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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, començam el Ple del

dia d’avui. 

Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears

de suport a les persones amb fibrosi quística i a les seves

famílies.

En primer lloc es llegirà una declaració institucional de

suport a les persones amb fibrosi quística i a les seves famílies.

Té la paraula la secretària primera.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

La fibrosi quística, t ambé coneguda per les seves sigles FQ,

és una malaltia crònica, hereditària i degenerativa que afecta

principalment el sistema digestiu i resp iratori en espessir-se

tots els fluids de l’organisme. Les  p ersones amb fibrosi quística

presenten obstruccions respiratòries, digestives i d’altres tipus

que amb el temps p oden derivar en infeccions greus i arribar en

molts de casos a ser necessari un trasplantament bipulmonar.

En qualsevol cas, en no existir cura de moment, l’esperança de

vida d’aquestes persones es  veu limitada i la seva activitat

quotidiana i laboral mediatitzada per la malaltia. La ciència

avança també en aquest camp i afortunadament  la recerca

permet ara tractaments que milloren extraordinàriament la

qualit at  i l’esperança de vida de les persones que la pateixen,

però encara queda molt de camí per arribar a una cura per la

qual cosa és molt important continuar invertint en recerca.

Es calcula que la incidència de la fribrosi quística a Espanya

és d’un cas cada 5.000 nascuts vius. A més, un de cada 35

individus és port ador del gen de la malaltia, la qual cosa suposa

que entre 1,5 i 2 milions de persones són portadores d’un gen

de fibrosi quística al nostre país, punt  imp ortant ja que existeix

un 25% de probabilitat de transmetre el gen de la fibrosi

quística als fills i filles quan tots dos progenitors són port adors

sans de la malaltia.

No obstant això, en tract ar-se d’una malaltia rara la seva

visibilitat és menor, per la qual cosa t ot s  els  esforços perquè

sigui coneguda redundaran a favor de la detecció precoç de la

fibrosi quística en nounat s  així com en la major atenció a les

persones que la pat eixen que són entorn de 2.500 a Espanya.

Un alt percentatge d’elles són nines i nins, per a elles i ells

contreure qualsevol altra malaltia que tengui efectes al sistema

respiratori és especialment perillós. Per t ant, el retorn als

col·legis d’aquests nins i nines després de la crisi de la COVID-

19 és un aspecte d’especial preocupació que haurà de ser

considerat amb especial cura pel sistema educatiu.

L’Associació internacional de fibrosi quística, Cystic

Fibrosis Worldwide, juntament amb la Fundació Espanyola de

fibros i quística promouen el 8 de setembre com a dia mundial de

la malaltia.

Per tot això, mit jançant la següent declaració institucional,

el Parlament de les Illes Balears: 

1. Manifesta la seva solidaritat amb totes les persones

afectades per aquesta malaltia i declara el compromís de la

cambra en les necessitats especials d’atenció que requereixen

per poder desenvolupar la seva vida amb tota la normalitat

possible.

2. Advoca per tal que es posin en marxa les mesures

necessàries perquè es promogui l’accés d’aquestes persones

a la medicació que precisen i a la creació i al reconeixement

d’unitats multidisciplinàries que ajudin a millorar l’atenció

d’aquest col·lectiu amb equitat.

3. Manifes t a el seu reconeixement i suport a les recerques

de nous medicament s que ajudin a millorar la qualitat de vida de

les persones amb malalties rares i cròniques  i en particular de

les persones amb fibrosi quística.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Secretària. En funció de l’article 204

deman si es pot aprovar per assentiment. Hi estan tots els

portaveus d’acord? Veig que sí, idò queda aprovada aquesta

declaració institucional de suport a les persones amb fibrosi

quística i a les seves famílies.

(Aplaudiments)

Abans de començar amb les preguntes de resposta oral

davant el Ple, els  vull comunicar que hi ha hagut problemes

amb un vol d’Eivissa, per t ant  en aquests moments encara

es tan viatjant cap a Mallorca un conseller i diversos diputats

que han de formular preguntes. Aleshores intentarem poder-les

fer t otes al llarg del punt primer, però canviarem l’ordre si és

necessari.

I.1) Pregunta RGE núm. 2297/21, presentada per la

diputada Sra. Patrícia Font i  Marbán, del Grup Parlamentari

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

Maó.

Passam a la primera pregunta RGE núm. 2297/21, ajornada a

la sessió anterior, relativa a mesures per millorar la qualitat de

l’aire de Maó, que formula la diputada Sra. Patrícia Font i

Marbán del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom, bon dia, Sr.

Conseller, arran de l’es t udi que va publicar la setmana passada

el GOB sobre la qualitat de l’aire a Maó ens  agradaria saber si

el Govern té pensat fer alguna cosa sobre aquest tema.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font . Té la paraula el Sr. Vicepresident i

conseller de T ransició Energètica, Sectors Productius  i

Memòria Democràtica.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202102297
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EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ

ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I M EM ÒRIA

DEMOCRÀTICA (Juan Pedro Yllanes i Suárez):

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a totes i a tots, bon

dia i gràcies per la p regunta, Sra. Font. Veurà, tots els estudis

que hem realitzat darrerament per mesurar la qualitat de l’aire a

la ciut at  de Maó són estudis que ens indiquen que la qualitat

és bona i que està dins els paràmetres tolerats tant per l’Estat

com per la Unió Europea, fins  i t ot  aquest estudi que ha fet el

GOB, que va fer a l’any 2019, indica que efectivament la qualitat

està dins aquests paràmetres.

És evident que des del 2019, quan es va fer aquest estudi,

fins a l’actualitat a la ciutat  de Maó han canviat les coses i han

canviat les coses  p er l’entrada en funcionament del cable de

connexió Mallorca-Menorca, això determina evidentment que

la central tèrmica de Maó funcionarà menys hores, p erò tenim

molt clar que això no és suficient i, per tant, treballam i fem feina

conjuntament amb el Minist eri de T rans ició Ecològica

precisament per millorar la qualitat de l’aire de Maó canviant el

combustible que utilitza la central de Maó, és a dir, canviant

aquells grups que funcionen amb fuel bé a gasoil o a gas

natural i això millorarà la qualitat de l’aire.

Ja li dic, però, que la qualitat de l’aire no sols a la ciutat de

Maó, no sols a l’illa de Menorca, sinó a t ot es  les  illes, és una

prioritat d’aquest govern i, per tant, es faran tot s  els esforços

necessaris perquè efectivament  gaudim d’una qualitat de l’aire

adient a totes les illes i especialment a la ciutat de Maó.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller, té raó que

l’est udi és  de l’any 2019 i que evidentment, a banda del segon

cable, també és cert que ja es va posar la refrigeració de grup s

amb la qual cosa també davallaven emissions. L’estudi, però,

fa esment a la component del vent nord, que és aquest que fa

augmentar entre quatre i vuit vegades -torn a dir, segons les

dades de l’any 2019- els contaminants d’òxid de sofre i

nitrogen.

Nosaltres el que pensam, i crec que en això podem coincidir

perfectament , és que urgeix un canvi de criteri en la producció

elèctrica. Què volem dir? Imposar el criteri de salut pública i

estic convençuda, Sr. Yllanes, que coincidim absolutament en

aquesta visió.

Vos t è ja hi ha fet esment també, la central tèrmica de Maó fa

servir els motors  de fueloil, alguns amb fueloil i alguns amb

gasoil; què passa?, que tendeixen a emprar més els de fueloil

perquè són més econòmics. I aquí tornam a insistir a amb el

criteri de salut pública. 

A més, també se’n recordarà que ja a una altra pregunta que

li vaig fer fa uns  mesos demanàvem aquells pannells

informatius per veure quines són les mesures  de contaminació.

Tornam a insistir en aquesta necessitat perquè, a més , aquí ja

apel·lam al dret de la informació. 

En resum, Sr. Conseller, pensam que s’ha de prioritzar el

dret a la salut pública i el dret a la informació, que s ’ha de fer el

canvi de combus t ible p er reduir aquestes emissions i

bàsicament  p erquè ho tenen a la seva mà, no demanam res de

l’altre món, és que tirin del gasoil, que es tengui en compte a

més precisament la direcció del vent , i estar específicament amb

molts vigilants i quan sigui que bufi tramuntana, doncs, que es

prioritzi més , torn a dir, aquest dret a la salut pública. Vull

recordar, una vegada més, que evidentment som Reserva de

Biosfera i això no vol dir només un títol o un marc que queda

molt bé posat a la paret, sinó que hem de ser modèlics.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Té la paraula el conseller de Transició

Energètica.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ

ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA

DEMOCRÀTICA (Juan Pedro Yllanes i Suárez):

Ja li dic que a les converses amb el minis t eri farem èmfasi en

el tema del canvi de combustible perquè és molt important. No

és  el mat eix el gas natural o el gasoil que el fueloil. Lògicament

Endesa, bé, prioritza el fueloil perquè és més econòmic, però

aconseguirem precisament atenent la salut pública que es

produeixi el canvi, aquest canvi de combustible.

Evidentment també ens preocupen les emiss ions difuses i

per això feim feina tant amb el Consell Insular de Menorca com

amb l’Ajuntament de Maó per augmentar la xarxa de recàrrega

elèctrica, per augmentar l’ús del vehicle elèctric i evidentment

també t enim un compromís per millorar no sols la qualitat de

l’illa de Maó sinó la informació que ens donin els habitants

d’aquesta ciutat. Per tant, també forma part de l’estratègia

d’aquest govern instal·lar pannells...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

(Alguns aplaudiments)
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I.2) Pregunta RGE núm. 2306/21, presentada pel diputat

Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a actes de reconeixement i memòria per

recordar qui fou batlle d’Es Castell, el Sr. Francesc Gimier

Sintes. 

Segona pregunta, RGE núm. 2306/21, ajornada la sessió

anterior, relativa a act es de reconeixement i memòria per

recordar qui fou batlle d’Es  Castell, el Sr. Francesc Gimier

Sintes, que formula el diputat Sr. Juan M anuel Lafuente i Mir,

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

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Esp ero, Sr.

Yllanes, que se haya recuperado de lo que le pasó el martes

pasado que le impidió venir a este pleno y también al Congreso

de Diputados y recordarle que en la entrada del cementerio de

Es Castell había un pequeño monument o que recordaba a su

alcalde Francesc Gimier Sintes, que fue asesinado el 16 de

noviembre del 36, y que p or órdenes de su dirección general ha

sido retirado ese monumento, que de acuerdo con el artículo 4

de la Ley de memoria este señor tiene la condición de víctima.

Por tanto, tiene usted el deber y la obligación de velar por su

reconocimiento y memoria. 

Por eso le preguntamos a ver qué acciones concretas piensa

realizar con ese objetivo.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Té la paraula el Sr. Vicepresident i

conseller de Transició Energètica, Sectors Product ius  i

Memòria Democràtica.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ

ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEM ÒRIA

DEMOCRÀTICA (Juan Pedro Yllanes i Suárez):

Gràcies, Sr. President. Sr. Lafuente, para su tranquilidad

estoy plenamente recuperado de lo que me impidió acudir tanto

a Madrid como al pleno de este parlamento.

Verá, el Sr. Gimier, que fue alcalde de..., entonces era

Villacarlos, con la dict adura de Primo de Rivera, ha tenido

durante todos estos años un reconocimiento público en forma

de un monolit o que es t aba ins t alado p recisament e

prácticament e enfrente del cementerio de Es Castell. Por tanto,

de alguna manera ya se le había reconocido la condición de

víctima. Es verdad, es verdad que esa condición de víct ima

quien se la había reconocido, quien se la había reconocido,

había incluido dentro de ese monolito una serie de expresiones

que van en contra de la Ley de memoria democrática. 

Por tanto, lo que hizo el Ayuntamiento de Es Castell, que

fue una decisión del Ayuntamient o de Es Castell, no del

Govern de las Illes Balears, fue, en cumplimiento de una ley

vigente en esta comunidad autónoma, retirar un monolito que

incluía expresiones que van en cont ra precisamente de esa ley

de memoria democrática. Por tanto, está en la absoluta libertad

el Ayuntamiento de Es Castell s i quiere reconocer la memoria

de este señor que dudosamente fue asesinado por motivos

políticos, más bien por rencillas personales, para recordar con

un monolito a un alcalde de la dictadura de Primo de Rivera no

hay ningún problema, lo pueden hacer sin hacer ningún

inconveniente, pero, desde luego, de eso a pretender que se le

dé el mismo tratamiento que a las víct imas que todavía no

sabemos dónde están enterradas y cuyos cuerpos no han

podido ser entregados a sus familias, difícilmente lo haremos.

Insisto, no hay ningún problema para que el Ayuntamiento

de Es Castell recupere la memoria de un alcalde de la dict adura

de Primo de Rivera. Sigan ustedes así y llegarán al siglo XIX.

Gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sr. Presidente. Mire, Sr. Yllanes, nosotros

reconocemos a todas las víctimas  inocentes de la guerra civil y

del franquismo con independencia de su ideología y de su

religión, no como otros. Este señor fue sacado de su casa la

madrugada del 16 de noviembre del 36 por militantes del Partido

Comunista local y fue llevado al cementerio de Es Castell donde

apareció con su cráneo aplastado y con heridas de bala. Su

gran delito era que había sido alcalde de Es Castell. Su gran

delito es que era vicepresidente del Ateneo y  fundador del

Ateneo de Es Castell y que era cat ólico. Ése es su gran delito.

Durante 40 años  del monolito que había en la entrada del

cementerio de Es Cas t ell ni se veían las letras, ni se veían. O

sea, q u e  n i n gú n  r e c o n o c i m i e n t o p úblico t uvo.

Desgraciadamente, lo que de verdad nos preocupa es que para

reconocer a la memoria de la gente, para de verdad tender a la

reconciliación se haga un uso partidario, partidista y sectario

de la historia, que es lo que desgraciadamente está haciendo su

dirección general orwelliana, que es  un ministerio de la verdad.

Eso es lo que desgraciadamente pasa.

Usted se debería preocupar de cumplir la ley. El artículo 4 de

la ley pone que se debe honrar la memoria de las víct imas, y

es t e señor t iene tanto derecho como cualquier ot ro.

Desgraciadamente hace lo contrario y así le va, las quejas de su

p olítica en materia de memoria en Menorca están a la orden del

día. El Sr. Joan Quetglas, exconcejal del PSOE, escribió

quejándose. El Sr. Joan Moll..., perdón, Ponç Moll, también

fundador del PSM, escribió quejándose. Y este fin de semana

el Sr. Josep  Maria Quintana dice: “no se puede homenajear a

los asesinos y silenciar a las víctimas”.

Por tanto, Sr. Yllanes, aplíquese lo que dice Bertolt Brecht:

“quien ignora la verdad es un iluso, pero quien conociéndola

la llama mentira es un delincuente”.

 

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


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 72 / 16 de març de 2021 4305

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ

ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA

DEMOCRÀTICA (Juan Pedro Yllanes i Suárez):

Sr. Lafuente, poner en un monolito “caídos por Dios y por

España”, va contra la Ley de memoria democrática de esta

comunidad autónoma. Por lo tanto, insisto, insisto e insisto -

escúchenme, escúchenme-, insisto, insist o, el Ayuntamiento de

Es Castell puede levantar un nuevo monolito para honrar la

memoria de quien fue alcalde de Villacarlos durante la dict adura

de Primo de Rivera, ningún inconveniente, pero cumpliendo

todos los detalles.

Verá, están muy bien todas sus citas de Bertolt Brecht,

puede citar usted a quien quiera. Aquí no se está honrando de

ninguna manera a los asesinos, aquí se est á int entando

recup erar la dignidad de las víctimas y eso es lo que estamos

haciendo en todas las islas de est a comunidad autónoma. Les

guste a ustedes o no les guste a ustedes.

Por tanto, están ustedes a tiempo de hacer una cuestación

popular entre sus afiliados para levantar un monolito a este

señor alcalde de la ...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Senyors diputats, senyors diputats...

(Continua la remor de veus)

... senyors diputats. A veure, senyors diputats. 

I.3) Pregunta RGE núm. 2240/21, presentada per la

diputada Sra. Maria Antònia S ureda 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 residus i sòls contaminats de les Il l e s  Balears per als

envasos d’un sol ús. 

Tercera pregunta, RGE núm. 2240/21, ajornada la sessió

anterior, relativa a pròrroga del termini establert a l’article 23 de

la Llei 8/2019, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears

per als envasos d’un sol ús, que formula la diputada Sra. M aria

Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per

les Illes Balears. Té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, molt bon

dia. Enhorabona, Sr. Conseller, per p oder viure la setmana

p assada al Congrés dels Diputats l’aprovació a la tramitació per

aturar les prospeccions a la Mar Mediterrània. No vàrem tenir

la mateixa sort amb la proposta de rebaixes on els seus socis

allà varen votar en contra, però això és una altra qüestió.

Ara em voldria cent rar en l’article 23 de la Llei 8/2019, de 19

de febrer, de residus sòlids i sòls contaminants de les Illes

Balears, relatiu als productes d’un sol ús. En teoria aquesta

ap licació havia de començar dia 1 de gener de 2021 però p er

mor de l’es t at  d’alarma i a la suspensió dels actes

administratius es va endarrerir a dia 20 de març.

En aquest article i a manera de resum en els comerços allà a

on es distribueixen bosses de plàstic seran pagades per part del

client i també seran d’un 50% de material reciclat; bosses de

plàstic no permeses als comerços; no venda de distribució de

plats, tassons, tasses, etc.; no productes alimentaris en

monodosi, sabem que aquests sí que ens consta que serà a

partir del maig; canyetes, bastonets i caramels amb materials

compostables; càpsules de cafè compostables i fàcilment

reciclables; i t ovalloletes humides que compleixin una sèrie de

requisits concrets.

A conseqüència de la situació excepcional que vivim

provocada per la COVID-19 ens agradaria saber si es  p ensa

prorrogar el termini establert a l’article 23 pels envasos d’un sol

ús. 

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Sureda. Té la paraula el conseller de Medi

Ambient i Territori. 

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

(Miquel Mir i Gual): 

Moltes gràcies, Sr. President . Molt bon dia a tothom. Sra.

Sureda, bé, vostè ja ho deia, aquest govern ja ha prorrogat

l’entrada en vigor d’alguns dels articles de la Llei de residus i

sòls contaminants de les Illes Balears, en concret ho ha fet

durant vuitant a dies arran precisament de la declaració del

primer estat d’alarma. 

Però a part també vull aprofit ar la seva pregunta per

recordar que aquesta llei està aprovada del gener de l’any 2019

per aquest mateix parlament, per tant està en vigor des del

gener de l’any 2019 d’acord amb el mandat d’aquest mateix

parlament. I d’alguns articles -entre els quals s’hi troba l’article

23- la llei de manera intrínseca des del primer moment ja preveia

una pròrroga transitòria de dos anys precisament perquè a

nivell de societat tenguéssim el temps suficient per poder-nos

adaptar a aquestes prescripcions. 

Moltes gràcies. 
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ: 

Gràcies, president. Sr. Conseller, ens trobam amb

distribuïdors que no han pogut vendre l’estoc existent,

distribuïdors obligats a comprar productes alimentaris en

monodosis per mor de la situació sanitària que no ha deixat

compartir segons quins estris de taula en t aula. Sabem que

aquestes ap licacions  -ja li ho he dit- seran a partir del maig. Què

faran amb l’estoc que els quedarà? Distribuïdors que no t enen

productes o no troben productes que s’adaptin a aques ta

normativa, bé perquè a l’Estat encara no és obligatori o bé

perquè les produccions han minvat també a causa de la crisi de

la COVID. 

Per tant, Sr. Conseller, tot i que és una llei necessària i que

s’ha d’imp lementar de manera progressiva, pensam que

actualment podria anar fins i tot en cont ra de les directrius que

es marquen des dels diferents departaments  de Sanitat. Ens

agradaria que poguessin estudiar la possibilitat d’ajornar

aquests terminis a través d’un decret llei si fos necessari i

donar un temps prudencial per poder passar aques t es

dificultats que tenen les empreses. Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT: 

M oltes gràcies, Sra. Sureda. Té la paraula el conseller de

Medi Ambient i Territori.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

(Miquel Mir i Gual): 

Moltes gràcies, Sr. President. Sí, Sra. Sureda, vos tè em parla

d’empresaris. Jo crec que hem de parlar de tots els empresaris

perquè hi ha grans emp reses però també petites i mitjanes

empreses que al llarg d’aquests dos darrers anys han fet un

esforç ingent per adaptar-se i poder comp lir els terminis de la

Llei de residus, fins i tot amb despeses econòmiques

importants i, per tant, el meu reconeixement a tota aquesta

massa d’empresaris que ha fet feina en aquesta direcció que -

repetesc- ha estat durant dos anys. 

Aquesta llei va néixer amb una clara voluntat de consens

t ambé al llarg de la seva fase d’elaboració. A tall d’exemple els

darrers tres mesos la Conselleria de Medi Ambient, la Direcció

General de Residus ha contestat més de 2.100 aclariments de la

Llei de residus. Les reunions no han deixat de celebrar-se a

nivell setmanal, fins i tot a nivell diari, per tal de poder

consensuar amb els sectors i trobar les solucions adequades a

les problemàtiques que s’anaven derivant.

D’acord amb aquestes reunions i també amb el treball

conjunt amb tot el sector aquest govern ha publicat recentment

guies interpretatives per tal d’agilitar i millorar el compliment

d’aquesta llei de residus que té un objectiu clar que és un canvi

de model, no persegueix prohibir,  ni perseguir ni complicar,

simplement cercar alternatives a un canvi, a un model que està

obsolet. Perquè sinó -i vostè també hi feia referència- l’any 2050

hi haurà més plàstics que peixos a la mar i a això no ho diu el

conseller de M edi Ambient i Territori a això ho diu l’ONU i per

tant jo crec que en aquest sentit hem de seguir treballant. 

Jo sé que vost è i el seu partit també vol un futur millor per

aquestes illes i estic convençut que vos t è també se sumarà a

aquest canvi...

EL SR. PRESIDENT: 

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

(Alguns aplaudiments)

I.4) Pregunta RGE núm. 2305/21, presentada per la

diputada Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a ajudes al comerç de  Pal ma. 

Quarta pregunta RGE núm. 2305/21, ajornada a la sessió

anterior, relativa a ajudes al comerç de Palma, que formula la

diputada Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari

Popular. Té la paraula la Sra. Durán. 

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Moltes gràcies, Sr. President. Muy buenos días, diputadas

y diputados. Sr. Yllanes , esta es la tercera vez que le hago una

pregunta sobre el comercio de Palma en un año, una p regunta

que quedó pendiente de la semana pasada cuando suponíamos

t odos que usted estaba en Madrid precisamente defendiendo

las reivindicaciones de este sector. Aun creo que le esperan en

la rueda de prensa de Madrid, pero lo que es peor, Sr.

Vicepresidente, le esperan los comerciantes de Baleares  p ara

que usted defienda sus intereses. 

La semana pasada PIMECO, el Sr. Bernat Busquets decía

“es muy triste que un vicepresidente del Govern no sea cap az

de defender los intereses de los comerciantes. En Madrid

es tamos muy decepcionados con el Sr. Yllanes.” Y aquí le

pregunto, Sr. Yllanes, ¿considera que el Govern ha hecho las

medidas y ha puesto en marcha las medidas adecuadas y

suficientes para ayudar al comercio de Palma? Muchas gracias . 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Durán. Té la paraula el Sr. Vicepresident i

conseller de Transició Energètica, Sect ors  Productius i

Memòria Democràtica. 

