esforç, que aprovam la... Escolti, les dades no

menteixen, són dades del ministeri. 

I, per tant, la mitjana d’assignatures suspeses i tenint títol,

és superior a la mitjana de l’Estat esp any ol. Ho dic simplement

perquè crec que és hora que facem discursos d’acord amb la

realitat. Jo ja a la Sra. Riera preferesc ja no contestar-li. Perquè

quan fa un discurs ho mescla tot...

(Remor de veus)

... i no hi és, evidentment, jo comprenc que no hi sigui però, la

veritat, el que més em sap greu dels seus discursos no és el to

-que a vegades sempre és menyspreatiu, que t é cap a mi, d’una

forma sistemàtica- sinó que realment menteix d’una forma
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persistent. No sé si li han de recordar que el Sr. Trump ja no

governa els Estats Units . Ja no governa els Estats Units, el Sr.

Trump. Trump ja no governa i, per tant, la política de mentides

no és real. 

Quantes ajudes va donar, d’escoletes infantils, el senyor...,

vostès, quan hi eren...? No en donaven cap! Fins i t ot  vàrem

haver de tornar 1.200.000 euros a Madrid perquè no el varen

gastar a 0-3! I nosaltres hem gas t at  doblers de 0-3 des del

principi!

(Alguns aplaudiments)

És així. Per tant, si vostès no podien, no retreguin el que no

han pogut fer i quedaran millor. Quedaran millor, eh? 

Jo, evidentment, sempre li diré, Sr. Company, miri, li deman

-i li he dit moltes vegades- mà estesa, col·laboració, acords.

Acords . Però li diré dues coses, per a això hi ha d’haver la

voluntat real, real. I sentir cada vegada que et fan uns

discursos plens de mentides educatives, a mi no em va bé. Sí,

senyor. Ho podem analitzar, tots els seus discursos, i veurà

com no hi ha ni una sola veritat. I jo, una cosa que he après...

(Remor de veus)

... una cosa que he après del que ha dit la Sra. Riera és que ni

amb un curs d’estiu seré capaç de recuperar tota la meva manca

de feina, és a dir, no faig feina, es tic amagat..., escolti, una mica

de serietat, em poden criticar molt es  coses, però això no. I la

Sra. Riera, jo sé que fa feina, sé que és intel·ligent, sé que és

una bona parlamentària, però té un problema, t é un problema

d’amnèsia ... 

(Algun aplaudiment)

... un problema d’amnèsia total, un p roblema d’amnèsia, no sap

ni és capaç d’entendre el que va passar durant l’11-15, i té una

visceralitat quan aprèn -que encara no ha après- que la

comunit at  educativa no li ha aplaudit mai, a mi pot ser que no,

però a ella segur que mai. Això li puc assegurar. 

Per tant, jo li don la mà es tesa perquè crec que és important

arribar a un acord, perquè l’educació a les Illes Balears, d’ençà

que governam nosaltres, està millorant tots els indicadors, fins

i tot l’abandonament  escolar prematur... Sí, sí, Sr. Company! Vol

que li mostri, totes les dades indicadores? Fins i tot

l’abandonament escolar p remat ur -que ho ha dit el Sr. Bona- té

un tema estructural, hem millorat de forma significativa. I

enguany hem millorat amb 3.000 alumnes de formació

professional. I aquesta és  la línia per baixar l’abandonament

escolar prematur. I nosaltres ho hem fet. I tenim la cooperació

del Ministeri d’Educació, cosa que mai no havia passat. 

(Remor de veus)

En aquestes hores ..., jo encara no he dinat, tampoc...

Sra. Santiago, evidentment vostè ha fet  el discurs que volia.

Hi ha una cosa que sí que li vull respondre, a Sant Carles s'està

acabant la primera fase i s’està redactant la segona fase del

centre. I del tema de Sant Ciriac, ja s’han enviat a l’IBISEC les

necessitats per dur a terme aquesta reforma del centre. I quant

a la fidelització, la fidelització del professorat passa en aquest

moment per les oposicions, passa per les opos icions. Teníem

un percentatge de 36% -o 37- quan vàrem arribar, ara està en el

28%, l’any passat  no vàrem poder fer oposicions per la

pandèmia, enguany hi haurà 1.200 i escaig de places, i volem

arribar a un acord amb els sindicats per fer oposicions  el 22, el

23, el 24.. . ,  fins a arribar a 10-15%, i arribar a un acord

d’estabilitat d’interins.