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ

ENERGÈT ICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA

DEMOCRÀTICA (Juan Pedro Yllanes i Suárez): 

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies per la

pregunta. Sra. Durán, vostè parlant en castellà, quines coses.
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Veurà, des de l’inici de la legislatura aquesta conselleria ha

estat fent feina en favor del petit comerç no sols de Palma, eh?,

de totes les Illes, de totes les Balears; som un govern de les

Illes Balears. I així puc citar: ajudes a la modernització del petit

comerç, 1 milió d’euros en abonaments comercials, 200.000

euros en vals  d’aparcament, el projecte A cel obert,

digitalització empresarial, línia d’ajuts al comerç minorista, mapa

de comerç electrònic, mesures d’urgència de suport als

autònoms, diverses línies de crèdit ISBA amb el suport del

Govern i projecte de comerços emblemàtics. 

A això cal sumar les ajudes de l’Ajuntament de Palma,

1.800.000 euros per part de Palma Activa i ajudes a comerços

emblemàtics per import de 50.000 euros i, a més, fa una setmana

la conselleria ha anunciat la convocatòria d’una línia d’ajudes

per a la reactivació i la millora del comerç a les Illes Balears per

valor d’1,4 milions d’euros , el que suposa poder retornar fins

al 80% de la inversió feta més un 20% del cost elegible amb un

màxim de 1.200 euros. Per tant, com pot comprovar no sols ens

hem preocupat del comerç de Palma sinó del comerç de totes

les Illes Balears. 

I després la president a respondrà al que ha mencionat vostè

de la iniciativa p arlamentària que es va presentar al Congrés

dels Diputats. Ho farà molt millor que no jo. 

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Sr. Vicepresidente, desde esta bancada defendemos la

libert ad y  no el comunismo como usted sabe. Por tanto yo

hablo en castellano o...

(Alguns aplaudiments)

... o en mi lengua, que es el mallorquín. 

El sector Sr. Vicep res idente está agonizando y desde el

Govern Armengol no se ha hecho nada efectivo para p arar la

sangría de cierres de comercios, como usted bien sabe. Las

ay udas a los autónomos a las 9.25 de la mañana se habían

terminado. Las ayudas que usted acaba de mencionar del

Ayuntamiento de Palma, el 1.700.00 euros, Sr. Conseller,

dejaron fuera a un 65% de las personas que lo habían

demandado, ¡65%!

Tiene aun una oportunidad, ahora hemos presentado una

propuesta que se verá en el mes de marzo para que se ajuste el

presupuesto y se paguen todas las  ay udas a todos los

demandantes. A ver qué votará su partido, Sr. Vicepresidente. 

Mire, p ara cuándo, Sr. Vicepresidente, -y ya le pido las

reivindicaciones que nos han hecho llegar del sector- para

cuándo una verdadera dinamización de los centros comerciales

a cielo abierto. Usted siempre habla en genérico, por favor

explíqueme en qué va a consistir este proyecto de dinamización

del cent ro de Palma y en cuánto dinero va a ser dotado y

cuándo va a empezar porque hace dos años y medio que us t ed

me contesta siempre lo mismo. Los centros de las ciudades

usted sabe que se mueren. Ant es  básicamente solamente iban

los turistas ahora ni siquiera tenemos turistas. Todo son trabas

para que personas de otros centros, de ot ros sitios vayan al

centro de Palma, ¿qué piensan hacer, Sr. Vicepresidente? 

Y si son importantes las ayudas al sect or, también lo son y

mucho las reducciones de impuestos, que cuando van a ver a

la president a Armengol dice que no hay ningún problema, que

les van a bajar las basuras, al final se topan con la realidad y no

hacen nada. ¿Para cuándo de verdad un plan SOS comercio, Sr.

Vicep residente? Porque para cuando lleguen estas ayudas que

usted dice, Sr. Vicepresident e, la gran mayoría del comercio ya

habrá cerrado...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ

ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA

DEMOCRÀTICA (Juan Pedro Yllanes i Suárez):

Gracias, Sr. Presidente. Mire, ahora en castellano, Sra.

Durán, ¿qué votó su partido a la proposición de ley que se

llevó en el Parlament de Baleares? ¿Qué votó su partido? ¿Votó

a favor?...

(Remor de veus)

No votó a favor, se abstuvo, se abstuvo. Por lo tanto, no se

les llene la boca con la defensa del comercio, porque a ustedes

les da lo mismo el comercio de Baleares. Le diré una cosa, viene

un paquete de ayudas de 925 millones de ayudas  directas y

dentro de esas ayudas directas está el comercio mayorista y el

comercio minorista. 

Mire, nosotros recibimos ay uda. La presidenta de la

Comunidad de Madrid, la Sra. Isabel Díaz Ayuso, de su partido,

promet ió una linea de ayudas de 600 millones para el comercio

de Madrid. Cuando ha visto peligrar su sillón, ¿qué es lo que ha

hecho? Olvidarse del comercio de Madrid y convocar

elecciones...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Por lo tanto, los 600 millones se quedan en el limbo. Eso es

populismo, Sra. Durán, eso es populismo.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.5) Pregunta RGE núm. 2467/21 , presentada per la

diputada Sra. Maria Antònia García i Sastre, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a mesures extraordinàries per

als sectors culturals.

Cinquena pregunta, RGE núm. 2467/21, relativa a mesures

extraordinàries per als sectors cult urals, que formula la diputada

Sra. Maria Antònia García i Sastre del Grup Parlamentari

Popular. Té la paraula la Sra. García.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Gràcies, president. Bon dia, seny ores i senyors diputats. Té

el Govern previstes mesures extraordinàries per afrontar la crisi

tan greu que pateix el sector cultural?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. García. Té la paraula el conseller de Fons

Europeus, Universitat i Cultura.

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT

I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Moltes gràcies, Sr. Pres ident. Bon dia a tots i a totes. Bon

dia diputada, gràcies per aquesta pregunta. Bé, com vostè sap,

des del primer dia aquest equip de govern va t reballar amb el

sect or cultural front aquesta greu crisi que patim tots i que

p at eix especialment tots els sectors socials, econòmics i

evidentment culturals. Com sap, des del primer dia vam treballar

amb el Pla de xoc per la cultura, treballant amb un fons

extraordinari de sostenibilitat per a les indústries culturals  i un

fons extraordinari per a la producció i recerca, aquests fons

extraordinaris dotat s  amb 2,5 milions d’euros. A més a més, de

l’adaptació de les línies  ordinàries de cultura, de 2,5 milions

d’euros més en clau crisi COVID -diguem- i adaptades a les

necessitats d’aquest moment.

Però a més a més, ja s’han atorgat a dia d’avui 72

operacions per valor de 6 milions d’euros en crèdits d’ISBA,

qüestió també important per al sos t eniment d’aquestes

indústries i dins el P la de reactivació de les Illes Balears, tenim

una línia específica de mesures amb el sector cultural. A partir

d’aquí, treballam en l’estratègia de digitalització del sector

cultural, en la creació de nous  p úblics, amb el Pla

d’internacionalització i promoció de la cultura balear, amb el Pla

de coordinació interinstitucional i, per últim, treballarem tant

com sigui necessari dins el marc de coordinació amb el sector

cult ural,  amb les necessitats que tenguin a nivell de

finançament, amb ajuts o de manera estructural, ja sigui amb

fons propis ,  ja sigui amb els fons que celebram que ens arribin

de l’Estat, incloent el sector cultural.

Per tant, tot allò que sigui necessari per part d’aquest

govern, amb tots els fons que siguin necessaris, seran posats

a disposició del sector cultural per superar aquesta greu crisi.

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Gràcies, conseller. M iri, vostè té una magnífica oportunitat

per corregir el rumb de la p olítica cultural de les Illes Balears.

Aprofiti tots aquests recursos per ajudar aquest sect or. Aprofiti

els projectes europeus per donar resposta als reptes  d’aquest

sector. Miri, l’economia de la cultura, l’economia de la

creativitat  és dels sectors que ha patit més les conseqüències

de la pandèmia. Han cancel·lat, han suspès pràcticament  t ots

els seus projectes i a això hi sumam la precarietat del seu mercat

laboral, les escasses  p roteccions socials dels seus treballadors,

els seus ingressos discontinus, estem abocant a una factura

sense precedents a aquests col·lectius. Una factura que serà

altíssima per a un sector de per si fràgil i vulnerable.

Sr. Conseller,  la seva conselleria està bloquejada, els

interlocutors cult urals es queixen de la falta de comunicació i

enteniment, es queixen de la falta de transparència i claredat en

la convocatòria d’ajuts de la seva conselleria. Es queixen del

p oc coneixement que tenen de la problemàtica de cadascun

dels sectors que integren la indústria cultural.

Sr. Conseller, és el moment de revit alitzar l’economia

creativa d’aquestes illes. És el moment d’habilitar una línia de

finançament  p ública, clara i transparent. És el moment de

dissenyar estratègies específiques per a cada sect or. És el

moment de dissenyar un marc jurídic sòlid i estable per a

aquestes empreses. I és el moment de dirigir l’administració a

les necessitats  específiques d’aquest col·lectiu i definir el paper

de cada un dels ens públics implicats en la política cultural.

Sr. Conseller, li estam demanant que “resetegui” el Pla de

cultura, no serveix el Pla de cultura que té el Govern de les Illes

Balears. El Partit Popular des del primer moment ha demanat  el

compromís d’aquest govern per donar suport a aquests

col·lectius i va ser el Part it  Popular que va registrar el primer Pla

de xoc de la cultura, el 27 d’abril, amb mesures  específiques per

a tots els sectors, per al sector audiovisual, per al sector

musical, per al sector de les galeries d’art, per als editors , p er

als llibreters, per al cinema; un pla que contemplava mesures

fiscals, financeres, ocupacionals, digitals, promocionals.

El Partit Popular, Sr. Conseller...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

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

García. Té la paraula el conseller de Fons Europeus, Universitat

i Cultura.

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT

I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Gràcies, president. Gràcies, Sra. Diputada. Bé, compartim la

preocupació i la necessit at  de revitalitzar el sector cultural, però

açò no vol dir que no s’hagi fet res, Sra. García, açò no vol dir

que no s’hagi fet res i que no s’hagin posat totes les mesures

damunt la taula per tal d’ajudar el sector cultural.

I li diré perquè, clar, tal vegada com que no participen del

Pla de reactivació, tal vegada molta informació no la tenen. Dins

aquest Pla de reactivació és  on s’han creat totes les línies, on

s’han discutit totes les mesures, on s’han pogut acordar amb

els diferents agents del  sector cultural,  t ot es  les necessitat que

té el sector. I ja li he dit, si hi ha qüestions que no s ’han acabat

de resoldre o que es considera que hem d’anar més enllà,

aquest govern farà tot el possible amb els fons propis o fons de

l’Estat, fins i tot amb fons europeus, per donar resposta a totes

les necessitats. 

I, per cert, apostar per la cultura no és només dir-ho aquí,

apostar per la cultura també és incrementar cada any el

pressupost  i li record que el 2014 el suport del PP a la cultura

era de 13 milions i el suport d’aquest equip de govern en

aquest moment és de 25...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

I.6) Pregunta RGE núm. 2459/21, presentada pel diputat

Sr. Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari

Ciudadanos, relativa a implicacions del canvi en el topònim de

Mahón. 

Sisena pregunta, RGE núm. 2459/21, relativa a implicacions

del canvi en el topònim de Mahón, que formula el diputat Sr.

Jesús M éndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té

la paraula el Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, señores  diputados.

Perdone, Sr. Comp any , ¿ha pensado este Gobierno en las

consecuencias e implicaciones de la orden emitida por su

Dirección General de deberes lingüísticos con respecto al

topónimo de Mahón? Perdón, de derechos.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Méndez. Té la paraula el conseller de Fons

Europeus, Universitat i Cultura.

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT

I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Moltes gràcies, Sr. President . M oltes gràcies, Sr. Diputat.

Primer de tot, permeti’m que li faci un matís, no és que canvia

el topònim Mahón estàndard, com diu vostè, no es canvia, el

que es  fa és substituir una aberració lingüística històrica de

Maó-Mahón, d’aquesta dualitat, p er la forma catalana del

topònim, d’acord amb les autoritats lingüístiques i la llei vigent. 

Com segurament  recordarà, l’octubre del 2012 l’Ajuntament

de Maó, que en aquell moment liderava la Sra. Àgueda Reynés,

batlessa del PP, va aprovar per urgència i amb bastant poca

transparència i cap tipus de participació, imposar una versió

cas tellanitzada del topònim de Maó, una versió castellanitzada,

polititzada i amb una clara estratègia ideològica. 

Fruit de la modificació de la normalització lingüística que va

fer en aquell moment el PP, en el mandat del Sr. Bauz á, el 2012,

una modificació que contradiu i contravé una llei del 1986 del

Sr. Cañellas, que a dia d’avui supòs que per a molt s  de vostès

aquesta llei seria una llei totalment radical,  p erquè a l’article 14

diu que “els topònims de les Illes Balears tenen com a única

forma oficial la catalana”. L’oficialitat del binomi Maó-Mahón

ha representat des  de llavors, evidentment, un atac a la cultura

i als nostres orígens i a la nostra identitat.

A mi també m’agradaria saber si vost ès van plantejar el

mateix, aquesta pregunta, el 2011, quan eren a l’Ajuntament de

Maó, quan van fer el canvi amb el PP, o és que darrere tot açò

hi ha biaix ideològic que no poden ocultar?

I, p er cert ,  no hi hauria d’haver cap tipus de complicació

amb aquesta mesura.

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sr. Company. Precisament e, la vetación histórica yo

no sé dónde está, si en la reforma del Sr. Pompeu Fabra en 1913,

en que elimina las haches intercaladas en el catalán, o en el

Magon, en Barca, uno de los bársidas, familia de Aníbal, que le

puso el nombre, como ve, con una ge, el Portus Magonicus

Romanus, el Port Maó, Lo Port  de M aó, del que habla Ramon

Muntaner, la Crònica d’Alfons X, en fin.

Dice precisamente su directora general que quiere devolver

lo histórico, pues, perdóneme, pero en una carta o un ucase o
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un decreto en el que pedía al Ayuntamiento de Mahón este

cambio de nombre; ella misma dice que los topónimos, además

de una función identificativa, o sea, se da cuent a de que está

liando la función identificativa en el IATA, en los aeropuertos,

en las barcas y la matrícula del Puert o de Mahón, en las

distintas funciones identificativas , dice que tienen, además,

una función simbólica. Esa función simbólica supongo que es

la misma que los escudos del Ay unt amiento de Maó, donde

está escrito Maó con hache. Es  la misma que nos ha dejado la

historia y que nos ha dejado nuestro conocimiento y nuestra

identidad.

Dice que ese valor histórico no se puede negligir, desde

luego, y además le felicito porque la palabra está muy  bien

elegida, ese negligir; es decir, el de nuestros portulanos

ingleses  y  franceses, el de todas las cartas sobre la

Mediterránea, el de todos nuestros  documentos históricos que

siempre aparecen así.

Remataban la faena, por cierto, con el añadido de que eran

el único... de que somos el único municipio balear que incumple

la ley. No es  cierto, Es Mercadal, Es Migjorn, Es Castell,

deberían ser rotulados según la ortografía de Pompeu Fabra, en

1913, como El Migjorn, El Mercadal y El Castell, cosa que, por

cierto, no reconoceríamos nosotros tales municipios  que son

casi la mitad de los de Menorca.

Así que yo tengo que avisar a casi la mitad de los

municipios de Menorca de que pende sobre ellos la espada de

Damocles de la concepción normat iva estándar catalana que

puede afectar a sus nombres.

Gracias, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Méndez.

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula el conseller de Fons Europeus, Universitat i

Cultura.

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT

I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Sí, moltes gràcies, president. Miri, Sr. Méndez, a vos t è el

que l’incomoda és  el català i no fa falta negar-ho, no fa falta

negar-ho...

(Alguns aplaudiments)

..., vull dir,  val més dir-ho clar, val més dir-ho clar, no van posar

cap tipus d’objeccions el 2011 quan van canviar al castellà, i

precisament per açò en aquell moment es va crear fins i tot el

partit Ciudadanos de Mahón en aquell moment, per dur

precisament aquest tipus de bandera.

Miri, vuit anys després, Maó ha recuperat el seu topònim,

i açò és una realitat, amb una llei que va iniciar el 1986 el Partit

Popular.

La restitució del topònim, com a única forma oficial, per a

nosaltres i jo crec que per a la majoria, sobretot de maonesos i

maoneses, és una celebració del compromís de l’act ual equip de

govern amb la normalització lingüística. L’Ajuntament de Maó

ha actuat com li corresponia i amb l’aplicació del marc legal.

I li faré un darrer prec, estaria bé retornar a l’esperit del 1986

i deixar d’utilitzar la llengua com a una arma de confrontació, ja

està bé! Se’ls veu massa el plumero.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.7) Pregunta RGE núm. 2465/21, presentada pel diputat

Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, de l Grup Parlamentari

Popular, relativa a política de diversificació econòmica de l

Govern.

Setena pregunta, RGE núm. 2465/21, relativa a política de

diversificació econòmica del Govern que formula el diputat Sr.

Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular. Té

la paraula el Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Bien, ahora se cumple un año del

estado de alarma y los  efectos sanitarios y sobre las personas

han sido brutales, también lo han sido los efectos económicos.

Los más graves evidentemente han sido para las  p ersonas que

han perdido la vida. Pero en esta comunidad autónoma hace

seis años que tenemos un gobierno de iz quierdas que nos

viene vendiendo que uno de sus objetivos  es  la diversificación

económica y que hay que apoyar menos  al turismo y sí hay que

diversificar.

Y el responsable de los  sectores productivos en este

gobierno es usted, Sr. Yllanes, por eso le preguntamos ¿qué

resultados prácticos y concretos  ve usted en las políticas de

diversificación económica que ha llevado a cabo este

gobierno?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. T é la paraula el Sr. Vicepresident i

conseller de Transició Energèt ica, Sectors Productius i

Memòria Democràtica.
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EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ

ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I M EM ÒRIA

DEMOCRÀTICA (Juan Pedro Yllanes i Suárez):

Gràcies, Sr. President. Gracias, Sr. Lafuent e, por la

pregunta. Apostamos por la diversificación económica y creo

que me habrá escuchado decirlo en multitud de ocasiones, y

desde la conselleria estamos haciendo ese trabajo.

Verá, en la anterior legislatura nadie se p odía plantear que

íbamos a t ener las consecuencias de una pandemia de la que

p rácticamente ahora se cumple un año en que hubo que

adoptar las medidas más  res t rict ivas . Por lo t anto,

probablement e, si no hubiese ocurrido esto no estaríamos

poniendo en duda que el turismo, como princip al motor

económico, pudiese seguir siendo la fuente esencial de riqueza

de esta comunidad autónoma.

Lamentablemente la pandemia nos ha puest o ant e la cruda

realidad de que, como decía un diputado que ya no está en el

Parlamento, no se pueden poner todos los huevos en la misma

cesta. Por t anto, es evidente que tenemos que seguir en la

diversificación económica.

Y verá, lo que estamos intentando es avanzar precisamente

en ese cambio de modelo económico. ¿Cómo? A través de una

serie de actividades económicas que tienen ese objet ivo:

energías  renovables ,  e c o n o m ía circular, indus t rias

audiovisuales, promoción del pequeño comercio, rehabilitación

eficient e de edificios, movilidad eléctrica o indus t rias

agroalimentaris. Y le diré que hay 100 millones de euros

encaminados a la diversificación de la economía a través del

sector industrial y, desde Baleares, ya tenemos en marcha

diversas propuestas de diversificación de nuestro t ejido

industrial, que va precisamente a avanzar en esa diversificación

económica.

Ahora sí que ya no tenemos más remedio que emprender

este camino, lo hemos iniciado desde el Govern en esta

legislatura y ya es to no puede tener ningún tipo de freno, por

mucho que, y así lo deseamos, que recuperemos el turismo tal

y como lo teníamos antes de la pandemia, modificando el

modelo, repensando el modelo como principal motor económico

de esta comunidad autónoma.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Yllanes, yo le pedía por

los resultados concretos y usted me dice que inician en esta

legislatura, pero es que hace seis años que nos lo vienen

vendiendo lo de la diversificación económica, vemos que el

result ado es cero y que ahora nos venden promesas de futuro.

El problema de la dependencia del turismo lo tenemos en

toda España, el p roblema de la dependencia del turismo lo

tienen muchísimas comunidades autónomas, pero la realidad es

que nosotros somos los campeones, somos los campeones en

la bajada del PIB, con un 21,3, Canarias tiene, por ejemplo, un

13,4, con una dependencia también del turismo. Somos los

campeones en la subida del paro, un 36,95; somos los

campeones en el incremento de pobreza; somos  los campeones

en la bajada de inversión en construcción, un 40%; somos los

camp eones en la bajada del comercio minorista, un 18%; somos

los campeones en la bajada de la p roducción industrial, un

20,9%; somos los campeones en la disminución de la creación

de empresas, un 14,6%.

Por tanto, todo eso le afecta también a ot ras comunidades,

¿me puede decir en qué nos  va bien, Sr. Conseller de

diversificación económica, en qué sector nos va bien? Porque

la única medida que he visto que tomada su gobierno era la de

unificar sectores productivos con memoria democrática, lo cual

parece que se debe más a intereses partidistas que a buscar la

eficacia y la racionalidad en los problemas de la gente, eso es

lo que parece.

Por tanto, Sr. Conseller, como mínimo reivindique el sect or

del calzado, que ha quedado excluido de las ayudas del

Gobierno central, como mínimo haga un esfuerzo p ara

conseguir que esté incluido, porque si no una de las pocas que

t enemos también se nos la van a cargar, y será gracias a su

diversificación económica.

Por tanto, resultados concretos de su diversificación

económica: un fracaso.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Té la paraula el conseller de T ransició

Energètica.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ

ENERGÈTICA, SECT ORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA

DEMOCRÀTICA (Juan Pedro Yllanes i Suárez):

La lástima es que me quedan solo 30 segundos , porque, Sr.

Lafuente, la calificaba la consellera Garrido de pirueta, la pirueta

final que ha hecho usted para decir que el sector calz ado queda

excluido de las  ayudas, cuando no es cierto -cuando no es

cierto-, es admirable.

Yo le voy a decir una cosa, todo eso que ha dicho us t ed

acerca de las  bajadas del PIB y de todos los sectores

económicos, evidentemente lo que no va a decir usted es que

se ha debido a la cris is  derivada de la pandemia de la COVID-

19, porque entonces es t arían haciendo ustedes una oposición

leal; lo que hacen ustedes es pura, pura demagogia, todos los

días, todos los martes en este Parlamento de las Illes Balears.

Gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.8) Pregunta RGE núm. 2464/21 , presentada per la

diputada S ra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup

Parlamentari Popular, re l ativa a repartiment previ i

territorialitzat dels fons europeus.

Vuitena pregunta, RGE núm. 2464/21, relativa a rep art iment

previ i territorialitzat dels fons europeus, que formula la

diputada M aría Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari

Popular. Té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Amb

resposta als senadors del PP a Balears, relativa a quina

quantitat rebran les nostres illes  dels fons europeus de

recuperació, el Govern Sánchez  ha contestat “No hay reparto

previo”, i afegeix que cal “ desarrollar un plan nacional donde

el beneficiario es el conjunto del Estado”.

Per tant, comparteix el Govern que no hi hagi aquest

repartiment previ i per territoris?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula el conseller de Fons

Europeus, Universitat i Cultura.

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT

I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Pons, per la pregunt a,

efectivament, així és com s’ha manifestat el Govern en aquesta

situació.

Primer de tot, jo crec que hem de posar de manifest i hem de

posar en valor totes aquestes accions i totes aquestes visions

d’int ent ar de canvi de model i de transformació per al conjunt

de l’Estat espanyol i, evidentment, especialment  t ambé de la

comunit at  autònoma de Balears, arran també del que

comentaven a l’anterior pregunta i a l’anterior resposta.

El Fons de mecanisme de recuperació i resiliència de la Unió

Europea és un fons, és un mecanisme on d’alguna manera

s’avaluen els projectes transformadors p er a l’economia del

territori i, per tant, cons ideram que Balears té la solvència

necessària per preparar els p rojectes necessaris també per

compensar aquesta greu crisi que hem patit. Per tant, per

aquesta raó jo crec que és necessari crear aquest pla a nivell

balear per poder presentar a tots els ministeris, ja que s’han fet

d’una manera sect orial i que Balears disposi dels projectes

necessaris per sortir el més aviat possible d’aquesta crisi i

transformar i diversificar la seva economia.

Moltes gràcies, Sra. Pons.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Company, aquí no diu açò que diu

vostè, aquí no diu açò ni se li atraca, per tant, la resposta del

Govern Sánchez deixa ben clar que “el reparto de los fondos no

se fija por territorios”. Per tant, Balears no té assegurat  res, ni

sabrem què rebrem dels fons europeus perquè tots els  p rojectes

seran aprovats pel Consell de Ministres.

A dia d’avui, el rep artiment d’aquests recursos és una

incògnita perquè el Govern de la Sra. Armengol encara no ha

aprovat la p rogramació dels 300 milions del React que va donar

a conèixer el desembre passat. I els 2.000 milions d’euros per a

Balears i Canàries que anuncià divendres passat el Consell de

Ministres, Sr. Company, quan arribaran i quina quantitat?

Perquè no seran els 1.000 milions que vostès prediquen, no

seran els 1.000 milions. I, a més , han deixat fora, com a ha dit el

meu company, Sr. Lafuente, totes les empreses de calçat.

De moment hem d’esp erar 40 dies més, mentrestant

emp reses que tanquen, es destrueixen llocs de feina i la

temporada d’enguany  depèn d’una vacunació que no avança.

Miri, si el repartiment dels fons europeus els gestionarà i els

decidirà Pedro Sánchez , però què pinta en aquest Govern una

conselleria i un conseller de Fons Europeus que no té cap

capacitat de decisió? Per açò reiteram la creació d’una comissió

no p ermanent de fons europeus que defensi i controli les

inversions per a Balears.

El Partit Popular li ofereix tot el suport i la col·laboració per

exigir i fer valer el pes polític que avui la nostra comunit at  no té

a Madrid. Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula el conseller de Fons

Europeus, Universitat i Cultura.

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT

I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Pons Fullana, jo

el que crec és que vostè ha llegit el seu paper sense escolt ar

absolutament res  del que jo li he dit, jo en cap moment no he dit

que hi hagués  un repartiment de fons, ha armat un “xocolati”

prou especial, ha fet un bon sudoku a la seva intervenció.

M iri, jo el que li he dit és que aquesta conselleria treballarà

en línia amb el que demana el mecanisme de recuperació i

resiliència i elaborarà, crearà i gestionarà tots els projectes

necessaris per a la recup eració d’aquesta comunitat autònoma.

Com que són unes illes  que... és una comunitat que té una gran

necessitat a nivell econòmic, a nivell social i a nivell de
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transformació, s’han de crear els millors projectes possibles per

tal d’aconseguir el major finançament i fons europeus de

l’Estat.

Per tant, no ens t robam en un debat de si és territorialitzat

o no és territ orialitzat. I vostès, miri, a Menorca, vostè ho sabrà,

a M enorca diem “mal si corna i mal si no corna”, si no es t à

territorialitzat malament i si està territorialit z at i arriben 1.000

milions a Balears  t ambé malament. Deixin d’estar a cuanto peor

mejor, que és el que vostès es  p ensen que els va bé i aquí són,

a l’opos ició sense ni tan sols col·laborar amb el Pacte de

reactivació, amb una visió de comunitat.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Facin el favor de col·laborar i de...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.9) Pregunta RGE núm. 2456/21, presentada pel diputat

Sr. Sergio Rodrígue z  i Farré, del Grup Parlamentari VOX-

Actua Baleares, relativa a turisme en Setmana Santa.

Gràcies, Sr. Conseller. Novena pregunta, RGE núm. 2456/21,

relativa a turisme en Setmana Santa, que formula el diputat Sr.

Sergio Rodríguez i Farré, del Grup  Parlamentari VOX-Actua

Baleares. Té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

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

diputados. Sr. Negueruela, hemos recibido últimamente

informaciones que son gratificantes de que la gente quiere

volver a Mallorca, de que se va a incrementar el turismo, de que

van a volver, pero a la vez son preocupantes, teniendo en

cuenta la actual situación de pandemia en la que nos

encontramos y cuál es nuestra capacidad en estos momentos

para acoger a estos turistas.

Y queríamos saber cuáles son sus previsiones  en cuanto a

la venida de turistas, específicamente, en Semana Santa, y

cuáles son las medidas que piensa usted adoptar.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. 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. Les mesures  són les que proposa la

Conselleria de Salut, els experts sanitaris, i jo crec, i agraeix el

to de la seva pregunta, perquè va ser molt crític amb la

desescalada lenta que hem fet ,  i p recisament aquesta

desescalada lenta que hem és el que ens permet ara tenir

aques t a situació. I, per tant, totes les mesures que hem adoptat

aquests mesos varen tenir els seus resultats i ara t enim una

molt  bona situació epidemiològica, precisament per haver fet

les coses bé respecte d’això.

I ara el que hem de fer és continuar amb aquesta

desescalada lenta, progressiva i, per tant, mantenir, com ja

vàrem dir la setmana passada, en les mesures acordades en el

Consell de Govern, unes  mesures restrictives fins que passi la

Setmana Santa, unes mesures que també permetran tenir

activitat econòmica, però una activitat més d’acord amb aquest

procés de desescalada i per retornar progressivament a tenir

activitat i pensar sempre en la temporada turís t ica per a l’estiu,

que és on tots els agents econòmics han posat aques t any

l’esperança de retornar a aquesta activitat econòmica.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Sr. Conseller, hoy mismo nos hemos enterado de que se van

a incrementar un montón los vuelos, por ejemp lo, Eurowings

anuncia 300 vuelos adicionales a los que ya t enía previstos

para venir aquí en Semana Santa.

Hemos tenido noticias de la apertura en la Playa de Palma

de entre 3.000 y 4.000 plazas hoteleras.

A su vez, también, Sanidad ha dejado a Baleares fuera de

ese famoso cierre perimetral en el que están la práct ica totalidad

de comunidades autónomas.

Entonces , nuestra preocupación, Sr. Negueruela, es que no

nos pase como con el plan piloto, nadie más que VOX ha sido

más favorable a una ap ertura más rápida de la actividad

económica, siempre con las medidas de seguridad porque

además siempre hemos  dicho que la hostelería no era la

causante de los contagios, pero ahora lo que nos preocupa, Sr.

Negueruela, por una parte, es que en Alemania hoy mismo

también nos enteramos en VOX, que está rep unt ando la tercera

ola, que es t á aumentando el número de contagios, que ha

aumentado. Hoy mismo el Instituto Robert Koch anuncia

5.500...

(Remor de veus)

... nuevos contagios, 230 nuevas muertes y un aumento del

porcentaje por cada 100.000 habitantes. 

Entonces, ésta es la gente que va a venir aquí. Yo imagino

que se les va a seguir exigiendo un PCR en origen o que, s i no,

se les va a realizar aquí, pero cualquiera de ustedes que haya

tenido oportunidad de viajar recientemente sabrá el caos que se

organiza en el aeropuerto cuando uno llega, que p uede tardar

hasta dos horas, dos horas y pico para salir del aeropuerto.
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Por eso yo le pedía cuáles eran exactamente las medidas que

usted pensaba implementar porque s i vamos a empezar a traer

miles y miles y miles de turistas... en un aerop uerto colapsado

y sin los medios necesarios, estamos temerosos de que

después de todo lo que ustedes  han dicho y han propugnado

no pongan ustedes en riesgo la temp orada turística de verano.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. 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. Es sorprendente, pero también es

gratificante ver que VOX ahora defiende esto, ¿no? Cuando lo

que dice donde gobierna o donde da apoyo a gobiernos y lo

que ha dicho aquí es simplemente lo cont rario en cada

intervención que han hecho. Han pedido menos restricciones

en det erminados sectores, han dicho que hemos sido muy

estrictos, han dicho todo lo contrario a lo que dicen ahora y

ahora dicen que mantengamos las res t ricciones. Sí, es que las

vamos a mantener; es que se van a mantener las res t ricciones;

es que se están p oniendo los mismos criterios para las

personas, sean de donde sean.

Dos cosas: una, los viajeros que vengan de Alemania, es el

acuerdo de la Comisión Interterritorial, son los acuerdos  en el

seno de la Unión Europea los que marcan cuáles  son sus

criterios de entrada, estemos o no estemos perimetrados, una

persona alemana podrá ir a Madrid o un francés podrá ir a

Madrid en Semana Santa porque son acuerdos internacionales,

por tanto, no afecta al perimet raje. Tienen que venir con una

PCR hecha aquí y se le comprobará en el aeropuerto como se

ha hecho hasta ahora.

La previsión de vuelos para esta Semana Santa..., no es  una

Semana Santa al uso y en todo caso lo que garantizaremos es

que se controlará. Nos estamos reuniendo y nos reuniremos

con las federaciones  hot eleras, con APTUR, con los

ap art amentos turísticos para que se cumple estrictamente lo

mismo que aquí, el mismo núcleo de convivencia y los mismos

horarios que están establecidos para el conjunto de nuestra

ciudadanía. Son las medidas que hemos acordado, son las

medidas que hemos explicado y las que hemos defendido

durante t odo este tiempo y la competencia en viajeros

internacionales es del Gobierno de España al que también le

hemos exigido mejorar los controles de sanidad exterior.

Me alegro de que ust ed ap oy e en este caso al Gobierno en

esta dirección. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.10) Pregunta RGE núm. 2462/21, presentada pel diputat

Sr. Sebastià Sagreras i  Ballester, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a notificació als propietaris del procediment

d’expropiació. 

Desena pregunta, RGE núm. 2462/21, relativa a notificació

als propietaris del procediment d’expropiació, que formula el

diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester del Grup Parlamentari

Popular. Té la paraula el Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Moltes gràcies, president. Després del fracàs de les

polítiques d’habitatge de la president a Armengol, a Balears ha

augmentat el preu del lloguer, el preu de l’habitatge i les cases

ocupades, Sr. Marí, vaig veure un bri d’esperança amb el seu

nomenament, he coincidit amb vostè durant molt d’anys com a

batlles dels nostres pobles i el tenc per una persona moderada,

per una persona assenyada tant com que moltes vegades

agafava posicions pròximes dins la FELIB, posicions pròximes

al batlles del Partit Popular.

(Remor de veus)

Si li dic allò bo també li he de dir allò dolent: vaig quedar de

pedra quan vaig veure que en la seva p rimera setmana de

conseller va començar a fer expropiacions forçoses a cases de

propietat privada. Vaig voler pensar, cregui’m, que la culpa era

de l’herència rebuda i que vostè va pagar la novatada en firmar

uns papers que l’anterior conseller no s’havia atrevit a firmar.

Per tant, jo li deman, Sr. Marí, s i el Govern ja ha notificat als

propietaris l’inici dels procediments d’expropiació. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. Donam la benvinguda al conseller, té

la paraula el conseller de Mobilitat i Habitatge.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE (Josep

Marí i Ribas):

Moltes gràcies, Sr. Pres ident. Sr. Sagreras, jo també record

amb molt de... molt  bé t ot  el temps que vàrem passar junts i que

vàrem discutir sobre qüestions... Ara, que atracàs les  meves

postures  al Partit Popular degué ser una impressió que va tenir

vostè mot ivat segurament per l’afecte personal, però no...

Lamento en tot cas haver-lo decebut amb aquesta mesura, però

jo la compart esc totalment, amb el seguiment de les polítiques

d’habitatge que ha fet aquest govern i que seguirà fent

segurament en aplicació dels pactes de govern i de l’aplicació

de la Llei d’habitatge, etc.

En relació amb la pregunta que em fa li he de dir que ja

s’han dut  a terme les notificacions als propietaris afectats per

la resolució de la cessió obligatòria d’ús dels habitatges que es

va signar dia 2 de març i que llavors es va publicar i que llavors
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s’han fet les notificacions en la forma que estableix la

normativa.

De totes maneres  t ambé, per aclarir-ho, aquesta no és la

primera vegada que p arlam, perquè vostè ho planteja com si jo

hagués arribat aquí, ho hagués tret d’un calaix i m’hagués

posat a notificar a la gent una cosa que no s’havia volgut fer

fins  ara perquè hi havia molta feina feta i es va culminar, va

coincidir que va culminar quan jo vaig arribar, però s’havien

fet.. . ,  s’havia avisat a tots els vuitanta titulars, perquè primer hi

havia un paquet de vuitanta habitatges i s’havia notificat per

fer les visites prèvies i se’ls havia fet  el requeriment de visita i

se’ls havia indicat  molt clarament que la finalitat d’aquestes

visites era valorar l’est at  d’aquests habitatges que ara..., amb

la seva inclusió a un expedient de cessió obligat òria d’aquests

habitatges en tant que es det erminaven com a habitatges de

grans  t enidors i buits des de feia més de dos anys i, per tant,  no

es pot dir que fos una novetat aquesta notificació.

En tot cas sí que és verit at  que començava el tràmit

administratiu per seguir-ho fent. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, conseller. Si jo li faig aquest plant ejament és per

dues  coses; una perquè vostè no s’hagi de veure en

turbulències futures, aquests expedients acabaran en els

jutjat s ; i, segona, perquè crec que aquestes mesures estan fent

de les Illes Balears el paradís de les expropiacions i dels

“okupes”. 

Crec que aquest atac a la inseguretat jurídica, aquest atac a

la propietat  p rivada fa enfora de les Illes Balears les persones

treballadores que vendrien a generar inversió per tornar fer

d’aquesta terra aquella comunitat pròspera que era abans que

la presidenta fos la Sra. Armengol.

Sr. Marí, què fan expropiant cases de manera forçosa quan,

per exemple, per posar un exemple, a Sa Pobla a la ronda est té

l’IBAVI, té el Govern de les Illes Balears habitatges buits

cedides pel SAREB per destinar a lloguer social? No gestionen

les seves i van a expropiar a ca el veïnat! 

(Alguns aplaudiments)

Sr. Marí, jo li donaré una sèrie de mesures: amb aquests

doblers que destinen a pagar allò que vostès -vostès, eh?, no

jo- anomenen especuladors, per què no obrin una borsa perquè

la gent humil de manera voluntària, aquesta és la paraula, de

manera voluntària, pugui cedir els seus habitatges, els pet its

propietaris. Si vos t ès els garanteixen un lloguer de set anys, els

garanteixen el pagament, en tendran...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats...

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

... no 50, sinó 500, o p er altra banda, per què no destinen

aquests doblers a indemnitzar mensualment les  persones que

per desgràcia han vist les seves cases ocupades per culpa de

les polítiques d’aquest govern d’esquerres?

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

i Habitatge.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE (Josep

Marí i Ribas):

Sí, molt breument perquè és clar que només coincidíem

quan érem a la FELIB, es veu...

(Algunes rialles)

... perquè aquí, no gaire.

Miri, nosaltres... en fi, hem seguit tots els requisits  de la llei,

una llei aprovada ja fa bastant de temps aquí, amb un dictamen

favorable absolutament unànime del Consell Consultiu de les

Illes Balears, sense cap recurs d’inconstitucionalitat, una llei

que té dins de molt es  mesures aquesta d’anar als pisos que

est an buits de grans tenidors i fer aquesta línia que és una de

les  t antes que marca, igual que fer habitatge nou, igual que fer

el tempteig i retracte, igual que fer feina amb aquests grans

tenidors que els tenen tancats perquè compleixi l’habitatge...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

(Alguns aplaudiments)

I.11) Pregunta RGE núm. 2463/21, presentada pel diputat

Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari  Popular,

relativa a polítiques d’habitatge apl i cades pel Govern durant

els darrers anys.

Onzena pregunta RGE núm. 2463/21, relativa a polítiques

d’habitatge aplicades pel Govern durant  els darrers anys, que

formula el diputat  Sr. Antonio Costa i Costa del Grup

Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Costa.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202102463


4316 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 72 / 16 de març de 2021 

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors dip ut at s, bon dia,

Sr. Conseller, quina valoració fa dels resultats derivat s  de les

polítiques d’habit atge aplicades pel Govern durant els darrers

anys?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Cos ta. Té la paraula el conseller de Mobilitat i

Habitatge.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE (Josep

Marí i Ribas):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Costa, feim des del Govern

una valoració absolutament positiva. Aquest és un govern que

ha posat l’habitatge a una part molt important , no diré al centre,

però s í a una part molt important de les polítiques públiques. Hi

hem destinat més p ressupost que mai. Hem aprovat una llei

d’habitatge, com deia abans, l’any 2018 que és pionera en molts

d’aspectes. Duim un ritme de construcció d’habitatges nous

que ha de p osar el parc d’habitatge públic, part dels habitatges

nous amb les altres mesures , a un nivell molt millor del que ens

varen trobar quan va començar aquest govern a treballar.

Només aques t  final de mandat calculam tenir més de 1.000

habitatges nous al mercat i actuam, com li he dit abans , en

distints fronts: donant més ajudes de lloguer, adquirint pisos

de grans tenidors i per tempteig i ret racte, o sigui per ocupació

temporal, i construir habitatges nous on ens cedeixen terreny.

Aquesta és una política de la qual estam content s  i que

seguirem executant.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COSTA I COSTA:

Sr. Conseller, les  polítiques equivocades del govern

Armengol en multitud d’àmbits han estat una constant durant

els darrers sis anys. No obstant això, la política que ha sobre...,

bé, que està superant totes les altres  durant tot aquest temps

és  la d’habitatge, el gran desastre de la política d’habitatge del

govern Armengol. Sí, Sr. Conseller, no hi ha política on la Sra.

Armengol i els seus antecessors s’hagin fet més reportatges

fotogràfics, s’hagin fabricat més titulars falsos, s’hagi venut

més fum que la política d’habitatge, ni una. 

No hi ha política més fracassada que la d’habitatge perquè

no hi ha comunitat autònoma on hagin crescut més els preus  de

compra i de lloguer que en aquest a comunitat autònoma. No hi

ha comunitat autònoma on les rendes mitjanes i baixes hagin

tengut més dificult ats per accedir a un habitatge. No hi ha

comunitat autònoma on els joves hagin tengut més dificultats

per emancipar-se, formar una família, perquè no troben un

sostre on viure.

Sr. Conseller, davant d’aquest escenari vostè continua

p ersistint en les polítiques equivocades. Sr. Conseller,  ho

confien tot a una construcció d’habitatge públic que mai no

arriba mentre posen tots els entrebancs  possibles a la iniciativa

privada. At aquen la propietat privada i fan por als propietaris

que evident ment  el que fan és tancar els seus habitatges i

deixar-los  buits. Es vanaglorien d’expropiar immobles i

introdueixen una brutal inseguretat i espanten els potencials

inversors  en aquesta comunitat autònoma o directament

faciliten amb normatives de l’Estat l’ocupació d’habitatges.

Sr. Conseller, canviïn, modifiquin totalment la política

d’habitatge d’aquesta comunitat aut ònoma. Agilitin de veritat

l’administració. Facilitin a la iniciativa privada que pugui

construir habitatges per a la gent, no per a grans..., de grans

especuladors o grans..., no, no, habitatges per a la gent, Sr.

Marí, habitatges per a la gent. Donin seguretat jurídica i facilitin

que els propietaris, tots, posin els seus habitatges en lloguer o

compra. Baixin els impostos. Facilitin el finançament als joves

p er tal que puguin comprar el seu primer habitatge i formar una

família.

Sr. Conseller, canviïn radicalment la política d’habitatge i

abandonin el fracàs estrepitós dels darrers sis anys.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

Habitatge.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE (Josep

Marí i Ribas):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, és clar que no coincidim

ni en la forma ni en el diagnòstic del que hauríem de fer per tenir

una solució a aques t  gran problema que tenim a la nostra

comunitat, una comunitat sotmesa també a les pressions del

sector turístic que segurament inflaciona preus, etc.

El que ha passat fins ara és..., el resultat és que no tenim

habitatge públic en règim de lloguer, que crec que és el que fa

falt a, p er a la gent que ho necessita. Aquí és on el Govern ha de

treballar i per això va fer la llei, per això ha posat més

pressup ost ,  p er això dóna més ajudes i vostè ho confia tot a

una iniciativa privada que diu que si li donam sòl farà habitatge

per a la gent. Jo això no m’ho crec, no m’ho crec perquè, a més,

el terreny a aques t es illes és molt escàs. Voler comparar, en tot

cas, voler donar-nos lliçons quan a mi el que em diuen, el que

veig o el que sé és que nosaltres farem aquesta legislatura 1.000

habitatges nous, quan n’havíem trobat 1.800 de més construïts ,

quan vostès a la seva legislatura el que varen fer va ser vendre

terrenys dels  que tenien per construir habitatge per fer-hi altres

qüestions...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
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... em pareix que no poden parlar gaire. 

Vostès varen aturar promocions que estaven en marxa i

nosaltres en p osam en funcionament cada dia fent convenis

amb els ajuntaments on ens volen cedir sòl. En aquest sentit

crec que la nostra política és més encertada que les seves

propostes de deixar-ho tot a un mercat que ja ho arreglarà, que

llavors mai no ho arregla.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

La pregunta dotzena la retardam, esperam que pugui arribar

la diputada Sra. Virgínia Marí. 

I.13) Pregunta RGE núm. 2461/21 , presentada pel diputat

Sr. José Lui s  Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a promocions d’habitatges de protecció ofi ci al

anunciats a Menorca. 

Tretzena pregunt a, RGE núm. 2461/21, relativa a promocions

d’habitatges de protecció oficial anunciats a Menorca, que

formula el diputat Sr. José Luis Camps i Pons, del Grup

Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Molt es gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, en quina

situació es troben les promocions de Menorca? I tenen previst

iniciar-ne alguna més per a aquest any?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Té la paraula el conseller de M obilitat i

Habitatge.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE (Josep

Marí i Ribas):

Moltes gràcies, Sr. Pres ident. Sr. Camps, a Menorca tenim

una promoció de 4 a Sant Lluís, que ja es t an lliurades; 2

promocions a Maó en marxa, que llavors en parlarem perquè

efectivament hi ha hagut un retard i supòs que és el motiu de

la pregunta, que són 58; 2 p romocions més de 29 a Maó que

començaran les obres aquesta mateixa setmana. A més, es

tramiten nous projectes, que si tenc temps li puc exp licar i si no

ho faré a la compareixença de demà, i signam nous convenis

amb els ajuntaments per a cessió de sòl. 

Per tant, són un seguit de projectes que alguns sí que és

veritat que hem tengut alguns problemes, es varen haver

d’aturar unes  obres, sobretot aquesta promoció de 40 a Maó,

40 i 18. Els 18 ja estan en marxa i els 40 que estaven aturats

començaran d’aquí a dues setmanes. 

Per tant, és veritat  que hi ha hagut un tema contractual que

s’ha hagut de solucionar, però seguim fent habitatges per dotar

Menorca a final d’aquest any 21 de molts més habitatges la

qual cosa suposarà un augment important als ja actuals.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Ens trobam davant d’una evidència

del fracàs de l’habitatge públic. 12 d’octubre de 2019, l’IBAVI

signa un protocol a Sant Lluís per a 10 habitatges, passats 531

dies tot continua igual. Fum. 21 de febrer de 2019, el Govern

promou 12 nous habitatges a Fornells. No creu vostè que

després de 753 dies no és ben hora d’haver començat? Fum. El

p assat 8 de març vostè va signar un conveni de cessió de sòl

amb el Migjorn Gran per a 9 habit atges, correran la mateixa

sort? 

Ara el que han fet des de l’IBAVI amb les promocions de

Borja Moll és de jutjat de guàrdia. Just començar l’obra

l’Ajuntament de Maó paralitza per prendre un nou mesurament

topogràfic del solar i provoca un import ant modificat del

project e, que l’IBAVI injustament volia encolomar la majoria

d’ext res a l’empresa sense tenir cap culpa a cost zero.