Aquesta és la nostra política, el nostre plant ejament. Però,

per això, es necessita..., nosaltres ja hem fet una proposta inicial

als sindicats al respecte. Oposicions i polítiques d’estabilitat

d’interins, perquè pensam que l’única forma realment

d’estabilitz ar és  a t ravés de l’oposició. Que aquestes

oposicions  no ens agraden?, no ens agraden. I esperam que la

LOM LOE canviï el model d’accés a la funció pública docent

perquè és totalment necessari. 

Sra. Guasp, l’abandonament escolar. Sí, jo, és  a dir, aquí, de

les dades que he dit d’ençà que nosaltres governam s’ha

incrementat el tema de promoció d’estudiants i el tema de

repetició ha baixat d’una forma significativa. Estam satisfets del

tot?, no, mai no estam satisfets a l’educació, però pensam que

la línia va una mica en aquesta direcció. I les competències que

t enen els estudiants estan millorant. Miri, PISA, el darrer

informe PISA ens p osa per sobre de la mitjana espanyola. No

havia passat mai. Estam per sobre de la mitjana espanyola, i

PISA és una avaluació externa, no és  avaluació de Govern, no

és avaluació de la conselleria. I crec que s’ha de posar de

manifest aquesta qüestió. PISA ha demostrat que els estudiants

nostres, de les Illes Balears, est an millorant les seves

competències en matemàt iques, ciències, llengua i competència

global. I això és molt important que es tengui en compte. 

Per tant, les competències estan millorant, la repetició baixa,

la promoció puja, i en aques ts moments -ho torn a repetir- el

tema de l’abandonament escolar va baixant . Estam a 21%,

encara tenim un gran recorregut, sí. Miri, el meu objectiu és el

País Basc. El País  Basc té un 7% d’abandonament escolar

prematur, per què també?, perquè té un model productiu que

possibilita la necessitat de qualificació per entrar en el mercat

de treball. I a les Illes Balears encara no hem es t at  cap aços -en

el món turístic i a altres- de qualificar la gent  per entrar en el

mercat de treball. I aquesta és la diferència que hi ha entre el

País Basc -que també té un finançament diferent, també cal dir-

ho- i la nostra realitat. El model productiu del País Basc

necessita de gent molt qualificada per millorar la productivitat

en tots els sentits. Per tant, no és  que ens donem per satisfets

però tots els indicadors estan millorant des de 2015. 

Nosaltres enguany estam fent el PAE, el P la

d’Acomp anyament Escolar, que arriba a 6.500 alumnes, de

pública i de concertada. Perquè nosaltres no discriminam, eh?

No discriminam, pública i concertada. No, no discriminam. A mi

m’agradaria que sentissin les converses reals que tenim amb la

concertada i veuríem com a alguns se’ls posarien els cabells
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drets, del que diuen, és veritat que no són capaços de dir-ho

fora però allà, quan som allà, sí que ens diuen moltes coses. 

I, realment , en tots els sentits, nosaltres volem que el PAE

sigui un element important d’intentar que tots els al·lots que

tenen dificultats iniciïn el reforç, es faci aquest estiu, però

durant aques t  curs  ja s’està fent! I hem incrementat el

professorat de PT i AL durant aquest curs. I hem intentat, de

qualque manera, posar fins  i tot el que són PT-EC, que és una

espècie d’educadors socials, per donar suport a les famílies i

combinar el que és el centre educatiu amb les famílies que tenen

problemes. Per tant, estam en aquesta direcció. 

I la baixada de ràtios també ha possibilitat una millor

personalització, com mai no s’havia personalitzat a l’educació.

I a això ho reconeixen els centres educatius. Que tenim alguns

al·lots que tenen dificultats de dur a terme el seu procés

d’aprenentatge? Sí, ho sabem. I que la pandèmia no ha ajudat?

Clar que no ha ajudat ! I vostè ho sap, perquè vostè coneix

perfectament el món educatiu, Sra. Sureda, però realment

l’esforç que estan fent els centres per intentar que la baixada de

ràtios signifiqui una millora de la personalització educativa. 

Jo crec que tenim molts de reptes quant a digitalització. El

repte és digitalitzar totes les escoles, això és  un rep te que tenim.

I estic convençut que a final de legislatura haurem fet un avanç

important. Millorar les competències del professorat ,  que també

ho hem fet, hem fet cursos per arribar a 8.000 professors en

competències digitals i en aquest moment necessitam traduir la

comp et ència digital i el que són les infraestructures en una

millor metodologia pedagògica. I en això també hi estam,

evidentment, també hi estam. 