L’empresa va tornar a reiniciar les obres mentre negociaven

amb la direcció facultativa els canvis  p rovocat s  p er

l’administració i sorgeixen noves sorpreses: l’lBAVI no va

incloure dins del seu p rojecte -s’obliden-, del Pla de gestió de

residus, instal·lacions  als  garat ges  de cont raincendis ,

elect ricitat i ventilació mecànica o l’estació de bombeig per a

aigües fecals, entre d’altres. Per acabar de rematar l’empasta

resolen el contracte de forma unilateral amb l’empresa que ha

hagut de sup ortar la incompetència i les males formes de la

direcció de l’IBAVI amb un desconeixement del procediment

administratiu, salt ant -se terminis per ignorància o de forma

int eressada -vostès sabran. Ara han licitat de nou sense

adjudicar, però sí han incorporat les millores proposades

anteriorment  que no acceptaven, que curiós, no? Els errors i

oblits seus que patia l’empresa maltractada p er l’IBAVI açò no

és seriós i dubto que sigui legal.

El final ja el podem imaginar tots, una nova indemnització

milionària a l’esquena de tots els ciutadans fruit d’aquest

govern de la gent. Mentre el preu de l’habit atge ha pujat un

25% , el lloguer un 40% i més  de 9.500 persones inscrites a

l’IBAVI, vostès en sis anys a M enorca només han lliurat quatre

claus a Sant Lluís, com vostè ha dit fa un moment. 

És clar que amb la president a Armengol ni habitatges legals

ni p rivats ni públics ni expropiacions saben fer, són un
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veritable desastre. Als únics que sí els hi va bé amb vostès són

als “okupes”. 96 pisos públics ocupats a Balears, quina

vergonya!

(Alguns aplaudiments)

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. Diputat, em fa un resum que jo

hauria de..., una sèrie d’afirmacions que a mi no em cons t en del

que ha passat, de si la culpa és de l’empresa, si és la culpa del

cont ract e, etc. Com comprendrà jo no he entrat en aquestes

profunditats, del que sí estic segur és que s’ha actuat i s’ha

t reballat amb totes les garanties jurídiques per resoldre o per

arreglar uns contractes que hi haurà hagut una discuss ió i

es t am en un estat absolutament -com vostè sap- absolutament

garantista que dóna possibilitats a tothom que pugui recórrer,

et c.,  p er tant hi ha hagut una discussió d’unes obres que s’han

at urat -sigui la culpa de qui sigui- i nosaltres les reprendrem i

tendrem al final d’aquest mandat 180 i escaig d’habitatges més

a Menorca que s i se sumen als 213 que hi tenim ara suposa un

80 i escaig per cent d’augment del que tenim a Menorca. 

Però només -i acab amb una cosa- el tema és el següent:

s’han aturat les obres sap per què? Perquè les estàvem fent. En

el seu mandat no crec que cap diputat no li preguntàs a vostè

per obres aturades de l’IBAVI perquè no n’hi havia cap en

marxa. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Conseller.  

I.14) Pregunta RGE núm. 2450/21, presentada pel diputat

S r. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari

Ciudadanos, relativa a rebre turis te s  a les Illes Balears com

a destinació segura.

Catorzena pregunta, RGE núm. 2450/21, relativa a rebre

turistes a les Illes Balears com a destinació segura, que formula

el diputat Sr. M arc 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, majoristes de viatges i

companyies aèries  ja preparen i anuncien el reinici de l’activitat

turística a les nostres illes. Però ja hem passat per aquesta

situació, ja tenim experiència i ja coneixem les mancances del

Govern per gestionar eficient ment el repte sanitari de la

reactivació turística. 

Sr. Conseller, considera el Govern que estam preparats a les

Illes Balears per rebre turistes com a destinació segura?

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

Model Econòmic, Turisme i Treball. 

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I

TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez): 

Gràcies, Sr. President. Ara és el moment de la desescalada

i en això està fent feina el Govern amb els distints actors

precisament per mant enir la situació epidemiològica que tenim

i jo crec que tots estam fent feina en aquesta direcció i per

suposat quan s’obrirà la temporada turística, aquest govern

està preparat per aquesta situació.

Hem intensificat i millorat  les mesures respecte l’any passat,

l’any passat que eren les mateixes en totes les destinacions del

món i a més nosaltres teníem mesures específiques i ara sí que

tenim més mesures com són els controls a p ort s i aeroports i

altres mesures  que ja han adoptat els nostres sectors i els

protocols de seguretat estan ja tots en marxa. Per tant ,  ara és el

moment de la desescalada, de mantenir precaució, de mantenir

aquesta situació per després estar preparats per a aquest estiu

on, a més, el certificat de vacunació també jugarà un paper

important i nosaltres serem una de les  primeres destinacions on

s’imposarà.

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Gràcies, president. Sr. Conseller,  li demanam un pla

d’actuació amb protocols lligats a nivells d’alertes sanitàries

com el que va redactar la Conselleria d’Educació a l’inici

escolar. 

Que si un turista compra ara un paquet vacacional a Balears,

sàpiga què trobarà, què podrà fer, on i com es  p odrà desplaçar

en funció de les variables sanitàries de cada moment. És a dir

protocols p er a totes les activitats de la cadena de valor: en

excursions en autocar, cotxes de lloguer, espectacles , oci

nocturn, rut es  culturals, sector nàutic, turisme esportiu,

gastronòmic, etc. 

Sr. Negueruela, els turistes que venguin s’han de trobar

amb unes Illes  Balears segures, sostenibles però també amb

unes illes amigables, actives, alegres amb establiment s i

negocis oberts. Li demanem, per tant, que gestionin àgilment

les ajudes a les empreses. 

Sr. Conseller, tenim els millors  experts de la indústria

turística, les empreses  tecnològiques punteres d’economia

digital, una sanitat pública i privada amb grans professionals,
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tenim grans emprenedors  amb moltes idees per desenvolupar.

Què li demanam des del Grup Parlamentari Ciutadans? Que

aprofiti totes les nostres fortaleses i que amb p revisió, amb

empatia, amb capacitat de feina, amb lideratge prepari p rot ocols

sanitaris p er fer de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera un

autèntica destinació segura. 

No esperar a veure què fan els nos t res  competidors per

posar-nos a la seva estela, som els millors en turisme!, i ho hem

de demostrar. I per cert -i ho ha comentat vostè- i jo li dic a

Andalusia ja fa prova pilot amb codi QR de certificat de

vacunació i aquí, quan la farem?

EL SR. PRESIDENT: 

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

Econòmic, Turisme i Treball. 

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I

TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez): 

Gràcies, Sr. President . El certificat de vacunació, el certificat

de vacunació a nivell europeu a una de les primeres

des t inacions on es posarà serà aquí, i crec que el que va dir la

Ministra de Turisme és molt  clar, vendrà a més en les properes

setmanes per explicar aquesta situació per a les nostres illes

que és per a nosaltres una prioritat. 

La situació ara és el control de la situació epidemiològica en

aquests moments. I en aquests moment s estam fent feina en

aquest sentit i per això hem demanat a l’Estat que intensifiqui

els cont rols en ports i aeroports en turisme internacional, que

les PCR es facin de forma individualitzada i no aleatòriament.

Per això estam fent feina per garantir tot aques t  mes fins que

passi la Setmana Santa. Jo crec que tots estam fent feina en

aquest sentit i crec que és positiu que es faci.

En paral·lel els protocols estan pràcticament preparats,

vostès formen part de la Comissió de Reactivació, tenen experts

i es tam fent feina en aquest sentit en tot el que ens diuen t ot s

els experts  t urístics en aquest sentit. I després fins a l’estiu

tenim -com vostè també ha dit- totes les ajudes perquè el nostre

sector aguanti i p er tant tenguem el mateix nivell d’empreses

que fa un any. Jo crec que és  una bona notícia i per tant

seguirem fent feina en aquest sentit i seguirem treballant amb

vostès en el Pacte de Reactivació. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.15) Pregunta RGE núm. 2468/21 , presentada per la

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

Popular, relativa a percentatge de vacunació que formula. 

Quinzena pregunta RGE núm. 2468/21 relativa a percentatge

de vacunació que formula la diputada Sra. María T ania 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, per quin motiu el percentatge de vacunació contra

la COVID a Balears és inferior a la mitjana estatal?

Gràcies. 

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, no sé si es refereix al

percent at ge total de població posat en funció de la població

total o de la població diana, són dades diferents. 

Quant a la població t otal ho he explicat diverses vegades.

Aques t a comun i t a t  a u t ònoma t é manco p oblació

institucionalitzada que comunitats autònomes com Extremadura

o Astúries que són de les mateixes dimensions que nosaltres.

Si fa referència al percentatge de vacunes rebudes i posades en

funció de les rebudes llavors aquesta xifra s’actualitz a cada dia,

la convit a mirar les dades que es  p ubliquen per part del Govern

de les Illes Balears o del ministeri i veurà com Balears està en la

mitjana d’administració de vacunes. 

Tenim excel·lent s  professionals que fan des de la

p lanificació a l’administració de les vacunes seguint el Pla de

vacunació. No sé on veu els dubtes. 

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. MARÍ I MARÍ: 

Gràcies, Sr. President . Sra. Consellera, la principal mesura

per combatre la COVID a dia d’avui és la vacuna i aquestes illes

estan cada set mana a la cua en percentatge de vacunació, de

tots els percentatges. No ens  ho podem permetre, no ho

resistirem, ens trobam en un moment crític i és vital donar un

missatge de seguretat per als ciutadans  i p er a la temporada

turística.

Els  seus  canvis de criteri, les seves mentides i la seva

negligència està provocant desconcert sanit ari, desesperança

social i desesp eració econòmica. Segons el vacunómetro de

Canal 4 basat en les dades ...

(Algunes rialles)
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.., basat en les dades que ofereix la seva conselleria i el seu

ministeri, no aconseguirem la immunització de la població fins

l’any 2028. Ahir només teníem 32.000 persones vacunades

completament. 32.000! El Pla de vacunació és un autèntic caos

ningú no sap on ni quan s ’ha de vacunar ni si serà la setmana

que ve o d’aquí quatre anys. El Sr. Juli Fuster desp rés

d’autoritzar les vacunacions a polítics ha anunciat  campanyes

mass ives que se suspenen, les tornen a iniciar i les cancel·len

a les vuit hores. Campanyes massives al ralentí, campanyes

massives que es tornen ínfimes mentre la COVID destrossa

famílies i empreses. Els seus anuncis s’han convertit en una

est afa, ens han enganat, ens han mentit i ens han desprotegit. 

Cinc comunitats autònomes han retirat el lot sospitós

d’AstraZeneca. Vostè ahir encara adminis t rava aques tes

vacunes, no ha estat capaç ni de retirar-les per prudència, ni de

protegir els ciutadans fins que el Ministeri de Sanitat ha

ordenat la seva paralització. Una vegada més arriba tard, arriba

t ard en la presa de decisions, posant en risc la població. La

gent té por, els ciutadans se senten insegurs i vostè no pren

cap mesura que transmeti confiança. No tenim Pla de

vacunació, no tenim vacunes i tampoc no tenim economia. 

Sra. Consellera, el desconcert és màxim, el seu govern ha

demostrat  ser incapaç de trobar l’equilibri entre salut i

economia. Reclamin un tracte diferenciat perquè necessitam

més vacunes . La pandèmia ha estat mundial, però la

incompetència a dia d’avui és tota seva. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

Consum.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patricia

Juana Gómez i Picard):

Gràcies , president. Jo li agrairia, Sra. Diputada, que abans de

venir, miri les dades, és el que feim nosaltres per preparar les

preguntes i per preparar les respostes...

(Alguns aplaudiments)

Ahir, ahir el percentatge de vacunació d’aquesta comunitat

autònoma, publicat en el ministeri, ho pot mirar perquè ho acab

de comprovar, era de 86,9 de vacunes posades i la mitjana

d’Espanya és del 84,8, dos punts per damunt la mitjana

d’Espanya. Per tant, deixi de mentir, perquè és l’únic que fa

quan ve en aques t parlament, mentir, alarmar, confrontació

política, sense propostes, sense diàleg, sense cap solució. El

Partit Popular no ha presentat una sola solució durant tota la

pandèmia i d’això fa més d’un any...

(Remor de veus)

Més de 32.000 persones, com vostè ha dit, estan

vacunades, 118.000 estan vacunades amb primera dosi. A les

residències fa setmanes  que no hi ha un sol cas positiu, se

n’haurien d’alegrar, ho haurien de dir, s’haurien d’alegrar, Sra.

Diputada, perquè la vacunació funciona, perquè és la gran

esp erança i és la gran solució també a aquesta pandèmia i ho

sabem tots. O sigui, no és un descobriment del Partit Popular.

Però vostès continuen en la confrontació, perquè ja li ho dic, de

propostes cap ni una.

Nosaltres seguirem amb l’objectiu de salvar vides i vostès

encara no sabem per què hi són.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sra. Tur, es tà en disposició de fer

la pregunta o la retardam un poc? Perfecte. La Sra. T ur acaba

d’aterrar, com la Sra. Virginia Marí. Formularem les preguntes

abans de les preguntes a la presidenta.

I.17) Pre gunta RGE núm. 2452/21, presentada per la

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

Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a polítiques per a la

cultura dutes a terme. 

Dissetena pregunta, RGE núm. 2452/21, relativa a polítiques

per a la cultura dutes a terme, que formula la dip utada 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, Sr.

Conseller, li agraesc que hagi girat una mica la cadira, perquè

no ens agrada que ens donin l’esquena. La meva pregunta és

molt directa, vost è acaba d’aterrar pel que fa a la responsabilitat

en cultura en aquesta comunitat autònoma, i jo li recordaré el

que va dir la delegada de Cultura d’aquesta comunit at, Catalina

Solivelles, a la seva compareixença inicial, pràcticament per

presentar-se. Va dir que “milloraria el sector cultural a Balears,

modernització dels equipaments, foment  de la transversalitat de

la cultura com a eina d’intervenció social per fer front als grans

reptes de la nostra societat i fomentar la cultura com a

cohesionador de la nostra societat”. Aquests eren els eixos

fonamentals i els seus objectius quan va entrar.

Què se n’ha fet de tot això, Sr. Conseller? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula el conseller de Fons

Europeus, Universitat i Cultura.

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT

I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Pons, per aques t a

pregunta. Miri, li comentaré que, com vostè ha dit, la directora

general de Cultura va explicar que durant la passada legislatura
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es va posar en marxa el P la de la cultura, un pla que es va

dissenyar a deu anys vista. 

Hem pogut accelerar molt es  de les qüestions que es van

comunicar, com per exemple, el Consell de la Cultura de les Illes

Balears, que ja és un fet; la creació i posada en marxa de

l’Institut d’Indústries Culturals, que també està aconseguit;

estam treballant, està en marxa ja la creació de l’Observat ori de

la Cultura de les Illes Balears; la consolidació i millora de la

xarxa d’equipaments cult urals i reforç del seu personal, l’impuls

al programa de cultura i inclusió social amb projectes com

T eat ret eràpia que és -com sap- una iniciativa per a víctimes de

violència masclista. La revisió del sistema de subvencions i els

criteris fixats per donar suport a les noves necessitats del

sector cultural, que també he tingut oportunitat d’explicar

abans; i la creació de nous equipaments, com per exemple el

Centre de Fotografia Antoni Catany , la Caixa de Música, o el

Museu de Formentera; i evidentment tot això amb la revisió de

la normativa vigent i l’adaptació de les necess it at s post COVID

del sector cultural.

Moltes gràcies, Sra. Pons.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, acaba d’arribar i repetiré

el que ha dit una dip ut ada abans, aprofiti el moment per fer un

bany de profundit at  en tot allò que falta a la cultura. Vostè ens

parla de coses que són damunt el paper, observat oris, instituts,

Pla de cultura, Caixa de Música. Tot això..., però la realitat és

una alt ra, ja sé que estam en una pandèmia mundial, però la

cultura no se n’ha de ressentir, que ja se’n ressent  i molt en

aquesta comunitat autònoma.

Els artistes  denuncien que el Govern ignora la gran majoria

del sector. Simplement li faré un resum de tot allò que es

queixen els artistes i també els nostres músics. Critiquen que

les ajudes per la crisi de l’execut iu se centren en les indústries

culturals i exclouen els artistes per comp t e d’altri, que per cert,

represent en el 80% del sector i que són aquells que estan

donats d’alta en el règim d’art is t es  o el règim general i que han

estat els més perjudicats per la crisi ocasionada per la

pandèmia. A més a més, nosaltres consideram que s’està

ignorant la major part del sector i se’ls està abocant  al col·lapse

definitiu si no es fa qualque cosa. El Govern va declarar la

cult ura com a bé essencial, però vostè estarà d’acord amb mi

que si no hi ha mús ics ni artistes, la cultura està buida de

contingut i això és el que no volem cap de nosaltres.

Esperam, per tant, que vostè pugui canviar el rumb de les

ajudes, des d’una perspectiva que posi al centre a la majoria

dels treballadors de la cultura i, com sap, des  d’aquest sector

s’està demanant i d’una manera intensa, més ajudes al sector.

I li faré una darrera reflexió o una darrera informació, diverses

associacions culturals han criticat que l’Institut d’Estudis

Baleàrics n’ha deixades  cinc sense ajuts, precisament perquè el

crèdit s’ha esgotat. Faci una immersió de profunditat, que

segurament a vostè li agrada la mar i amb aquest símil li vull dir

que posi fil a l’agulla, p erquè la cultura també s’ofega, Sr.

Company.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula el conseller de Fons

Europeus, Universitat i Cultura.

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT

I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Molt es  gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Pons, jo de veres,

ho dic amb tot el respecte i tot a la bona voluntat possible, dir

que la política cult ura es basa en qüestions que el paper

aguanta, em sap greu, però és  que com a mínim això és faltar a

la veritat, és una fal·làcia.

S’han posat en marxa diferents subvencions, diferents ajut s

que no han estat suficients, i se n’hauran de posar més, ben

segur que sí. Però s’han posat en un any més de 5 milions

d’ajuts per a les activitats cult urals. L’activitat cultural, d’altra

banda, encara que molt colpida i amb moltes dificult ats, no s’ha

aturat, hem treballat des d’aquest govern per protocol·litzar

totes les activit at s  culturals i ajudar a la seva reprogramació.

Evidentment ens hauria agradat que l’activitat cultural seguís

que si res no hagués passat, tant l’activitat cultural com

l’econòmica, però jo supòs que recorda que t enim una

pandèmia mundial i que per tant, tot s’ha d’adaptar.

I quan diu per exemple, del que jo dic que el pap er ho

aguanta tot, l’Institut d’Indústries Culturals ja no només és que

s’hagi creat, sinó que també ha tret  línies d’ajuts. I ja ho he dit

abans  a l’anterior resposta, crearem tots els mecanismes

necessaris per donar cobertura...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

(Alguns aplaudiments)

Ara recuperarem les dues preguntes ajornades.

I.12) Pregunta RGE núm. 2466/21, prese ntada per la

diputada Sra. Virgínia Marí i Rennesson, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a projectes ITS en matèria de

medi ambient. 

La dotz ena p regunta és la RGE núm. 2466/21, relativa a

projectes ITS en matèria de medi ambient, que formula la

diputada Sra. Virgínia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari

Popular. Té la paraula la Sra. Marí.
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LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Gràcies, Sr. President, bon dia, diputats , diputades. Sr. Mir,

una pregunta bastante sencilla, a ver si me la sabe contestar.

(Remor de veus)

¿Cuántos de los proyectos del impuesto del turismo

sostenible que se t enían que llevar a cabo en el año 2020 tiene

como mínimo iniciados o acabados? Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Té la paraula el conseller de Medi

Ambient i Territori.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRIT ORI

(Miquel Mir i Gual):

Moltes gràcies, Sr. President . Projectes relacionats amb el

medi ambient n’hi ha molts, jo li p uc contestar sobre els que

depenen de la meva conselleria i el que li puc dir és que

actualment un 60% dels projectes ja estan iniciats i un 32% ja

han estat executats. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Gracias , Sr. Presidente. Me dice que el 60% está iniciado, no

lo sé, esto lo pongo en duda. La verdad es que es más de lo

mismo, usted, cuando habla de medio ambiente y de pesca... ,  y

se lo he preguntado a usted y le voy a hacer una pregunta en

concret o para ver si usted me contesta algo diferente a la Sra.

Mae de la Concha, porque es más de medio ambiente.

También me gustaría saber cuántos en recursos hídricos de

proyectos ITS se han llevado a cabo y sobre todo se han

finalizado. Sabemos que hay 155 proyectos y 48 se

pospusieron, de momento creo que de este tipo, de esto no hay

nada finalizado.

En su comparecencia del pasado 3 de marzo, usted lo que

hizo en todo momento es  echar balones fuera y creo que es lo

que sigue haciendo. Este no es el camino, Sr. Mir, no lo es,

us ted está aquí para solucionar problemas, no para t irar

balones fuera, se lo digo así de claro.

Uno de los proyectos que más me interesa que us ted me

conteste es  el de retirada de redes fantasma o redes que siguen

capturando, que son estas. Según la Sra. De la Concha, el año

pasado me contestó que se iba a hacer seguro, seguro, el 2020

o 21 y 22. A fecha de hoy, ni una sola red se ha retirado, ni una,

y usted lo sabe, y además, afecta al medio ambiente.

Yo, la verdad, es que no sé p ara qué anuncian cosas si

luego no las hacen, ¿tan difícil es, de verdad, acabar los

proyectos que se inician?

Ustedes , que van de protectores del medio ambiente en la

naturaleza y la sostenibilidad, la verdad es que son el peor

virus para el medio ambiente, ustedes, no saben gestionar,

estas redes siguen pescando, nadie ha quitado ni una sola.

Y le vuelvo a decir lo que dije en el 2019, estará hecho antes

el ferrocarril que hayan quitado una sola red muerta, ustedes.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Té la paraula el conseller de Medi

Ambient i Territori.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

(Miquel Mir i Gual):

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Marí, si volia saber

informació concreta sobre algun projecte que depèn de la meva

conselleria, era tan fàcil com formular la pregunta, és  que vostè

no fa ni els deures, perquè aquest projecte no depèn de la

Conselleria de Medi Ambient i Territori i, per tant, entendrà que

la formulació de la seva pregunta tal vegada no sigui la més

encertada.

Jo no sé si a vostè li agrada la fís ica quàntica, Sra. Marí,

però jo crec que el seu partit es podria batejar com el Partit

Popular del Rominger, hi és i no hi és...

(Remor de veus)

..., defensa l’ITS quan és a l’oposició, però també demana que

es  ret iri o que es rebaixi, per tant, vostès el primer que han de

fer és decidir bé què volen i què pensen i sobretot llançar

missatges que tenguin una certa credibilitat.

La Conselleria de Medi Ambient  i Territori del Govern de les

Illes Balears  ho té clar, Sra. Marí, considera l’ITS com a una

eina imprescindible per seguir treballant quant a la sostenibilitat

d’aquesta comunitat autònoma i, sobretot també, per seguir

treballant per garantir una millora quant  a l’estat ambiental i

sobretot  també poder garantir que aquest sigui òptim per a les

generacions futures.

Si vostè se suma a la tasca, jo li torn repetir, Sra. Marí,

benvinguda s igui aquesta suma. El que passa és que també li

he dit alguna altra vegada, vostès només se’n recorden de la

sostenibilitat quan són a l’op os ició perquè la pitjor malaltia que

ha tengut aquesta comunit at autònoma quant al medi ambient

ha estat quan vostès han estat al Govern i quan vostès han

tengut la direcció de la Conselleria de Medi Ambient  a t ravés

del Sr. Company.

A mi sempre em trobarà treballant per la sostenibilitat

d’aquest p aís , sempre em trobarà treballant en aquest sentit, i

d’això se’n diuen principis, Sra. Marí, i van molt més enllà que

l’electoralisme que vostè fa.