Que jo sàpiga, nosaltres no tenim cap informació que les

empreses tenguin por de qualsevol tipus d’inspeccions en tema

de pràctiques. Nosaltres tenim convenis de pràctiques d’FP, es

van complint, evidentment. Que hi pot haver qualque problema

amb centres , amb empreses que per la situació de la pandèmia

no puguin fer feina? Segurament, és possible, però nosaltres

intentam resoldre el problema. Jo no tenc cap informació

específica del que vostè ha dit. 

MÉS..., Sr. Joan Mas, acab de dir Joan Mas, eh?, jo que som

cristià de moros i cristians i l’heroi és Joan Mas, no? 

Per cert, Sr. Campos, li ha faltat una llengua, el pollencí,...

(Remor de veus)

. . .  nosaltres no salam, nosaltres diem “la” i “el”, no diem “nin”,

diem “xic”...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Per tant, nosalt res... “u”, però “el”, “la”, “u”, per tant, el

pollencí és una alt ra llengua que vostè ha d’apuntar en les

seves intervencions. Nosaltres no salam, Sr. Campos, nosaltres

ut ilitzam “la”, “el”, “u” com a evolució, però també “la nina”, no

diem “u nina”, vull dir que també... crec que queda clar.

Per tant, el tema de semipresencialit at i necessitats

educatives, Inspecció Educativa junt ament amb el Servei

d’Atenció a la Diversitat estan t reballant en aquests dos

nivells: millorar la semipresencialitat des del punt de vista

pedagògic i intentar que cap nin no quedi enrere. Per tant, són

Inspecció i el Servei d’Atenció a la Diversitat. Efectivament,

necessitat de fer d’una necessitat, virtut.

Miri, una de les coses que quan parl amb els directors

planteig és, d’aques t  curs, què és el que han après i què creuen

que és el que hauria de quedar i és molt interessant  el que es

planteja. Per tant, és evident que aquest curs ha aturat molt es

innovacions pedagògiques, però també s’han fet altres tipus

d’innovacions pedagògiques que segurament quedaran. 

Per t ant ,  les coses no són blanc o negre, fins i tot hi ha

innovacions pedagògiques que han de demostrar la seva

eficàcia. No tota innovació és posit iva. Per tant, diguem..., i tots

els centres han posat de manifest  que sí, que han après que

algunes coses quedaran a nivell organitzatiu i que d’alguna

manera algunes coses es recuperaran perquè la rigidesa dels

p ro t o c o l s , evident ment , imp edeix algun t ip us  de

plantejaments..., en fi, de racons..., en fi, de centres d’interès,

etc., que no ha possibilitat el seu desenvolupament.

Crec que és important tenir en compte que realment en

aques t s  moments hi ha una acció pedagògica que al principi era

mínima, una vegada que s’ha recuperat  la tranquil·litat sanitària

-entre cometes tranquil·litat sanitària-, els centres  ja comencen

a fer més feina de caràcter pedagògic i això és important que es

constati.

Jo, Sr. Castells, li vaig respondre una pregunta, vostè sap

que a mi els debats m’encanten. Com que no faig classe, ho dic

moltes vegades, m’encanten els debats. Evidentment, si li he de

contestar li contestaré, no tenc cap problema. En aquest

moment no tenc la informació concreta del tema dels centres

educatius, del que vos t è..., no la tenc aquí en aquests moments,

tenc una informació, però no n'estic segur del tot i m’estimo

més donar-li una informació el més segur possible.

Li diré una qüestió, també m’agradaria..., jo sé que això és

un tema parlamentari i a tal vegada no és políticament correcte

o parlamentàriament correct e, però hi ha parlamentaris que fan

mil i busques de preguntes i això l’únic que fa és col·lapsar el

sistema. Crec que t ambé en aquest sentit hauríem de plantejar

seriosament quin tipus de preguntes es fan, és a dir, si és

simplement  p erquè la idea és: i quan tenguem la resposta que

poden ser 10.000 folis,  es llegiran? Home!, per això demano que

a vegades es retarden les respostes que vostès realitzen, a

vegades de forma específica, concreta, perquè tenim una

quantitat de preguntes que a vegades es fa... no sé si es fan

rànquings, no sé si és per sortir... en fi, al Guinness del grup

parlamentari que fa més preguntes, però la veritat jo demanaria

preguntes que siguin serioses, rigoroses  i que serveixin per fer

preguntes i per controlar el Govern, evidentment, però no fer

preguntes per col·lapsar el sistema. Per tant, segurament

algunes coses que vostè ha dit segurament té (...).