Moltes gràcies.
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(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Remor de veus)

Gràcies. Gràcies, cadascú ha tengut el seu temps.

I.16) Pregunta RGE núm. 2448/21, presentada per la

diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,

re l ativa a mecanisme per seleccionar projectes a l’hora

d’accedir als fons Next Generation Unió Europea.

Setzena pregunta, RGE núm. 2448/21, relat iva a mecanisme

per seleccionar projectes a l’hora d’accedir als fons Next

Generation Unió Europea que formula la diputada Sra. Sílvia

Tur i Ribas del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, p resident, i gràcies també per la deferència que ha

tengut amb les  diputades que hem arribat, per retards del vol,

prou tard.

Bé, en aquest cas  la pregunta té a veure en com pensa,

definitivament, el Govern de les Illes Balears orquestrar,

organitzar el mecanisme per recepcionar els projectes que han

de ser susceptibles de rebre fons europeus Next Generation

però també no només el mecanisme per recep cionar-los, sinó

també el mecanisme per seleccionar-los.

I jo li deman perquè el dia 23 de febrer en aquesta cambra

vàrem aprovar una moció, instada per Ciutadans, que deia una

cosa i la contrària, i que el Partit Socialista i MÉS per Mallorca

i Podem hi varen donar suport, i jo crec que convendria, ara que

han passat gairebé tres setmanes, que el Govern, perquè crec

que ja han tengut temps per fer-ho, ens aclareixi quin

mecanisme faran servir vos tès: ho vinculen només a una oficina

tècnica, ho vinculen al pacte per la regeneració econòmica, ho

desvinculen d’ambdues coses o faran un mix i, a més a més, hi

afegiran algun element  extern? Perquè no fa falta que els llegeixi

el que varen aprovar, però supòs que vostè entendrà que diu

una cosa i l’altra i la contrària.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Té la paraula el conseller de Fons

Europeus, Universitat i Cultura.

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT

I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. T ur. Bé, com sap,

ahir vam aprovar, per Consell de Govern, la creació de l’Oficina

de Planificació i Coordinació de Projectes Estratègics de les

Illes Balears, és una oficina que, com bé diu el nom, planificarà

i coordinarà t ots aquests projectes estratègics i el que no són

encara projectes, el que són propostes i el que son idees, com

hem treballat fins ara amb diferents entitats, amb diferents

consells insulars o amb diferents ajuntaments, i evidentment

també amb diferents conselleries d’aquest govern.

En aquest sentit, consellera, l’oficina de nova creació

treballarà, juntament amb la conselleria, amb les conselleries del

Govern, amb els ajuntaments, amb els agents socials i amb els

agents econòmics, dins els mecanismes existent s , a la Mesa de

Diàleg Social, en el Pacte de reactivació, a la Conferència de

Presidents, a la FELIB, amb la qual he tengut ocasió també de

reunir-me, amb reunions bilaterals per treballar i coordinar els

projectes i propostes dels fons europeus.

Hi haurà moltíssimes oportunitats per treballar en la

configuració i proposta d’aquesta estratègia balear, estam

totalment convençuts que els seus dubtes es  t ransformaran

també en una participació activa a tots els aforaments que

siguin possibles. Per tant, segurament estarem molt  d’acord

amb el que pugui sortir d’aquestes diferents reunions i treball

conjunt.

Per tant, també la convid a participar de totes aquestes

accions per crear els millors projectes de les Illes Balears.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, Sr. Conseller. Em sap greu, però crec que no m’ha

respost a res, vegem, i gràcies també per convidar-me a treballar

activament, és el que faig aquí, treballar activament , el que

passa és que entendrà vost è que no és la meva feina proposar

projectes, això és la feina d’altres, bé.

El dia 23 de febrer varen aprovar crear una oficina tècnica

que vostès, com a govern, ja havien decidit aprovar, p er alt ra

banda, i que celebr que ahir formalment constituís.

Punt dos, en aquest acord també deia que aquesta comissió

tècnica treballaria en el marc del Pacte per la reactivació de les

Illes Balears, p erquè hi participassin agents socials i econòmics

de les Illes, amb una visió estratègica clara i consensuada, cap

esment dels consells insulars. Vostè em dirà on queden, per

exemple, els onze projectes de Formentera per 8 milions

d’euros, com es farà aquest cribratge?

Després també deia: “El Parlament insta el Govern que

l’Oficina tècnica avaluï els projectes amb criteri objectiu i

transparent”. Jo vull que em respongui, Sr. Conseller, qui

avaluarà els projectes, no qui els coordinarà, qui supervisarà

que s’ajusten a la normat iva i al decret que va aprovar l’Estat

esp any ol, etc., no, qui i com aprovarà els projectes. Vostè no

m’ho ha respos t . A mi em preocupa que hagin passat tres

setmanes i em segueixi parlant de reunions bilaterals.
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Evidentment, el diàleg, el diàleg del Govern amb sectors

econòmics i altres ins t it ucions hi ha de ser sempre, jo hi confiï,

evidentment, però com...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

Gràcies, Sra. Tur. Té la paraula el conseller de Fons

Europeus, Universitat i Cultura.

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT

I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Gràcies , Sr. President. Sra. Diputada, jo crec que li he

respost abastament al que vostè m’ha demanat. Tres  setmanes,

sí, l’oficina és una realitat, aprovada per Consell de Govern des

d’ahir.

L’oficina, el mecanisme de l’oficina es completa amb cinc

persones funcionàries de la comunitat autònoma, amb diferents

funcions, econòmiques, jurídiques, de projectes, etc., que són

les  p ersones  t ècniques que treballaran en l’avaluació

d’aquestes propostes i d’aquests projectes.

I vostè em diu on queden els consells insulars. Jo ja li he

dit, que ha estat el primer que li he dit, pràcticament , que aquest

treball es farà amb els mecanismes existents amb la Mesa de

Diàleg Social i dins la Mesa del Pacte de Reactivació de les Illes

Balears, a la qual vostès hi són i hi són els consells insulars.

Jo li agrairia també que deixi de detonar com s i jo no t ingués

sensi...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

(Alguns aplaudiments)

I.18) Pregunta RGE núm. 2557/21, presentada pe l  di putat

Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mi xt,

relativa a situació sanitària i mesures acordades a Menorca.

Divuitena pregunta, RGE núm. 2557/21, presentada en

substitució de la RGE núm.2458/21, relativa a situació sanitària

i mesures acordades a Menorca, 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. Supòs que vostè és conscient o, s i més  no,

coneixedora de la confusió, la desorientació i en darrer terme la

indignació que han causat a Menorca les mesures que va

adoptar el Govern el passat divendres, de prevenció de la

COVID.

Quin és el motiu d’aquest desconcert i que ja li dic que

arriba a la indignació? Refent un poc els antecedents, el mes

d’octubre-novembre l’Estat va aprovar el que s’ha anomenat el

semàfor COVID, que establia una correspondència ent re el

nivell d’emergència sanitària i les mesures de prevenció. La

comunitat autònoma va fer aquesta recepció d’aquest semàfor,

va generar el seu propi semàfor COVID, que va ser rebut com

a una eina molt útil per donar seguretat i per donar garant ies

que, a mesura que es canviassin els nivells, no s’haurien

d’establir noves mesures, sinó que les  mesures eren conegudes

a l’avançada. Això va ser rebut com a una novetat positiva

respecte de tota la muntanya russa, p er dir-ho així, inevitable,

segurament, que havien es t at les primeres onades de la COVID.

Tot això, a part ir del 25 de febrer, salta pels aires, és a dir,

Menorca passa a nivell 2, però (...) nivell reforçat amb tota una

sèrie de mesures  de nivell 3, algunes de nivell 4, i el 12 de març,

aquest passat divendres, es passa a nivell 1, amb mesures que

són de nivell 2, amb mesures que són de nivell 3, fins i tot

mesures que són de nivell 4, que no havien estat aplicades

quan Menorca es trobava realment al nivell 4.

És a dir, per tant, aquest desgavell,  per dir-ho així, és rebut

p er la ciutadania com a un engany, és a dir, s’ha frustrat una

expectat iva que hi havia, que si millorava la situació sanitària es

flexibilitzarien les mesures. I això vostè també sap que a

Menorca és rebut com que pagam el fet que la rest a d’illes

tenen una situació sanitària menys favorable.

És  p er tot això que li deman que em valori l’ajust, la

correspondència entre el nivell de l’emergència sanitària a

Menorca i les mesures que va adoptar el Govern el p assat

divendres.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Moltíssimes gràcies, Sr. President . Gràcies, Sr. Castells per

aquesta p regunta la qual em permet explicar una mica aquesta

desescalada que fem una vegada més i hem explicat durant tot

el temps, després de la terrible tercera onada, que tantes vides

ha causat a la nostra comunitat autònoma. Hem explicat que

havíem de fer una desescalada precisament lenta i segura per

salvar vides, que és el primer que ens preocupa a tots i a totes,

i p er poder reactivar l’economia de forma segura. I hem parlat

entre tots i sempre amb assessorament  dels equips d’assessors

sanit aris que no s’havien de cometre altres errors, errors

passats, com, per exemple, desescalades molt ràpides que fan

que hi hagi un rebrot molt important.
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Aquesta comunitat autònoma, com vostè sap, tenim un 70%

de la soca britànica, que és molt més  contagiosa que la que

teníem a l’estiu, per tant, ens trobam a un moment més

complicat.

Durant el Nadal hem viscut èpoques molt terribles, també a

l’illa de Menorca, amb incidències de fins  a 562 casos a 14 dies

p er 100.000 habitants, per tant amb incidències molt elevades,

amb complicacions a les UCI i, per tant, aquesta és una realitat

que no hem d’oblidar en cap moment.

Per p oder fer aquesta reactivació de forma segura és

necessari fer una desescalada lenta i això sempre ha estat

consensuat i pactat tant amb la Mesa de Diàleg Social com amb

els consells insulars, amb la FELIB i l’Ajuntament  de Palma als

quals sempre agraesc la seva feina intensa.

Seguim amb la mateixa trajectòria, Sr. Cast ells , cada illa en

aques t  moment té un nivell diferent i unes mesures diferents

segons  la seva situació sanitària. Menorca es troba a nivell 1;

Formentera i M allorca es troben a nivell 2; i Eivissa es troba a

nivell 3. S’hi suma que hem pres les decisions per a un mes

perquè ve Setmana Santa i Setmana Santa ha estat per part del

Consejo Interterritorial i del Ministeri de Sanitat qualificat com

a setmana de risc extrem, per la major mobilitat que hi ha,

perquè hi tornen residents, perquè la gent es troba de

vacances, perquè la gent  t é un comportament evidentment més

lúdic i que és el normal. I, per tant, com que és de risc ext rem

s’han pres les mesures per a un mes amb les restriccions

d’obligat compliment que ha aprovat el Consejo Interterritorial.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, per la seva resposta, Sra. Presidenta. Si volem que

s’acompleixin les mesures, les hem de fer comprensibles;

aleshores jo la convido o l’insto a recuperar la filosofia del

semàfor, és a dir, si les circumstàncies  han canviat, si hi ha

noves soques, si hi ha noves  realit at ,  nosaltres som

perfectament comprensius d’aquesta realitat, però al que

convido el Govern o deman al Govern és la claredat  en

comunicar aquestes mesures, perquè, si ja són difícils

d’acomplir, només es poden acomplir amb el compromís de la

gent i la gent només les acomplirà si som clars  en l’establiment

d’aquestes mesures.

Gràcies, Sra. Presidenta.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Intentam ser molt clars amb les

mesures que aprovam en el Consell de Govern i és veritat que

ens hem d’esforçar sempre més.

També vull rep et ir una vegada més que jo entenc

p erfectament el dolor, el cansament, la desesperació de la gent,

però pensi que aquestes mesures  són les que aconsegueixen

salvar vides, i s’ha demostrat, i aquestes mesures són les  que

ens permetran reactivar l’economia de forma segura. I per t ant,

això va en benefici de l’interès general de tots i de totes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.19) Pregunta RGE núm. 2451/21, presentada pel diputat

Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

pe r l e s Illes Balears, relativa a valoració de la votació al

Congrés dels Diputats de la proposició de llei sobre el comerç

minorista.

Dinovena pregunta, RGE núm. 2451/21, relativa a valoració

de la votació al Congrés dels Dip utats de la proposició de llei

sobre el comerç minorista, que formula el diputat  Sr. Josep

M elià i Ques del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes

Balears. Té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

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

passat, en el Congrés dels  Dip utats vàrem assistir al que en

diríem un espectacle vergonyós d’incoherència política.

A finals del 2018, aquesta cambra, amb una amplíssima

majoria, va aprovar una proposició de llei, presentada pel Grup

Parlamentari El Pi Proposta per les  Illes Balears, a favor del petit

comerç i a favor de l’autogovern de les Illes Balears, a favor de

recup erar les rebaixes comercials i a favor que el Govern de les

Illes Balears pogués establir el règim jurídic, calendari, dins uns

marges de temps, tothom hi estava d’acord; el Govern de les

Illes  Balears i els partits que donen suport al Govern de les  Illes

Balears estaven totalment d’acord i varen votar favorablement.

Però resulta que quan arriben a Madrid hi voten en contra,

deixen tirat el petit comerç, deixen tirat l’autogovern de les Illes

Balears.

I nosaltres li demanam: Sra. Presidenta, què pensa que el

Govern dels Diputats refusàs aquesta proposició de llei?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Té la paraula la presidenta del Govern.
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LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Sr. Melià, aprofitaré per tornar aclarir

una cosa que és p rou evident, nosaltres, jo contest en nom de

les decisions del Govern de les  Illes Balears i estic sotmesa,

evidentment, a l’oposició i a la crítica i a les propostes per part

dels grup s parlamentaris, evidentment no em toca molt valorar

les posicions del Congrés dels Diputats. Jo aquí vaig votar a

favor d’aquesta proposició de llei que va presentar el seu grup

parlament ari i desgraciadament en el Congrés dels Diputats

només  hi ha hagut 33 vots a favor i més de 200 en contra i més

de 80 abstencions.

Amb referència a una modificació d’un article d’una llei

estat al,  que tal vegada necessitava més consens, tant a nivell

polític com a nivell territorial, on també les comunitats

autònomes hi tenen la seva importància.

Em permetrà que no entengui l’exageració del seu

plantejament quan aquí a les Illes Balears en termes de comerç

i d’ajudes al petit  i mitjà comerç de la nostra comunitat

aut ònoma han estat una política que ha abanderat el Govern de

les Illes Balears des de l’acord i des del diàleg social.

He de recordar que s’han augmentat moltíssim les ajudes al

petit comerç. He de recordar que es fa tota una política de

centres comercials  a cel obert. He de recordar que s’ha ajudat

a la venda on line per part del petit comerç a través de la

conselleria i la Vicep residència Econòmica i a la Direcció

General de Comerç, per tant, en aquesta línia estam t reballant. 

Sobretot he de recordar una cosa que crec que és important:

la situació del comerç i les prioritat s  en aquest moment..., en

una societat que vivim des de 2018 en què vostè va presentar

la proposició de llei a aquesta realitat actual en què es tam sota

una pandèmia sanitària i que tenim unes necessitats bastant

més àmplies que aquest article que vostè planteja de la

modificació de la llei estatal, crec que són la vertadera lluita que

ha fet aquest govern i crec que és un gran repte, una gran...

aconseguir una qüestió històrica per a aquestes illes, Sr. Melià,

que vostè ha obviat  i que són que més de 900 milions d’euros

d’ajudes directes que vendran de l’Estat aniran al sector del

p etit comerç de les nostres illes i als autònoms que crec que és

un repte fonament al que hem aconseguit gràcies a la lluita entre

tots i totes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta, no m’estranya

que t iri pilotes fora i no contesti a l’objecte de la meva pregunt a

p erquè fa empegueir el que va fer el Partit Socialista i Podemos

al Congrés de Diputats.

A mi em p areix molt bé que venguin ajudes i que es donin

al petit comerç, lògicament que em pareix molt bé. Ara, el món

ni comença ni acaba amb aquestes ajudes. El que volen els

comerciants és poder exercir la seva activitat de manera

competitiva i amb durabilitat en el temps. 

Aquest és el seu gran objectiu, més enllà que en el moment

temporal en què ens trobam de la pandèmia evidentment rebin

una compensació per la situació de crisi que estam patint tots,

només faltaria!, només faltaria!

Ara bé, jo li deman -i vostè en deu tenir una opinió-, què li

pareix el que fa el Congrés de Diputat s?, o no li pareix res?, no

té opinió sobre que votin en cont ra de les Illes Balears i del

petit  i mitjà comerç de les Illes Balears?, no li mereix cap

comentari ni té una opinió formada? Resulta sorprenent.

Per lo bajini em diuen que ha canviat, que des de 2018 les

coses, home, han evolucionat, lògicament que han evolucionat,

però el p et it i mitjà comerç de les Illes Balears, tant que parlen

de diàleg social i d’interlocució, continuen erra que erra

demanant... i el conseller diu que no amb el cap, però ahir varen

fer una roda de premsa i ho varen dir les pat ronals, continuen

demanant la recuperació del període de rebaixes  i continuen

demanant la competència de les Illes Balears en comerç interior

d’acord amb l’Estatut d’Aut onomia, i m’agradaria que el

Govern de les Illes Balears fos contundent en aquesta qüestió

perquè és el que li pertoca...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià... Gràcies, Sr. Melià, té la p araula la

presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Melià, nosaltres evidentment

el vicepresident, el director general de Comerç i jo mateixa ens

hem reunit moltíssimes vegades amb les associacions de

comerciants de la nos t ra comunitat autònoma i hem treballat i

treballam conjuntament. 

A mi què m’han demanat sempre?, entrar a la política dels

ERTO, allargar-la i poder-la fer possible. Què m’han demanat ?,

un plantejament de prestació extraordinària per a fixos

discontinus. Què m’han demanat?, ajudes directes i això ho

hem aconseguit, Sr. Melià.

Vostè obvia l’important. Hem aconseguit una política

d’ERTO que ha pogut mantenir el petit comerç a la nostra

comunitat autònoma amb totes les  dificultats. Hem aconseguit

aquesta prestació específica per a fixos discontinus amb totes

les dificultats i ara aconseguim una xifra històrica d’ajudes

directes, Sr. Melià.
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Crec que també hauria de reconèixer la feina que fa bé el

Govern de les Illes Balears. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.20) Pre gunta RGE núm. 2455/21, presentada pel diputat

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

Actua Baleares, relativa a política d’habitatge. 

Vintena pregunta, RGE núm. 2455/21, relativa a p olítica

d’habitatge que formula el diputat Sr. Jorge Campos i Asensi

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

Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Pres ident e. Sra. Armengol, ¿considera que las

políticas de su gobierno facilitan el acceso a la vivienda?

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. Sí, Sr. Campos, tot i que sabem que és

un tema molt difícil per a la nostra comunitat autònoma per

l’elevat valor del sòl i p er l’elevat valor de l’habitatge, sí que

consideram que des de l’any 2015 hi ha una vertadera política

d’habitatge públic i els fets ho demostren.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR.  PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sí, Sra. Armengol, los  hechos demuestran que estamos a la

cola de Europa en inversión en vivienda pública. De hecho -

usted lo sabrá- su propia consejería de vivienda se niega a

descalificar las antiguas viviendas de protección oficial cuando

han cumplido su plazo legal p ara que no bajen más las ridículas

estadísticas en vivienda social.

Mire, lo que es indignante es que sus  gobiernos desde 2015

sean unos campeones recaudando impuestos. Fíjese, entre

2015 y 2020 los ingresos de esta comunidad autónoma han

crecido un 54,6%, 4.133 millones, pero también han aumentado

el gas t o y aquí le digo por qué estaba indignado: ¿han

aumentado el gas t o en mejorar servicios o en el tema de

viviendas? No, de eso nada. Han aumentado el gasto de

personal y en gastos generales, hasta 5.492 millones  de euros,

según datos publicados por ustedes mismos.

Miren, ustedes mientras arruinan a la gente mantienen una

sup eres t ruct ura aut onómica. Ustedes, tan catalanistas e

“indepes” que son, son los responsables de no destinar el

dinero donde hace falta. 

No somos víctimas de un malvado Estado esp añol que no

nos da lo que nos merecemos, somos víctimas de su

incompetencia gestionando, Sra. Armengol, porque usted en

vez de crear un p arque público de viviendas en alquiler para los

más desfavorecidos o estimular la construcción privada de

vivienda social mediant e incentivos fiscales rebajando

impuestos a los constructores y subvencionando a los

inquilinos, usted ha optado por la propaganda, el titular: “La

expropiación de 56 viviendas a los bancos y a los fondos

buitre. Les quito las viviendas a los grandes tenedores ricos

para dárselas a los p obres”, Francina Robin Hood Armengol,

cuando en realidad usted es  el sheriff de Nottingham porque

usted no exp rop ia a bancos ni a fondos, usted les rescata con

el dinero de todos los contribuyentes, sí.

Su gobierno llega a un acuerdo con el superbanco que tiene

viviendas que no le producen ningún beneficio, le paga 2

millones de euros , le retira el usufructo durante siete años y

después se los devuelve. Usted acude al rescate de esos

grandes tenedores que sobreviven gracias a los impuestos de

todos.

La realidad es que la iz quierda y la ultraizquierda son los

que están beneficiando a los bancos y los fondos buitre a

costa de la vivienda social que es lo que necesita la gente que

usted ha abandonado, Sra. Armengol.

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 Socías):

Gràcies, Sr. President. A veure, Sr. Campos, jo vaig heretar

del govern del qual vostè participava un parc d’habitatge

públic de 1.800 habitatges de protecció oficial a la nostra

comunitat autònoma, cap projecte per a noves promocions

públiques i a l’inrevés: s’havia posat en venda sòl públic de la

nostra comunitat autònoma i cap nou sòl qualificat per fer

habitatge de protecció oficial.

Això és el que vostès varen deixar en aquesta comunitat

autònoma. Què hem aconseguit durant aquests més de cinc

anys de govern? Una llei d’habitatge que fa que a un habitatge

de protecció oficial no se li llevi la qualificació als  t renta anys

que és el que succeïa amb vostès. Ara un habitatge de

protecció oficial que estem construint serà habitatge de

protecció oficial sempre. Això ajuda sens dubte a la possibilitat

de perdurar en l’ús social d’aquest habitatge.
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En aquests moments, Sr. Campos, li pareixerà que no feim

un esforç pressupostari. Bé, idò és  el màxim històric de la

democràcia en habitatge de protecció oficial. En aquest moment

64 milions d’euros que es destinen de pressuposts a

construcció de nou habitatge de protecció oficial, que no és

propaganda ni fotos, en aquest moment hi ha en construcció

462 habitatges de protecció oficial i en procés de licitació i en

procés de planificació per poder-los començar 419 més. 

Vostè dirà que no és suficient, però és que és his t òric el

canvi que hi ha hagut a la legislatura en què més  habitatge de

p rotecció oficial s’ha fet en comparació amb qualsevol altre de

la història democràtica d’aquesta comunitat autònoma.

I no ens aturam aquí, Sr. Campos, tenim altres projectes

entorn a l’habitatge, per exemple: totes van a lloguer social, que

crec que és important; una persona en paga com a màxim el

30% de la seva renda per a aquest habitatge de protecció oficial

i s’adequa el preu a allò que pot pagar la p ersona; per tant, hi

van les persones que tenen més necess itat... per poder-los

garantir aquest habit at ge. I també hi ha tot el procés d’ajudes

al lloguer, que li he de recordar que en temps de la COVID hem

mobilitzat 20 milions d’euros a ajudes directes a persones  que

necessitaven ajudes  p er a lloguer que no estan dins habitatge

de protecció oficial.

Alhora feim aquest procés d’expropiació, de la cess ió de

l’ús , que hem explicat moltíssimes vegades, als grans tenidors.

No sé quin problema té que aquells habit atges que estan

tancats que són de fons voltors o de bancs es puguin posar a

disp os ició de la gent que ho necessita. En aquest procés

expropiatori que hem començat de 56 habitatges ara amb

tempteig i ret racte en podem adquirir 11, analitzem cas per cas.

Per tant, és una forma de posar habitatge al mercat. De fet, dels

1.400, 77 ja estan posats al mercat per part  dels que els tenien

retinguts.

Crec que és una bona política d’habitatge públic.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.21) Pregunta RGE núm. 2558/21, presentada pe r l a

diputada Sra. Patrícia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari

Ciudadanos, relativa a gestió d’ajudes directes per als sectors

afectats per la crisi. 

Vint-i-unena pregunta, RGE núm. 2558/21, en substitució de

la RGE núm. 2460/21, relativa a gestió d’ajudes directes per als

sectors afectats per la crisi, que formula la diputada Sra. Patrícia

Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la

paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Sra. Armengol, ¿cómo gestionará su

govern el paquete de ay udas directas para los sectores

afectados por la crisis?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Guasp. Primer de tot,

voldria plantejar que crec que és molt  imp ortant l’aconseguit

per aquesta comunitat autònoma després d’un procés de

negociació rigorós, després d’un procés  de reunions

tranquil·les i de rigor amb les demandes d’aquesta comunitat

autònoma. Aconseguir més de 1.000 milions d’euros d’ajudes

directes a les nostres illes per a les  empreses que més ho

necessiten crec que és un repte històric i vull agrair a tots

aquells que han lluitat per fer-ho possible, al seu grup també

que ho hem parlat en moltíssimes ocasions en el pacte de

react ivació econòmica, a tots els que hi participen i d’una forma

molt especial també als agents socials i econòmics.

La idea ara és que el Govern d’Espanya té un mes i deu dies

per poder passar-nos les dades d’Agència Tributària de les

empreses de les Illes Balears per tal de poder fer la convocatòria

de la forma més ràpida possible i p er fer-nos la transferència de

la quantitat que hagi de venir d’aquests 2.000 milions d’euros,

que -repetesc- és històrica per a la nostra comunitat autònoma,

i a partir d’aquí nosaltres treurem la convocatòria. Quina és la

nostra idea? Evidentment fer-ho de la forma més àgil possible

i que els doblers puguin arribar el més aviat possible a les

empreses que ho necessiten.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Presidenta, gracias por reconocer el t rabajo de Ciudadanos

en esta reclamación del plan de rescate urgente con ayudas

directas a fondo perdido. Lo hizo Luís  Garicano en Europa y

también nuestros compañeros  en el Congreso de los

Diputados. 

Hasta ahora el Gobierno de Sánchez sólo proponía quitas

en los créditos ICO y ayudas financieras. Por eso es t e paquete

de ayudas es una noticia positiva, pero llega seis meses tarde.

Es una buena noticia para las PYME, los autónomos y las

empresas que necesitan ayudas para evitar la ruina, para
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asegurar la solvencia y la sostenibilidad de nuestro tejido

productivo y para el mantenimiento de muchos y  muchos

puestos de trabajo en nuestras islas.

Sobre el reparto. Los casi 1.000 millones  de euros que

recibirá Baleares supone un 14% de la totalidad de las ayudas,

pero es aquí el PIB ha caído más del doble de la media nacional,

más de ese 14%. Por tanto, ¿la ayuda es histórica como usted

dice? Sí, p ero es  que el Gobierno central nos ha dado una y otra

vez la espalda. Es lo que corresponde a nuestra sociedad, nos

merecemos esto y más, presidenta.

M ire, le pido que las ayudas lleguen a nuestras PYME, a

nuestras empresas y a nuestros autónomos de forma inmediata,

no podemos perder más tiempo. Exigimos agilidad en la

t ramit ación, facilidad en el acceso a las ayudas, inmediatez en

que reciban esas ayudas y t ot al t ransparencia en la gestión y

en la justificación. Nos preocup an los plazos en los que podrán

disponer de estos fondos y la cuantía que finalmente puedan

recibir.  ¿Cuáles serán los requisitos de la letra pequeña para

poderse acoger a estas ayudas?

Mire, hemos perdido ya demasiados negocios, demasiadas

PYME y demasiadas empresas por el camino debido a las

pérdidas y a la falt a de actividad por las restricciones. ¿Cómo

va a agilizar los trámites  de la farragosa administración?, ¿qué

mecanismo se va a llevar a cabo desde la Conselleria de

Modelo Económico para agilizar y centralizar estas ayudas?

El objetivo de su gobierno debe ser que las ayudas lleguen

cuanto antes a quienes lo necesitan y mi grupo parlamentario

le pide reorientar partidas  de los presupuestos para aquellos

sectores no contemplados en este paquete de ayudas, sect ores

como los feriantes, los organiz adores de bodas ..., que se

quedan fuera de estas ayudas, que se puedan beneficiar de

nuestros presupuestos de la CAIB.

Mire, le recuerdo también que las comunidades autónomas

deberán informar de la ejecución de las ayudas directas y por

eso le pido hoy aquí, Sra. Armengol, mejor diligencia y mejor

gestión, que no nos pase como con los 37 millones...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp, el seu temps ha finalitzat. 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 . Sra. Guasp, no puc compartir

amb vostè que sigui la primera mesura. Durant aquest anys

s’ha pres mesures molt importants, que repetiré una vegada

més que han arribat 7.500 milions d’euros a aquesta comunitat

autònoma via ERTO, via ICO, via ISBA, via ajudes directes, via

ajudes directes a autònoms, a les famílies, la renda social... per

tant, no és verit at, hi ha hagut tot un conjunt de mesures per

p rotegir les nostres empreses, els nostres treballadors  i

treballadores i les nostres famílies. 

Aquests recursos que arriben ara són una pota necessària,

fonamental per a les nostres illes i que ens donarà la possibilitat

que moltes empreses que anaven a fer un tancament puguin

sobreviure, puguin aguantar i puguin aguantar els llocs de

treball.

Sra. Guasp, dels 7.000 milions d’euros se’n rep art eixen 5.000

a 15 comunitats autònomes, 2.000 entre Balears i Canàries per

caiguda de filiació a la seguretat social. A Balears arribaran uns

900 milions d’euros, és un 30% de les ajudes directes. És una

xifra realment històrica i crec que val la pena posar-ho en valor

i posar en valor la sensibilitat que acaba de tenir el Govern

d’Espanya amb aquesta comunitat aut ònoma per fer front a una

situació sens dubte molt complicada.

Les ajudes com van? Als autònoms que no tributen per

mòduls, 3.000 euros de fixa, que això va per tot Esp anya, i

després es decidirà entre 4.000 i 200.000 euros. A les Illes

Balears tenim la possibilitat de donar més de 200.000 euros, és

una decisió que prep ara i t reballa el Govern de les Illes Balears

i que demà tendrem més temps de poder parlar a la reunió de

grups parlamentaris que he convocat al Consolat i li podré

donar més explicacions.

De totes formes, és una mesura fonamental per a les nostres

illes que ens permetrà el mant eniment del nostre teixit

productiu.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.22) Pregunta RGE núm. 2469/21, presentada pel diputat

Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política econòmica per sal var el teixit productiu de

les Illes Balears. 

Vint-i-dosena, pregunta, RGE núm. 2469/21, relativa a

política econòmica per salvar el teixit productiu de les Illes

Balears, que formula el diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del

Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, creu que la

seva política econòmica ha es tat fins ara l’adequada per salvar

el teixit productiu de la nostra comunitat?

EL SR. PRESIDENT:

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

Govern.
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LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies , Sr. President. Gràcies, Sr. Company. Evidentment és

un temps de moltíssima complicació, de moltíssimes dificultats,

amb una pandèmia sanitària que esdevé en una crisi econòmica

i social de dimensions enormes a les nostres illes i a la resta del

món.

Efectivament, crec que la política que s’ha fet des del

Govern d’Esp any a amb la Comissió Europa, amb el Govern de

les Illes Balears, amb els consells insulars, amb els  ajuntaments,

amb el diàleg social -i vull agrair als agents social i econòmics

la seva participació-, amb el pacte de reactivació -i vull agrair

una vegada més a totes les parts que el conformen, d’una forma

molt especial als grups parlamentaris que són a l’oposició i que

hi donen suport-, sí que crec que s’ha fet una p olítica de

protecció del nostre teixit productiu, d’ajuda al manteniment de

les empreses i ajuda al manteniment dels llocs de treball.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Miri, Sra. Armengol, jo li he demanat per la seva p olít ica, per

la del seu govern, i no per les ajudes que venguin de Madrid i

de Brussel·les, que estan molt bé.

Vostè ha estat incapaç de destinar ni tan sols un 5% del seu

pressupost durant enguany, uns 300 milions  d’euros, a un pla

d’ajudes directes a les  nostres empreses i autònoms. Si ho

hagués  fet segurament aquestes més de 4.000 empreses que

han caigut a la nostra comunitat ara es t arien vives

econòmicament i podrien fins i tot optar a aquestes ajudes

nacionals. 

Les seves ajudes, Sra. Armengol, sempre han estat

insuficients i en molts de casos fins  i t ot  inexistents. El pla de

reactivació, que vostè ens va presentar el juny de l’any passat,

ha estat un autèntic fracàs, com ja li vàrem anunciar; no ha

reactivat absolutament res.

Ara vostè aplaudeix aquestes mesures de M adrid quan

vostè aquí ha estat incapaç de posar-ne en marxa en prop orció.

Clar que les  ajudes directes que el Govern central va anunciar

divendres són una molt bona notícia per a les Illes  Balears, i jo

li vaig dir a vostè i ho hem dit públicament, només faltaria!, tot

i que hem vist que alguns sectors falta incloure’ls i esper que

els incloguin: perruqueries, sector del vi, sector de les

aut oescoles, souvenirs, etc., que també han patit molt la cris i. 

Escolti, ja era hora que Sánchez ens tractàs amb un mínim

de justícia a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

L’extraordinari i intolerable hagués estat que no ens donassin

aquestes ajudes quan Balears és  la comunitat autònoma que ha

patit, que tres vegades  més de caiguda que la mitjana nacional. 

Bé, el que interessa ara és que aquestes ajudes, com li han

dit, arribin aviat, que es tramitin de forma fàcil i arribin aviat

perquè les empreses ho necessiten, p erò la caiguda d’ingressos

l’any 2020 és de 12.000 milions d’euros a aquesta comunitat

autònoma. Aquestes ajudes de què p arlam, que coincidesc amb

vostè que són molt imp ort ant s , no arriben ni al 10%. Per tant,

això no seran unes  ajudes que ajudin a reactivar, són unes

ajudes que -si em permeten l’expressió-, aguantaran el pacient

econòmicament viu. 

Per tant, aquí segueixen faltant mesures realment de

react ivació, un bon pla de reactivació amb mesures

contundents  d’agilit ació de l’administració, amb reducció

d’impostos, amb l’IVA turís t ic reduït al 4% i amb mesures

legislatives que realment foment in la inversió a la nostra

comunitat autònoma.

Finalment, si em permet, miri, hi ha una variable que és

fonamental en aquests moments per a la react ivació, que és que

hem d’accelerar el procés de vacunació, Sra. Armengol. Som els

darrers d’Espanya a vacunar, la darrera destinació turística de

la M editerrània i hauríem de ser la primera si volem salvar part

de la temporada turística. 

Ho ha dit fa una es t ona la consellera de Salut. Ha dit, ha

descobert  que la vacunació funciona, però jo li he de dir la

vacunació funciona si es posa, si no es posa no funciona, Sra.

Consellera, i això és el que està passant aquí. 

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sra. Armengol. 

EL SR. PRESIDENT:

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

Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Sr. Company, em pensava que avui

almanco podria estar en el seu lloc i ni tan sols avui. 

La meva aspiració...

(Alguns aplaudiments)

... la meva aspiració és convèncer-los  que és important fer

polítiques d’estat en aques t  moment en què la gent ho

necessita. Per això demà l’he convocat al Consolat de la Mar,

p er això el vaig telefonar, per això li vaig dir se sumin a fer feina

en positiu, facin propostes, deixin de fer política de partits

roïns, Sr. Company, que és el que vostès estan fent. 

Miri, Sr. Company, li explicaré una vegada més com hem

treballat nosaltres. I hem treballat evidentment des  del diàleg,
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des de la negociació, des de l’acord cercant els recursos on hi

són, cercant-los a la Unió Europea, cercant -los al Govern

d’Espanya i fent les polítiques de protecció necessària per a la

nost ra comunitat autònoma i òbviament fent tot el possible i

més  amb el pressupost propi. I què hem aconseguit?

Efectivament que hi hagi una inversió de 7.500 milions d’euros

durant aquest any en sistemes de protecció. Sumam els ERT O,

sumam els ICO, sumam els ISBA, sumam les ajudes d’autònoms

des de l’Estat i les  nostres, sumam la RESOGA, sumam totes les

ajudes a les famílies, són 7.500 milions d’euros que han arribat

a la nostra comunitat autònoma.

En aquest moment aconseguim que arribin 1.000 milions

d’euros més per a la nostra comunitat autònoma. Es farà la

major convocat òria d’ajudes directes a les empreses que no

s’ha fet mai en la història, Sr. Company, aques t a és la realitat i

gràcies a què? No ha vengut del cel, Sr. Company...

(Alguns aplaudiments)

. . .  no ve del cel, ve gràcies a la negociació. Avui hauria d’haver

reconegut que quan vostè titlla que nosalt res ens n’anam a fer

fot os a Madrid, que no pintam res, que tot és una cert a

escenografia... No és ver! Es negocia i s’arriba a l’acord amb la

negociació política. 

(Alguns aplaudiments)

Almanco avui hauria d’estar a l’alçada de les

circumstàncies, Sr. Comp any. Vostè va ser conseller en una

èp oca de crisi econòmica. Del Govern d’Espanya en aquell

moment què es va aconseguir? Retallades i acomiadaments del

personal sanitari, dels professionals més necessaris, aquesta és

la realitat. 

(Alguns aplaudiments)

Per tant, jo el convit que treballem en positiu i esper que

demà comenci a estar a l’alçada de les circumstàncies. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Presidenta.

 

II. Interpel·lació RGE núm. 2004/21, del Grup

Parlamentari Popular, re l ati va a política general del Govern

de les Illes Balears en relació amb els centres de menors de la

seva responsabilitat.

Passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al

debat de la interpel·lació RGE núm. 2004/21, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern de

les Illes Balears en relació amb els centres de menors de la seva

responsabilitat.

Començam amb la intervenció del Grup Parlamentari

Popular, té la paraula la Sra. Durán. 

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Gràcies, Sr. President. Bon dia a t ots una altra vegada,

diputades i diput at s . Avui, com cada vegada que hem demanat

compareixences, interpel·lacions, PNL, mocions, el nos t re

objectiu no és altre que no sigui la defensa de l’interès superior

del menor de les nostres illes, de tots els menors a les nostres

illes com reconeix la llei, després del coneixement d’uns  fets

que justament afecten els nins  i nines més vulnerables de la

nostra comunitat autònoma. 

També com sempre -com sempre faig- vull t enir unes

paraules per als educadors, tècnics i tots els p rofessionals que

dia a dia fan feina d’una manera professional i ent regada en

contacte amb els menors tant tutelats com amb mesures

judicials.

Sra. Santiago, davant  del coneixement dels casos

d’explotació sexual a menors tutelats com també a nines que

estaven en Es Fusteret i que varen escandalitzar i estret el cor

a tota Mallorca, a Espanya i ara també a Europa, vostè sempre

t roba una excusa, un protocol o una altra institució a qui donar

la culpa. Ha estat vergonyós veure per part del Govern

Armengol auto anomenat feminista la zero autocrítica fins i tot

la seva fredor, la falta de sens ibilitat, l’escapisme patètic

excusant-se que no és de la nos t ra competència i, per suposat,

zero assumpció de responsabilitat política. 

El nostre grup des del primer dia ha presentat propostes,

Sra. Consellera, mitjançant les eines que el Reglament del

Parlament ens dona com són PNL i mocions . Jus t  en el primer

quadrimestre del 2020 el nostre grup parlamentari ja havia

presentat més de 16 mesures concret es que -he de dir- part

d’elles les varen aprovar.

Per tant, quan vostè diu el contrari o bé menteix

descaradament o bé li és exactament igual el que s’aprovi en

aquest parlament. Ha passat un any de bloqueig d’una

comissió d’investigació amb un interès per part de t ots els

partits d’esquerres per tap ar, p er emmascarar, per emmerdar -

diria- t ot  el que té a veure però no han volgut donar llum a

aquest tema. 

S’ha prohibit  i s ’ha tapat en el Consell, en el Parlament però

també en el Congrés dels Diputats i precisament  aquest hagués

estat el millor mitjà no just  p er aclarir responsabilitats sinó -i

vostè ho sap perquè vostè era part idària d’una comissió

d’investigació o així ho va dir dia 28 de gener de l’any passat-

hagués estat el millor mitjà no només per responsabilitat sinó

també per aclarir solucions, que és el realment important. 

Tot s  sabem com funciona una comissió han volgut dir

mentides sobre el funcionament d’una comissió, però el cert és

que a les comissions tots  els  partits polítics presenten un pla

de feina on no només demanen sol·licituds de documentació

sinó també diferents compareixences que haguessin pogut

comparèixer tot tipus  d’experts fins i tot s’haguessin pogut
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estudiar a alt res llocs què és el que es fa, actuacions i mesures

d’èxit que es duen a terme a altres llocs. 

Però no només s’ha vetat aquí una comissió d’investigació,

també ens varen vetar una comissió d’estudi. Han volgut

aprovar una comissió d’estudi de recursos hídrics però també

varen vetar una comissió d’estudi sobre el tema de l’explotació

sexual quan vostè és la primera que diu que en els darrers t res

anys s’ha pràcticament  dup licat i no només dels nins tutelats

sinó arreu de tota Espanya, i això és dit per vostè. 

No creu vostè, Sra. Consellera, que si s’hagués aprovat una

comissió d’investigació -que els grups d’esquerres demanen

molt sovint quan vost ès  són a l’oposició- no seríem la

vergonya d’Europa amb aquests casos? El Parlament Europeu

ha hagut d’obrir una investigació, una investigació que ha

demanat explicacions i mesures tant al ministre Marlaska, al

ministre vicepresident Iglesias  -que ja parteix cap a Madrid- i

també li ha demanat explicacions a vostè. 

Aques t a qüestió s’ha traslladat a Europa a la Comissió de

llibertats civils, justícia i assumptes d’interior del Parlament

europeu que precisament és el resp onsable de temes com el

d’abusos a menors. I sobre aquesta investigació però també

sobre les mesures adoptades el darrer any li volem fer, Sra.

Consellera, una bateria de preguntes. I m’agradaria molt que

després quan jo acabi la meva intervenció vostè me les

contestàs. 

Primer de tot, s’ha elaborat ja aquest informe? Aquest

document que vostè ha de presentar al Parlament europeu,

s’està elaborant? En quin procés està? Qui és que el fa, a

aquest document? S’ha tengut en compte l’opinió del Consell

Insular de Mallorca? S’està treballant conjuntament o només el

fa la seva conselleria?

Sobre diferents temes relacionats amb l’explotació sexual de

menors tutelats i de menors també amb mesures judicials a Es

Fusteret. Sobre protocols d’actuació en cas d’abusos sexuals

infantil i explotació sexual infantil a les Illes  Balears, s’està

revisant en aquest moment? Està prevista la seva modificació

per -entre d’altres- separar adequadament mesures i act uacions

que es fan davant els abusos sexuals infantils i les que

s’haurien de fer en cas d’explotació sexual comercial, infantil i

adolescent, que no està prevista en el mat eix protocol -vostès

t enen previst ASI i ESI però no preveuen el que és l’ESCIA, no

ho preveuen en cap moment.

S’han incomplit sistemàticament els terminis que marcava el

propi protocol, com vostè sap  t arden més de dos mesos en

posar en marxa un expedient  i entre desset i trenta mesos per

informar a Fiscalia, què s’ha fet per controlar aquests terminis,

Sra. Consellera?

Quina és la periodicit at  de les reunions de seguiment i de

coordinació que es fan entre el Govern i els diferents consells?

Tant els centres com els educadors i psicòlegs tenen un

gran desconeixement d’aquests protocols, i vostè ho sap,

perquè segons l’informe elaborat pel Consell Insular de

Mallorca, just tenen coneixement aproximadament un 40%. Què

s’ha fet per millorar aquest percentatge? 

Quins i quants de cursos de formació específica i

especialitzada s’han implantat a educadors, p s icòlegs i als

centres, que és una gran mancança, però també és una gran

demanda per part dels professionals? N’han fet d’aquests

cursos? S’han fet telemàticament? S’han fet presencials? Quins

s’han fet?

Quant a processos terapèutics, quins  p rogrames duen a

t erme per a les víctimes d’ESCIA, ja sigui de menors tutelades ,

ja de les que són a Es Fusteret. Es va constatar que hi ha hagut

després  del confinament nous casos d’explotació sexual,

comercial a menors tutelades. Vostè en t é coneixement? Sap

quants han estat? Què s’ha fet amb aquest tema? 

Vostè sap que l’informe que es va fer al Consell Insular de

Mallorca es recomanava una auditoria dels casos, s’ha fet

aquesta auditoria dels casos? S’estan monitoritzant  aquests

casos que van p assar i que estan datats a partir de l’any 2016,

que són els que es varen estudiar.

S’ha recomanat..., també he de dir que en el Consell Insular

de Mallorca es va parlar l’any  2018 que es faria un centre

específic per a les víctimes d’explotació sexual comercial i es va

dir l’any 2018 que es faria, no s’ha fet res d’aquest tema i el

mateix informe que jo comentava abans, recomanava aquest

centre, jo li deman, vostè és partidària que es faci aquest

centre? Sap si és imminent la seva inauguració? Vostè creu que

és bo o que és dolent?

Per a nosaltres i per a Europa, la seva responsabilitat sempre

ha estat clara i ineludible, amb els  menors de guarda i reforma

o a Es Pinaret joves que han explotat sexualment, joves  que

eren a Es Pinaret.  I a Es  Fusteret, com vostè sap, hi ha víctimes.

Quant als menors tutelats, les competències de coordinació,

seguiment, les polítiques dels cent res  dels consells, com també

l’obligació de la formació adequada al p ersonal d’aquests

centres i processos terap èutics, vostè sap que és perfectament

la seva responsabilitat. 

Jo li deman, consellera, que vostè em contesti aquestes

preguntes, li deman que aquesta interpel·lació sigui una

interpel·lació interactiva, li deman que no em faci un discurs

ideològic com semp re, li deman que no em parli del passat,

perquè vostès sistemàticament s’han negat a una comissió

d’inves t igació. També m’agradaria que vostè em digués ara si

vostè considera que ara mateix seria oportú t enir una comissió

d’investigació, perquè vostè me va dir aquí en aquesta sala de

plens, que cons iderava bo que el Parlament europeu investigàs,

amb un cinisme que mai havia vist, quan vostè creu que el

Parlament  autonòmic no ha d’investigar. Per tant, m’agradaria

saber la seva opinió, sabia la seva opinió dia 28 de gener, també

m’agradaria que vostè me la digués ara. 

I també, Sra. Consellera, m’agradaria que sincerament em

digués quines són les mesures  efectives que han posat en

marxa per aturar que hi hagi més víctimes d’explotació sexual,

tant entre les nines tutelades , que vostè sap que té la
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responsabilitat  de t ots els menors i de vetllar per l’interès

superior de tots els menors, així també ho ha considerat Europa,

Sra. Consellera, a vostè és que li agrada molt tirar pilotes fora,

però la veritat és que Europa l’ha assenyalat a vostè, no ha

assenyalat els consells; no sé si també, vostè m’ho dirà, fa

comptes dir a Europa que no són competència seva els menors

d’aquestes illes, ... sí fa comptes dir-li-ho, idò supòs que les

rialles se sentiran aquí.