(Se sent una veu de fons inintel·ligible de fons)
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No, no, no ho dic per vostè. No ho dic per vostè, no, però

no vull dir el nom.

En tot cas, li diré una cosa: jo d’IBISEC tenc una bona

imatge perquè sé perfectament la feina que fa, que a vegades

no arribam a algunes coses, no hi arribam no per voluntat, sinó

perquè no podem ja. No podemos. No se puede.

(Remor de veus)

No se puede. No podem perquè no t enim recursos humans

suficients per arribar a donar respost a a tot, però les

intervencions que ha fet IBISEC des que nosaltres hi som són

gairebé 1.500 intervencions a centres...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... i això, jo no li ho p uc explicar ara aquí perquè tenim alguns

problemes de recursos humans, però li puc assegurar que

estam treballant amb Hisenda per intentar millorar en funció del

que són aques t s  fons  europeus que arribaran perquè

necessitam que es gastin de forma adequada, però li contestaré

i li contestaré de forma específica.

Ja per acabar, Sr. Carles Bona, no li contest el tema de

l’abandonament escolar, vostè ho ha dit clarament, és un

problema...  (...) de model econòmic. És a dir, tenim un model

econòmic molt especial. L’economia del coneixement encara

aquí no ha arribat o ha arribat d’una forma molt petita, no és el

que hauríem de fer i hem de fer, com deia el Sr. Mas, de la

necessitat virtut i ara és el moment  d’intentar invertir en I+D+I

que això evidentment no és una cosa a curt termini, és una cosa

a mig i llarg termini. Estam parlant de molts d’anys.

I jo esper que evidentment que... p rop erament es pugui

presentar la Llei de la ciència, evidentment, perquè pens que

serà un instrument més juntament amb altres per fer una

societat real del coneixement.

Ja per acabar, simplement , jo vull tornar a agrair la

intervenció de tots els grups parlamentaris. Crec que de tot

s’aprèn. A més  els diré dues coses: crec que l’escola ha

demostrat ser segura, necessitam que l’escola continua sent

segura, hi ha les soques britàniques que ens..., que són aquí,

es parla de la soca sud-africana o brasilera o fins i tot ja es parla

de la soca californiana, per tant, l’escola ha de seguir p ract icant

els protocols perquè no podem tenir cap escletxa per la qual

passi el virus i posi en qüestió la supervivència de l’escola.

Crec que és una feina de t ots i la feina de tots passa també

perquè la incidència comunitària de la COVID a les Illes Balears

baixi, perquè quan baixi l’escola es tarà més protegida i el nostre

objectiu en aquest moment és seguir fent segura l’escola,

protegir els nostres  alumnes  i seguir duent a terme

l’aprenentatge.

És veritat que alguns aprenentatges s’hauran perdut , segur

que s’hauran perdut, però en farem d’altres, d’aprenentatges,

i evident ment estic convençut per al curs 2021-2022, que

l’estam ja començant a planificar, hi fan feina, és a dir, malgrat

que alguns no s’ho creguin, feim feina ja per començar el

període 2021-2022. No només hem d’aprofitar les (...) i el fet,

sinó que hem de ser capaços de seguir millorant  aquelles coses

que s’ha demostrat amb la pandèmia que hem de millorar-les.

Crec que en aquests moments la pandèmia ha posat de manifest

que tenim una op ort unitat real per millorar encara més el nostre

sistema educatiu. 

Estic convençut que s ’ha demostrat que tenim una

comunitat educativa p ot ent, amb capacitat de resposta, amb

capacitat d’adaptació, i la intel·ligència és capaç d’adaptar-se,

i tenim unes famílies i un alumnat que han estat capaços

d’entendre que és una situació diferent i que ens hi hem

d’adaptar perquè en definitiva necessitam seguir incrementant

el nivell educatiu de la nostra societat.

Jo en aquest sentit estic convençut que tots hi estarem

d’acord, fins i t ot  el Sr. Company que mai no m’escolta, però...

(Algunes rialles)

Moltes gràcies i fins a la pròxima, moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller, amb aquesta intervenció acaba la

seva compareixença.

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