M iri, Sra. Consellera, li deman que em contesti aquestes

preguntes i estaré molt atenta a les seves respostes.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Ara té la paraula la representant del

Govern, la consellera d’Afers Socials i Esports.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS

(Fina de Santiago i Rodríguez):

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tots i a totes. Dues

compareixences, dues interpel·lacions, desenes de preguntes

parlament àries orals i escrites tant a la presidenta com a mi

mateixa, una compareixença de la gerent , una altra

compareixença de la directora i avui una altra vegada les

mateixes preguntes, el mat eix discurs, sense aportar res de nou.

I cap  p roblema, jo puc venir aquí cada vegada que vostès

decideixin dedicar temps de la seva oposició a fer aquestes

preguntes, perquè em permetrà seguir parlant del mateix. Ara,

deman disculpes als  parlamentaris perquè m’hauré de repetir

una vegada i una altra vegada.

I és curiós, Sra. Durán, que vostè digui que jo faig

discursos ideològics, quan tota la informació detallada que

vostè utilitza per a la seva interpel·lació, l’extreu d’informació

que és al Diari de Sessions, perquè hem vengut tantes vegades

i els hem explicat detall per detall, tot allò que vostè està

utilitzant per fer la interpel·lació. Quantes nines, quan ha

passat , quins casos, on es fan, on es produeix, com s’executa.

Tot això és  informació detalladíssima que apareix a les nostres

compareixences. I p er t ant, no em digui que faig un discurs

ideològic, que l’acompanya a vegades el discurs ideològic,

però li contest a detalls concrets.

Després em diu vostè que jo no tenc resp onsabilitat. Jo he

vengut cada vegada a assumir aquesta responsabilitat, tenc un

article d’una entrevista a un diari, un diari de la nostra

comunitat autònoma, que dic que tot i no tenir competències en

tema de tutela de menors, la corresponsabilitat social i polít ica

de l’exp lotació sexual infantil és de tots, això ho he dit

públicament a una entrevista al Diar io de Mallorca, no em

digui que jo m’amag, explicar les  competències no és

escapisme, és que és explicar les  competències que tenim en

aquesta comunitat autònoma que vostès no volen acceptar,

que vos t ès  no volen reconèixer que el Consell Insular de

Mallorca, el Consell Insular d’Eivissa, el Consell Insular de

Formentera i el Consell Insular de Menorca són el Govern de

les Illes en el que tenen competències i que la comunitat

autònoma, el Govern de les Illes Balears no hi es t à p er damunt

en  les competències pròpies. I explicar això no és escapisme, és

situar la situació en cada resposta.

Vostè em demana per la comissió d’investigació. S’ha fet

una comissió d’investigació, que és cert que no té el títol de

comissió d’inves t igació, p erò s í que és una comissió

d’investigació política, on el primer objectiu és esbrinar

responsabilitats polítiques, que es fa a la institució que té

compet ències  sobre aquest tema, que són els consells insulars,

en aquest cas el Consell Insular de Mallorca. Hi ha una

comissió, si no li volen dir d’investigació, una comiss ió política,

on s’ha fet un pla de feina, on s’han fet compareixences, tant de

polítics com de tècnics, on el Partit Popular i VOX no hi han

volgut participar i on s’han escoltat coses tan greus , tan greus,

com que la responsable de l’IMAS, la presidenta de l’IM AS, la

Sra. Cirer, deia que desconeixia que a la nost ra comunitat

autònoma, a l’illa de Mallorca, hi havia explotació sexual

infantil. Tot i que una memòria, com es va mostrar, perquè

també es va demanar documentació, una memòria de la unitat

de valoració de l’abús  sexual infantil, establia que des de l’any

2012 -crec que era- hi ha hagut explotació sexual infantil a les

nostres illes, 12, 13, 14 i 15, detectada per la unitat de valoració

sexual infantil del Consell Insular de Mallorca, i que la màxima

responsable d’això, que era la Sra. Cirer, i la directora insular del

Partit Popular, deien que ho desconeixen, perquè no llegien la

memòria dels seus propis serveis i, com que ho desconeixien,

no varen p osar res en marxa. Això ha sortit a la comissió

política del Consell de Mallorca. Això també s’enviarà a Europa,

això t ambé s’enviarà a Europa per explicar que des de l’any

2012 els tècnics han detectat això i que els polítics , com que no

llegien la memòria, no sabien que existien aquestes coses. Cosa

que era bastant inviable, perquè nosaltres el 2015, els mateixos

tècnics ens varen avisar que existia aquest problema i ens

varen posar tot d’una a fer feina.

Em demana coses concretes, mirarem si les  p odem

contestar. 

S’ha elaborat l’informe?, per suposat que s’ha elaborat

l’informe, s’ha enviat ja l’informe, si no tenim cap problema

nosaltres d’enviar informes i d’explicar la feina que feim. S’ha

enviat l’informe. Què hem fet per fer aquest informe?, hem

explicat les comp et ències que té la nostra comunitat i ho hem

explicat amb l’Estatut d’Autonomia, els hem adjuntant l’Estatut

d’Autonomia i hem demanat als consells insulars que enviïn els

seus respectius informes. Per tant, a Europa enviarem l’informe

de les competències que té el Govern, tot el que ha fet i

l’informe de les competències dels altres consells. S’ha enviat

l’informe, en aquest moment ja s’ha enviat l’informe amb la

feina feta pel Govern i la feina feta per tres dels consells, ens

falt a un altre consell i deim a Europa que quan aquest consell

ens remeti la informació ja la hi enviarem. S’ha enviat l’informe. 

És clar que li explicarem les competències, perquè no

enganarem Europa com vos tè està enganant els ciutadans

sobre de qui és competència i qui en té responsabilitat. Li

enviarem que per tractar temes de tutela s’ha de dirigir a
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temes... directament a les competències dels consells insulars;

que per temes de mesures judicials s’ha de dirigir al Govern;

que per temes de coordinació s’ha de dirigir al Govern i li

explicam la feina de coordinació que feim, l’únic protocol

d’explot ació sexual infantil, que és el mateix que l’ESCIA, Sra.

Durán, és el mateix i si no, llegeixi, vostè m’ha dit que ho va

llegir, llegeixi l’informe d’exp erts. Explotació sexual infantil és

qualsevol relació comercial, qualsevol relació que a través de

doblers o alt res  p roductes s’estableix amb un menor per usar-lo

sexualment, sigui ESCIA, que és comercial, o sigui explotació

sexual infantil. Els tècnics s’estimen més parlar d’explotació

sexual infantil que d’ESCIA, és un caràcter, és el mateix.

L’únic protocol de l’Estat espanyol que té aquest. . .  que té

un protocol efectivament és la nostra comunitat autònoma

perquè des  de l’any 2015 vàrem tenir molt clar que això era un

problema que havíem d’abordar i l’estam abordant. Com l’estam

abordant? De la mateixa manera que abordam els abusos

sexuals  infantil. Duim anys treballant en els abusos sexuals

infantils, i hem aconseguit que es redueixin?, desgraciadament

no, però feim feina perquè l’infant quan sigui abusat sigui

capaç de dir-ho i que quan ho digui siguem cap aços de donar-li

resposta.

Amb l’explotació sexual infantil s’ha de fer el mateix treball:

reconèixer que existeix, igual que s’ha reconegut, cosa que en

altres  moments no es volia reconèixer, nosaltres ho hem

reconegut; formar els treballadors perquè siguin capaços de

detectar-lo; sens ibilit z ar la població perquè sigui capaç

d’entendre que això passa; sensibilitzar els pares perquè

estiguin atents; treballar amb els professionals perquè una

vegada que ho detect in puguin enviar-ho a Serveis; crear

serveis perquè quan això p ass i ens ho puguin derivar. I això és

igual que l’abús sexual infantil, deixarà d’existir l’explotació

sexual infantil?, desgraciadament no, igual que no ha deixat

d’existir els abusos sexuals infantils, però això fa que haguem

d’impedir continuar fent feina per reduir l’impacte d’aquesta

barbaritat a les víctimes i per intentar que hi hagi les menys

víctimes possibles? Per suposat que sí, i en això estam, però hi

estam des del 2015 i hi haguéssim pogut treballar des de 2012

per les dades que tenim.

Reformam el p rot ocol?, per suposat, qualsevol protocol és

un document  viu. Vostè demanaria a la consellera de Salut si no

canvia dia... periòdicament el protocol de vacunes de la triple

vírica? Per suposat,  depenent de la informació que arribi es

modifica. Hi ha reunions periòdiques dels tècnics, ara crec que

des del gener fins ara n’hi ha hagut més de 25, des de gener de

2020 fins ara hi ha hagut més  de 25 reunions dels tècnics, tant

a Mallorca com a Menorca com a Eivissa com a Formentera per

poder millorar aquests protocols.

T eràpia, centres de teràpia. Nosaltres com a govern..., jo no

li parlaré del consell, vostè m’ha fet moltes preguntes del

consell que jo no li contestaré. 

Teràpia. Des  del Govern de les Illes Balears tenim dos

espais de teràpia: un, Atura’t ,  que és un procés terapèutic, una

prestació terapèutica en la qual duim més de deu anys fent

feina, que és bàsicament per als abusadors, per als abusadors

o p er als que tenen conductes violentes sexuals, i aques t

l’estam treballant. Després tenim la unitat de tractament

d’abusos sexuals infantils a la qual també hi van les víctimes

d’ESI. Aquesta unitat de tractament..., totes dues han crescut

en personal. Aquelles a les quals van les víctimes d’ESI han

crescut .. .  a l’any 2015 hi havia dos psicòlegs, a l’any 2017 n’hi

vàrem incorporar una més i ara a l’any 2021 n’hi incorporarem

una més. Per tant, hem crescut i hem donat aquest servei.

També vull dir que aquests serveis, aquests dos serveis es

varen crear quan hi havia pactes de progrés. Mai no hi hagut,

de veritat, Sra. Durán, i la his t òria dels serveis socials la tenc

molt present, mai no hi ha hagut millores en aquest tema quan

ha governat el Partit Popular.

Vostè em diu “joves d’Es Pinaret ”, efectivament, hi ha joves

d’Es Pinaret que són abusadors, per això vàrem separar

menors..., vàrem separar nins i nines, joves femenines i joves

masculins, perquè ens coincidien en els mateixos espais els

abusadors amb les tuteles, captadors amb nines explotades i,

per tant, els vàrem separar i ja he explicat a cada compareixença

que ha estat... bé, això ha estat absolutament positiu sobretot

per a les nines perquè s’han adherit molt més a la teràpia i hem

pogut controlar, efectivament, processos d’explotació sexual

infantil no que es  p roduïen dins Es Fusteret, sinó que aquestes

nines ja venien caracteritzades i identificades com a tals.

L’Oficina del Defensor del Menor... parla d’aquest tema, que

aquestes nines no estan... no es produeix l’exp lotació sexual

dins Es Fusteret, sinó que vénen caracteritzades per això

perquè...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, hauria d’anar acabant...

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS

(Fina de Santiago i Rodríguez):

Sí, és que em fa moltes preguntes i tenc poc temps, per

què?, no perquè el sistema de protecció de menors sigui pitjor

que el sistema de mesures judicials , simplement perquè el

sistema de mesures judicials està més protegit.

Per tant, Sra. Durán, vostès com a Part it Popular han triat

aques t  tema com a un tema per fer oposició i debilitar el Govern,

i nosaltres aquest tema el tractam per millorar la situació de les

víctimes d’explotació sexual infantil.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la paraula la

Sra. Durán.
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LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sra. Consellera, nosaltres des del Partit Pop ular no hem triat

aquest tema per fer p olít ica, tant de bo, tant de bo no

haguéssim hagut de dur aquest tema aquí.

També li dic: segurament no serà la darrera vegada que el

duguem perquè des del Partit Popular, li ho he dit des  del p rimer

moment, Sra. Consellera, i veig que hi ha passat per damunt, el

nostre únic interès és l’interès superior dels menors d’aquesta

comunitat autònoma ...

(Alguns aplaudiments)

... i just que n’hi hagi un, una que sigui víctima d’explotació

sexual no es  p reocupi que nosaltres seguirem duent propostes,

que vostè no n’ha fet menció, propostes..., li he dit que vostè

menteix descaradament  quan li he dit que en quatre mesos

havíem presentat més de setze mesures que part d’elles vost ès

les han aprovat, després no ho fan, però... vostè menteix

descaradament quan diu que nosaltres no feim proposes. No

només feim propostes, vostè ha dit aquí totes les mocions,

compareixences, interpel·lacions que li hem fet, faltaria més! És

que vostè té l’obligació de respondre les preguntes de control,

p erò no ho va mai, respon el que li dóna la gana. Vostè té

l’obligació de comparèixer aquí en aquesta interpel·lació i donar

explicacions, com nosaltres... seguirem fent feina de manera

constructiva i en pos it iu sobre aquest tema i no l’amollarem,

com seguirem exigint i seguirem demanant una comissió

d’investigació.

Vostè diu “s’està investigant”, és mentida, Sra. Consellera,

s’ha fet un paperot, vostè sap perfectament  que vostès volien

una comissió d’investigació o deien que es faria, hi havia la

presidenta a l’Índia en aquell moment, els vàrem trobar que no

es posaven d’acord entre vostès. Va ser arribar la president a de

l’Índia i dir “ s ’ha acabat ”, que hagin demanat una

compareixença del Sr. Javier de Juan tot d’una el PSOE la va

retirar i es varen negar sis t emàticament a aprovar qualsevol

comissió tant aquí al Parlament de les Illes Balears com al

Consell Insular de Mallorca com, evidentment, el Sr. Pablo

Iglesias y Podemos, Unidas “Callamos” es  varen negar a

aprovar una comissió al Congrés de Diputats, Sra. Consellera.

Han fet  un paperot, primer varen dir que farien una comissió

d’experts, després al final -perquè entre vostès no es  p osaven

d’acord i semblava que tal vegada MÉS votaria a favor d’una

comissió d’investigació- es varen inventar una cosa que no

exis t eix al Reglament del Consell Insular de Mallorca que... jus t

es fan comissions per tapar. Jo crec que és l’única vegada que

vostès volen fer comissions per tapar les coses, per emmascarar

i per tirar responsabilitats i escampar culpes als altres; això sí,

es talla, es comença a investigar a partir de l’any 2007, no sigui

cosa que afectàs la presidenta del Govern Francina Armengol

perquè l’ant erior al 2007 quan la presidenta Francina Armengol

era presidenta al consell insular, això, varen dir que no

s’investigava, no, no, no, no...

(Alguns aplaudiments)

... no sigui cosa..., no sigui cosa.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sra. Consellera, ha dit moltes mentides. Jo, miri que... és

veritat, no la t enia per mentidera, però la veritat és que no és

cert el que vostè ha dit.

La Sra. Catalina Cirer va anar allà perquè ella va voler, per

responsabilitat institucional i amb el suport del seu grup polític,

pel Partit Pop ular. Ella el que va dir és que no tenia cap informe

en aquell moment d’aquest tipus d’explotació, una altra cosa és

que hi hagués informe de la UVASI però no deien que fossin de

nins tutelats, no, Sra. Consellera, i ha de dir tota la veritat, no

pot dir mitges veritat s .  Dir mitges veritats, Sra. Consellera, és

mentir i ho ha de saber, per tant això no és cert. 

El que sí és cert és que el president de l’IMAS, el Sr. Javier

de Juan, diu que va tardar quatre mesos, quat re mesos -quan ell

va arribar l’any  2019- a saber que hi havia casos d’explotació

sexual. És que no devia llegir ni els diaris! Perquè a l’any  2017

varen sortir en El Mundo tots els problemes que hi havia a

l’any 2017 amb els nins tutelats en el Consell Insular de

Mallorca i la consellera -exconsellera- del Partit Popular Catalina

Cirer va demanar en el seu moment al Consell Insular de

Mallorca en el ple informació sobre aquest tema i a partir d’aquí

li varen dir que hi havia unes reunions de coordinació

periòdiques amb el Govern de les Illes Balears i no varen fer res.

Però és que el mateix Sr. Javier de Juan va ser el mateix que

va dir “si no hubiese salido en la prensa no estaríamos

haciendo tantas cosas para afrontar la explotación sexual de

menores tutelados”. Aquest senyor ja no hi hauria de ser!

Hauria d’haver dimitit! És a dir aquest  seny or reconeix, el

pres ident de l’IMAS, que està fent coses perquè ha sortit a la

premsa. I vostè està intentant tirar culpes als alt res? No, Sra.

Consellera. 

Com també tenen ara una vicepresidenta de l’IMAS... Què

han fet quan ha comparegut aquesta senyora en aquest paperot

de comissió que vostè em treia aquí? Idò tots els centres de

menors tutelats li han demanat la seva dimissió. Li han demanat

la seva dimissió! Perquè es va posar a escampar culpes i va

començar escampant culpes pels grans professionals que tenim

que fan feina i fan feina moltes vegades sense mitjans, sense

recursos i fan feina sense les eines que ells necessiten -com li

deia abans-: sense conèixer els protocols, sense tenir els cursos

de formació adequats i sense tenir els processos terapèutics

adequats. 

Sra. Consellera, jo li deman que siguin coherents amb el que

diuen. Vostès diuen que són un govern feminista. Vostès ara

en el consell insular no sé si l’han llevada però hi havia una

pancarta meravellosa de Govern feminista. Vostès es pengen

cada dimarts aquesta xapeta. Jo ahir era a l’IBDona a l’act e

d’entrega dels guardons que havia fet  l’IBDona, quin sentit té

que el Govern es posi cada dimarts aquesta xapet a i que vostès

es neguin a investigar amb les eines reglamentàries  d’aquest

parlament una comissió d’investigació de tots aquests menors
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tutelats que han estat explotat s  sexualment de manera

comercial? 

(Alguns aplaudiments)

Quin sentit té això, Sra. Consellera? Veig que avui vostè la

du. Miri, encara és coherent. Però no t é sentit. Això és cinisme,

Sra. Consellera. I no em tregui que és una comissió el que s ’ha

fet allà en el consell insular... I vostè ara diu que a Europa

enviarà els resultats d’aquesta comissió que estan fent al

Consell Insular de Mallorca quan el resultat d’aquest  informe

ni t an sols es veuran en el ple del Consell Insular de Mallorca

i només es veurà en el Consell Rector de l’IMAS...? 

Miri, Sra. Consellera, li deman si té una miqueta de

vergonya que faci el possible amb el seu partit i encara serà a

temps qualque dia a aprovar una comissió d’investigació

perquè li puc assegurar que el Partit Popular la seguirà

demanant. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Durán. Té la paraula en torn de contrarèplica la

consellera d’Afers Socials i Esports. 

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS

(Fina de Santiago i Rodríguez): 

Tant de bo que no fan demagògia, Sra. Durán. Si n’arriben

a fer, què arribaríem a sentir en aquesta sala. Tant de bo que no

fa demagògia, senyora... Dels cinc minuts, quatre per parlar del

Consell Insular, amb la qual cosa queda clar a on s’han de

dirigir el tema de protecció de menors i tutela. Dels cinc minuts

que vostè ha tengut..., sis, perquè n’hi han donat un més,

quatre n’ha utilitzat per parlar de Javier de Juan, de la

vicepresidenta de l’IMAS, del Consell Insular, de les nines

tutelades.

Si vostè fa una int erp el·lació al Govern centri’s, centri’s a

les  competències i a la responsabilitat que tenim de govern

perquè jo no p uc parlar en nom de Javier de Juan. Ho entén?,

que jo no p uc p arlar en nom de Javier de Juan... Vostès tenen

als seus, als seus representants en els consells insulars, que

facin la feina que els pertoca i vostè vengui aquí a fer la feina

que li pertoca a vostè. 

Jo, s implement per aclarir-li-ho. El període de la Sra.

Presidenta Francina Armengol quan era presidenta del Consell

Insular es va fer perquè hi va anar Jaume Garau. 

(Alguns aplaudiments)

I que jo sàpiga, Jaume Garau era el president de l’IMAS

igual que desp rés  ho va ser la Sra. Cirer, per tant allà també es

va...

I, efectivament, la UVASI, que és Unit at de Valoració

d’Abús Sexual Infantil parlava dels 16 casos , estic encantada

que vostè ja sàpiga que no eren nines tutelades, jo a això no ho

sé però que hi havia... O és que a vostè només li preocup en les

tutelades, les no t ut elades no li preocupen. El que hi havia a

una memòria de la Unitat  de Valoració Sexual Infantil és que de

2012 a 2015 abans que entrés el govern progressista es varen

detectar 16 nines -ara no record si eren 14 o 16 nines-... 16 nines

en explotació sexual infantil. A l’informe no posava que fossin

tutelades o no tutelades, però explotació sexual infantil. Vostè

diferencia entre tutelades i extutelades p erquè nosaltres no ho

feim. 16 nines! I que no se sabia, que no se sabia perquè les

responsables polítiques -i això és a les actes que vostès no

volen llegir- varen dir per explicar si no ho sabien que no

s’havien llegit les memòries dels seus serveis. Això és

l’argument que es  va donar. Si jo venc aquí i li dic això..., vostè

què em diu? Què em diu...? Que no és ver, diu. 

Què...? Bé idò li passaré l’àudio perquè l’àudio és públic. Li

passaré l’àudio perquè l’escolti.

Què m’hagués dit a mi si jo hagués vengut aquí i li hagués

dit  que a mi al que m’havien dit els tècnics jo no hi havia fet  cas

i al que estava escrit pels tècnics jo no li havia fet cas. Què

m’hagués dit vostè, Sra. Durán? I això és el que va p assar, és el

que ha passat amb la seva responsabilitat quan la tenien al

Consell. 

M iri,  Sra. Durán el problema de l’explotació sexual infantil

va molt més enllà d’aquest govern, va...,  i ho diu l’estudi

d’experts que el fan. Està present a tota Espany a, es t à present

a tota Europa i està present a tot  el món. I això està lligat amb

un tema clarament del p atriarcat. Té un component de gènere

clarament identificat...

(Remor de veus)

No. No el té... D’acord.

Idò t é un component de gènere clarament identificat. Té a

veure amb l’excessiva banalització que es fa de sexualitat, té a

veure amb la facilitat de l’accés a la prostitució a través del món

d’internet, té a veure amb el tema de la facilitat de contacte a

través de les xarxes socials. Per tant, estam davant  un problema

que és gravíssim i que ningú, estic convençuda que ningú

d’aquest parlament  no li vol llevar pes a aquest problema tan

greu o li vol llevar importància a aquest problema tan greu. Però

vostè em ve aquí a explicar quines accions hem fet es  com a

Govern.

Quines accions hem fetes com a Govern? Escolti: hem

format més  de 800 treballadors, que és insuficient?, sí, que en

continuam formant?, sí; hem sensibilitzat les  nines, continuam

sensibilitzant les nines, ara a partir del curs que ve farem una

altra convocatòria de sensibilització a partir de segon d’ESO;

es t am sensibilitzant la població, farem camp any es  de

sensibilització a la població que fins ara no s’havien fet; estam

coordinant tots el professionals a través dels protocols; estam

incrementant i millorant els serveis de tractament terapèut ic a

les víctimes. Tot això estam fent! És suficient? Clar que no és
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suficient! D’aquí a tres anys quan hi hagi un altre govern o

d’aquí a dos anys haurà de continuar?, sí. Hi haurà reducció

d’explotació sexual infantil?, no ho sabem!

Perquè a mesura que tractam aquests temes la gent s’hi

identifica com a víctima i és  cap aç de dir-ho que és el que ens

està passant amb els abusos sexuals infant ils .  Per què ara hi ha

persones de cinquanta anys que es poden identificar com a

nins abusats als dot z e anys? Perquè ara la societat ha canviat

aquest missatge i els ha dit que a això, tolerància zero i que

qualsevol víctima té dret a reparació. I amb l’explotació sexual

infantil ens passarà el mateix: continuarà havent víctimes

d’explotació sexual infantil en temps real, hi continuarà havent

víctimes que han estat víctimes d’explotació sexual infantil

quan eren petites i que ara ja són joves o adults que també

s’identificaran. 

Perquè això és un problema molt greu per fer aquest tipus

de demagògia que vostè fa. Vostès fan demagògia i fan

p art idisme i nosaltres davant vostès som constants en la lluita

i feim polítiques per reduir l’impacte d’aquesta maleïda actuació

i maleïda conducta que fan els abusadors. Perquè vos t è du com

a..., no sé, quinze minuts p arlant d’aquest tema i ni un minut per

als abusadors. Nosaltres és el nostre object iu: aturar els

explotadors i el abusadors. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Consellera.

III. Moci ó RGE núm. 2375/21, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a política de reactivació en matèria turística,

derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 1666/21.

Passam al tercer p unt de l’ordre del dia que consisteix en el

debat i votació de la Moció RGE núm. 2375/21, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a política de reactivació en

matèria turística, derivada del debat de la Interpel·lació RGE

núm. 1666/21.

Començam el debat amb la intervenció del Grup Parlamentari

Popular, té la paraula la Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente, buenos días señoras y señores

diputados. Debatimos hoy esta moción, consecuencia de la

pasada interpelación, referente a la temporada turística 2021,

moción que recoge una batería de 11 propuestas en positivo,

peticiones algunas de ellas que venimos ya reclamando desde

el Partido Popular hace ya casi un año pero que siguen siendo

necesarias. Propuestas en coherencia con la defensa que

hemos hecho siempre del turismo, como motor de nuestra

economía, que tira del resto de sectores productivos, con la

defensa de su capital humano, emp resarial, pioneros y líderes

del conocimiento turístico, conocimiento que exportamos, y

desde el convencimiento de que Baleares ha de volver a ser

puntero en el mundo; puntero en turismo de calidad, en

diversificación de producto turístico, ahora más que nunca, en

convivencia y equilibrio con la vida del residente y con el

medio ambiente; puntero en sostenibilidad, palabras que a

menudo se repiten como un deseo, pero para que sean p os ibles

se necesitan, evidentemente, fondos, pero también se necesitan

herramient as  jurídicas, normativas que permitan innovar,

reconvertirse, crecer en calidad y servicios, adaptarse a las

nuevas neces idades  de nuestros visitantes con agilidad

administrativa y seguridad jurídica, cosa que es necesario

recuperar en Baleares.

Y todo esto lo necesita hoy, pero también lo necesitaba

antes de la pandemia, y  así lo veníamos manifestando en

multitud de ocasiones en esta cámara. Y, por tanto, lamentamos

profundamente que el Govern de la Sra. Armengol no haya sido

capaz de entender lo que necesitaba Baleares en este año de

pandemia, su sector turístico y su tejido productivo en general,

y haya permit ido llegar a ser el territorio líder en paro, en caída

del PIB, con las colas del hambre may ores cada vez y que,

además, sigamos en precario y con los  niveles más bajos de

vacunación de España; con la suspensión de AstraZeneca es

un nuevo mazazo, cuando para Baleares resulta vital disponer

de un alto grado de inmunidad.

Por tanto, en este sentido presentamos nuestra moción en

la que hacemos hincapié, por tanto, en la importancia de valorar

y defender lo nuestro, en este caso nuestro destino turístico,

reforzarlo, proteger su imagen y prestigio.

Con la temporada ya casi encima y sin ninguna garantía de

que podamos tener el tan necesario 70% de vacunación en el

mes de junio, creemos  que es fundamental tener un plan

es tratégico con carácter de urgencia, con los diferent es

escenarios en función del grado de inmunidad, adelantarnos  y

así poder tener la mejor temporada.

Estos días estamos viendo la confusión que se está

produciendo en cuanto a la llegada de turistas internacionales

y no los nacionales, en cuanto a qué hacer con los turistas

extranjeros  en Baleares a la hora de incorporarlos al

cumplimiento de las restricciones que vivimos los residentes.

La responsabilidad que se les ha recaído encima de los

establecimientos turís t icos , con la amenaza de ser multados, si

no hacen de policía. A esto nos referimos cuando pedimos

preparación, previsión y planes para los diferentes escenarios.

Ahora y a no valdrá aquello de decir que nadie podía saber lo

que iba a pasar.

Y para ello también debe ut iliz arse la herramienta a tal

efecto, la AETIB que, a nuestro ent ender, en estos momentos

está totalmente infrautilizada, sin una nueva estrategia turística

de sostenibilidad adaptada a las  graves circunstancias que

vivimos , s in ambición p ara mejorar en calidad, en

competitividad y en posicionamiento, como s í están haciendo

nuestros destinos competidores.

Esta semana pasada veíamos reuniones de la Sra. Armengol

y del Sr. Negueruela especialmente con Tui Alemania, correcto,
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pero nos  falta ver el mismo interés en el resto de mercados. Por

eso, instamos a que esa reconstrucción de op erativas y

conectividad sea con todos los mercados en los mismos

t érminos y para todas las islas, que se establezcan corredores

seguros  entre los territorios con similares niveles y todo ello se

lleve a cabo con las medidas epidemiológicas necesarias

durante tota la temporada, como decimos al menos PCR

negativo en origen, cont rol en puertos y aeropuertos, con

todas las medidas que las aut oridades sanitarias habiliten,

como el denominado comúnmente “pasaporte sanitario”.

Y también con el objetivo de que el anunciado plan piloto

no acabe como el año pasado, de hecho y a hay touroperadores

que están dispuestos a pagar la PCR de su bolsillo.

Insistimos en establecer los protocolos sanitarios COVID en

la reap ert ura de los cruceros, al igual que Canarias que los está

recibiendo desde el octubre pasado, sin ninguna incidencia de

contagios negativa. El comercio, la hostelería y los guías

turísticos lo necesitan.

Y son necesarias también ayudas direct as, por eso

ins istimos en destinar al menos 150 millones de fondos React-

EU, al igual que creemos que los ERTE se han de prorrogar

hasta final de año.

Decir t ambién que valoramos positivamente el paquete de

fondos anunciado por el Gobierno central, aunque llegan tarde.

Y tampoco sabemos en qué momento serán una realidad.

Para acabar, decir que también creemos muy import ant e que

los 20 millones de fondos europ eos para el turismo para

Baleares, prometidos para 2021, en la mejora de las zonas

turísticas, cristalicen ya y se ejecuten ya en beneficio de la

ciudadanía.

E insistimos en rebajar la presión con la suspensión del ITS

en 2021 y la reducción del 50% del canon de saneamiento, que

es de justicia, además de otras medidas.

Dicho esto, esp eramos que los grupos parlamentarios

puedan sumarse a nuestra propuesta, puest o que, como digo,

es tot almente en positivo y en beneficio de la recuperación de

Baleares.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Sr.

President en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Cabrera. Int ervención del Grupo

Parlamentario Ciudadanos para defender la enmienda RGE núm.

2572/21, tiene la palabra el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gracias, vicepresidenta. Debatimos hoy una moción sobre

p olíticas de reactivación en materia turística que presenta el

Grupo Parlamentario Popular, a través de la Sra. Cabrera, que ha

hecho un paquete de iniciativas y de ideas, muchas de ellas

que ya hemos debat ido en comisión, pero que parece acertado

presentarlas en la situación ahora que nos encontramos hoy en

día.

Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos tenemos muy

claro que hoy lo que t enemos que hacer es salvar las empresas

turísticas tal y como están ahora, p ero también, en paralelo,

trabajar por la especialización turística, porque únicamente se

podrá diversificar el conjunto de la economía balear con una

industria turística especializada y sostenible, que ejerza su

papel tractor del resto de los sectores. La nueva economía

post-COVID, la nueva innovación, la nueva futura industria

balear requiere de una locomotora turística fortalecida. Se trata,

por tanto, de fortalecer la especialización turística de nuestras

islas como paso precio a una p osterior diversificación general

sobre la que se pueda cimentar la nueva economía de las Illes

Balears.

Y desde luego, pensemos en grande, p ensemos en grande,

¿qué necesitamos para que las Illes Balears sean el mejor

des t ino turístico del mundo? Porque vamos a poder disponer

de una gran cantidad de millones , se ha debatido antes en las

preguntas de cont rol al Gobierno, de unos 1.000 de euros de

fondos europeos para conseguirlo. Y para ello es necesario

tener vis ión a medio y a largo plazo, se deben plantear

proyectos de colaboración público-privada para crear más valor

y para incrementar la productividad de nuestra industria

turística desde una innovación transformadora.

¿Cómo debe ser el mejor destino t urís tico? Bueno, lo deben

analizar los expert os , y  aquí, afortunadamente, y podemos estar

orgullosos, tenemos los  mejores. En el contexto actual es

evidente que nuestro destino turístico debe ser más  sos t enible,

inteligente, diversificado, digitalizado, creativo, innovador y

t ot almente alineado con la economía verde. Los recursos

europeos, por tanto, tienen que servir para posicionar a las Illes

Balears como el mejor destino turístico, el destino más  seguro,

sostenible, líder en muchos aspectos medioambientales, como,

por ejemplo, la economía circular. Para lograrlo hay  que trabajar

en proyect os  y  con medios  alt ament e t ecnológicos,

innovadores, que atraigan y retengan talento de nuestras islas,

que ilusionen e involucren a nuestros jóvenes y que, desde

luego, nos debemos alejar de proyectos politizados.

Propone la Fundación Impulsa, para impulsar nuestra

economía, impulsar, y valga la redundancia, la eonomía circular,

como base de la economía balear, donde la producción y el

consumo encajen dentro de los límites de capacidad de carga

del archipiélago, y, por tanto, se hace imprescindible presentar

proyectos de elevado potencial transformadora p ara que

nuestra industria turística evolucione y se puedan aprovechar

estos fondos, que es, sin duda, la finalidad de los mismos.
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Presentamos una enmienda a este paquete de medidas en la

que incorporamos la economía circular y concretamente el

s is tema turístico circular que ha propuesta la Fundación

Impulsa, y la incorporamos  no únicamente para que sea

utilizado en proyect os que hemos pedido una manifestación de

interés y proyectos a partir de ahora que se puedan presentar

al Gobierno para acogerse a los fondos Next Generation, s ino

que también cualquier prop uesta, cualquier actuación del

Govern balear tenga en cuenta la economía circular tal y como

se plant ea desde la Fundación Impulsa. Y esperamos que,

desde luego, sea aceptada por el Grupo Parlamentario Popular.

Muchísimas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Pérez-Ribas. Intervienen los grupos

p arlament arios  que han p resentado conjuntamente las

enmiendas RGE núm. 2573, 2574 y 2575/21. Por parte del Grupo

Parlamentario Socialista tiene la palabra la Sra. Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Bé, Sra. Cabrera, les Illes

Balears crec que són i seran punteres en turisme sostenible, en

això fa feina, i des de l’anterior legislatura, el Govern de les Illes

Balears, un turisme sostenible, innovador i sobretot segur, i ha

vengut  aquí a fer un discurs de sempre, catastrofista i jo crec

que no ha entès les mesures que es duen a terme des del

Govern de les Illes Balears.

I no ho ha fet molt malament  aquest govern quan les

mesures restrictives que vostès tant han crit icat han fet que

tenguem una situació sanitària controlada i una incidència

acumulada a 14 dies, en dat a d’ahir, de 41 casos per 100.000

habitants, i aquesta és la millor política de reactivació turística

que pot dur el Govern de les Illes Balears d’aquesta comunitat

autònoma. Perquè Alemanya divendres va aixecar el vet per

volar a les Illes Balears per mor que la incidència acumulada a

15 dies és de 41 casos i no més de 50. I el primer dia de posar en

venda els bitllets una companyia aèria ja en hores es varen

esgotar tots els bitllets a la venda. Per tant, i com vostè ha

comenta, per què no hi ha corredors  segurs amb altres països

emissors de turisme? Per això mateix, perquè Alemanya té una

incidència semblant a la nostra i no altres països com Regne

Unit i França, per exemple. Per tant, els corredors, s i vostès

parlen de corredors segurs, aquests corredors han de ser

segurs, però també s’han d’equiparar als països emissors.

Per tant, la baixa incidència és la millor manera de react ivar

el turisme.

I dit això, des del Grup Parlamentari Socialis t a hem presentat

unes  esmenes per intentar arribar al major consens, ja que

vot arem a favor de molts dels punts, i li coment la primera

esmena al punt 1, que és de suprimir des de “ socials” fins al

final, perquè la realitat és que constatam i reconeixem la

importància del turisme en el desenvolupament econòmic de les

Illes Balears, ara, el que no volem confirmar ni creiem que s’hagi

de confirmar és que el turisme sigui essencial per al

desenvolupament social i cultural de la nos tra comunitat. A

cadascú el que li toca, el turisme és molt important en la

reactivació econòmica, molt important en l’economia de les

nostres illes, però no en la cultura ni en caire social.

I, a més, tampoc no p odem condemnar actes de turismefòbia

que vostès veuen per tot, han vist sempre per tot ,  i nosaltres

encara, durant aquesta legislatura no hem vis t cap acte de

turismefòbia.

Pel que fa al punt 2, vostès parlen d’un pla pilot anunciat

pel Govern de les Illes Balears, a nosaltres no ens consta que

el Govern de les Illes Balears hagi anunciat  cap  p la p ilot per dur

a t erme les mesures de control epidemiològiques i sanitàries

necessàries i tenir en compte diferents escenaris , sinó que des

del Govern de les Illes Balears es treballa amb la Conselleria de

Salut, junt amb la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i

Treball i el sect or turístic per mantenir les mesures de control

necessàries i, així, aconseguir mantenir aques t s  corredors

segurs que vostès t ant  demanen, per tant, anam en aquesta

línia.

La t ercera esmena que presentam és de substituir

“passaport sanitari” per un “certificat sanitari”, perquè el

passaport sanitari s’ha de fer a nivell europeu, no s’ha fet a

nivell... encara no s ’ha aprovat cap passaport sanitari, però sí

que ja hi ha certificats, persones que ja s’han vacunat que

disposen d’un certificat sanitari i que, per tant, consideram que

és més adequat parlar d’un certificat i no d’un passaport.

Votarem en contra del punt 3, perquè creiem que no fa falta

cap pla estratègic, ja que es treballa des de... un pla estratègic

per a la temporada del 2021, com vostès proposen, perquè ja es

treballa des de la Conselleria de Model Econòmic, junt amb la

Conselleria de Salut, per contemplar diferents escenaris i

mantenir els protocols establerts en el 2020 per mantenir la

seguret at  tant dels residents com de les persones que ens

visiten.

Desp rés , creiem que la... i crec que això els ha de quedar a

vostès, que la temporada turística no depèn del ritme de

vacunació i s’ha demostrat quan la incidència acumulada a les

Illes Balears ha baixat, per la mínima exigència que estableix

Europa per al nivell de seguretat, i ja s’ha demostrat que ja

s ’han es t ablert  els  corredors, s’han obert els  vols

internacionals d’Alemanya cap aquí. Per tant, la vacunació no

és  garantia de millor temporada turística, malgrat que no

descart am que s’hagi de fer i s’ha de seguir vacunant amb el

ritme que es fa ara.

Tampoc no votarem a favor del punt 8, ja que l’important és

que en 20 dies arribaran 1.000 milions d’euros per donar ajuts

directes a molts sectors d’aques ta comunitat afectats per la

COVID i crec que hauríem d’ap laudir,  sense amagar-se o amb

mamballetes ben fortes aquesta inversió que vendrà, via

pressuposts, des de Madrid, i que és gràcies a la demanda que

ha fet la presidenta Armengol en aquests viatges que vos t ès

t ant  han criticat i a les reunions que han criticat dels ministeris.

Ajudes que cal afegir als 292 milions d’euros  que s’han donat

des d’aquest govern a diferents sectors...
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

... -sí, sí, ja acab, Sra. Presidenta-, i,  p er t ant, tampoc, per

suposat, no votarem a favor del punt 11, perquè encara no

sabem, no ens han exp licat  com poden mantenir serveis públics

i donar més ajudes i reduir els ingressos públics. Per tant, quan

ens ho aclareixin potser qualque dia els votaríem a favor.

Votarem en contra, per t ant ,  del punt 11 i votarem a favor de

la resta de punts, i si accepten l’esmena de Ciutadans, també

els votarem a favor.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sansó. Per part del Grup Parlamentari

Unidas Podemos té la paraula la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. És evident  que el sector turístic

necessita la reactivació i reactivació amb els 11.000 milions

d’euros que ha aprovat el Govern estatal i que en vendrà més

de 900 a les nostres Illes, això és reactivació.

Avui el Partit Popular perd una gran oportunitat amb

aquesta moció que ens presenta, i no perquè el tema sigui

interessant i rellevant per a les nostres Illes, que ho és i molt,

sinó per l’enfocament que han donat  a la iniciativa.

Efectivament, com diu el punt 1, el turisme és el princip al sector

productiu de la nostra comunit at autònoma, i ens diran

turismefòbics, però qui defensa el turisme som nosaltres , i ara

els explicaré per què.

Defensam un turisme del segle XXI que evoluciona del

turisme de gatera cap a aquell que realment.. .  o aquell que

reclamen els turistes que més convenen a les nostres illes,

respectuosos amb el medi ambient, la nostra cultura i costums,

que es preocupen pel tipus de productes que es consumeixen

als establiments hotelers i també de les condicions laborals i de

salut del personal del sector.

Diversificació econòmica és un concepte que no apareix a

aquesta moció, i és una llàstima. No és conscient el Part it

Popular que si el turisme no hagués de suportar tant de pes de

la nostra economia la pressió a aquesta pandèmia s’hagués

pogut distribuir millor entre altres sectors? No és conscient que

el cop d’aquesta pandèmia a les nostres illes hagués estat molt

diferent si encara conservàss im altres indústries o tenguessin

més pes les noves energies o les energies renovables, la

investigació i la innovació? Des d’Unides Podem ho tenim clar

i treballam en aquest sentit, com molt bé els ha exp licat  el

vicepresident Yllanes aquest mateix matí.

És  una oportunitat perduda que una PNL d’onze punts

tengui un enfocament només orient at  a l’empresariat i deixi de

banda la seguretat del personal dels establiments turís tics i

tampoc no tengui en compte les  externalitats que origina el

turisme a nivell de medi ambient i també a nivell social.

D’aquesta crisi només en sort irem plegats i hem d’atendre totes

les parts implicades, no només qualcunes. 

Cal, efectivament, que l’administració p ública faci de motor

econòmic en aquests moments de crisi, tot el cont rari del que

ha propugnat i fet la dreta a la darrera cris i. Vostès proposen

l’eliminació de diferents impostos i nosalt res no els podem

donar suport, evidentment, ni a l’eliminació de l’ITS fins a final

d’any, ja que no només aquí a aquest parlament hem aprovat

diversos ajuts sinó que no hi ha cap evidència que l’ITS tengui

cap efecte dissuasiu respecte de l’afluència de turistes.

Tampoc no donarem suport a l’eliminació de taxes

autonòmiques. La p ort aveu que m’ha precedit ja els ho ha

comentat, no es poden donar més serveis eliminant impostos.

És simple i bo d’entendre. 

Som una destinació puntera al món i ho volem seguir

essent, clar que sí. Per això, cal reconèixer l’esforç i donar

suport a l’empresariat que s’ha esforçat per millorar els seus

establiments, però també als treballadors i treballadores que

són el vertader pilar del turisme. Sense personal de menjadors,

de pisos, de recepció, de manteniment, de jardineria, com

funcionarien els hotels i els ap artaments? No podem parlar del

fut ur de turisme sense tenir en compte les millores laborals i de

seguretat sanitària que mereixen aquests professionals. 

Per aquest motiu, reclamam, evidentment, i donarem suport

que els  20 milions d’euros de fons europeus per al turisme

s’executin ràpidament, és de lògica, i que els ERT O i ajut s  per

cessament d’activitat es puguin aplicar fins a final d’any. Això

és necessari atesa la incertesa exis t ent sobre la reactivació dels

diferents sectors productius.

Coincidim amb la moció que és interessant potenciar

l’AETIB i treballar conjuntament en sinergia amb els consells

insulars i el sect or turístic per reconstruir la connectivitat i

operativa amb els diferents mercats. 

Podem ser una destinació segura, clar que sí!, però hem

d’alertar que en pocs dies es reprendran vols amb diferents

destins i també s’obrirà una part important de la nost ra planta

hotelera. Aquesta mat eixa setmana hem vist com Marga

Frontera ha publicat un fil a Twitter exposant la necessitat de

mant enir les  restriccions a la desescalada. També s’ha

manifestat en el mateix sentit Joan March, Joan Carles March,

expert de reconegut prestigi en salut pública. Correm el risc que

tot incompliment de la Setmana Santa el p aguem amb un nou

confinament i amb atur a l’estiu, i no ens  ho p odem permetre de

cap de les maneres. 

Per aques t  mot iu apel·lam a la responsabilitat del sector, de

qui ens visiti i per descomp t at també del Govern balear a qui

exigim inspeccions que garanteixin el compliment real de la

normativa perquè ens hi jugam molt tots. 
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Turisme sí, per descomp t at, turisme sostenible respectuós

amb el territori i els veïnatge, turisme profitós. Responsabilitat,

p rudència i cautela en Setmana Santa si volem que hi hagi

activitat econòmica a l’estiu. 

Des d’Unides Podem donam suport al sector t urístic, a tots

els seus integrants i atenent totes les externalitat s  i molt

especialment  els  punts més febles de la cadena. No ens podem

permetre fer cap passa enrere, totes han de ser cap endavant.

Ha estat molt l’esforç de les famílies, autònoms, PIME i

empreses. L’economia està malmesa i els professionals sanitaris

cada vegada més esgotats. 

No hem de fer com les dietes acordió que es compleixen...,

quan un compleix s’anima,  perquè perd pes, però després torna

a menjar igual i recupera els quilos que havia perdut. Economia

i salut han d’anar de la mà per superar la pandèmia, la nostra

comunitat autònoma ho reclama i així ha de ser perquè només

juntes i junts en sortirem.

Gràcies, presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mart ín. Per part del Grup Parlamentari

MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Diputades, diputats. Tornam una altra

vegada, ja sigui en comissió ja sigui en plenari, tornam a

discutir qüestions  vinculades al turisme. És normal, és el sector

econòmic més important de la comunitat.

Anem per feina, idò. Quant al primer punt, massa bé

reconèixer la importància del turisme en el desenvolupament

econòmic, però, clar, vostè va molt més enllà, la part  social i

cultural. Per ser justs, per ser justs i científics  s i de cas hem

patit el turisme tant en el social com en el cult ural, i no ho deim

nosaltres, no ho diu MÉS per Mallorca, ho diuen els que en

saben, sociòlegs, economistes, etc.

Desp rés  ens diu defensar, preservar i enfortir. Clar, ni que

el t urisme fos l’illot Perejil que l’hem de preservar, parlam d’un

sector econòmic import ant , un sector econòmic com he dit molt

important, a dia d’avui el més important del país, de fet, per això

amb aquesta crisi ens ha caigut més d’un 20% el PIB i si no

volem tornar a travelar amb la pedra del monocultiu el que hem

de fer és treure’ns les cucales, veure que hi ha altres sectors

econòmics i que tots són necessaris per tenir una economia i

una societat equilibrada en tots els aspectes. Per això

precisament li presentam l’esmena.

Per això també, si accepta l’esmena de Ciutadans, li votarem

a favor ja que va en la línia de reforçar la resta de sectors alhora

que milloram la productivitat, per tant generam més riquesa i

sobretot feim que la riquesa estigui més ben repartida.

En el segon punt  li votarem a favor, impulsar totes les

mesures necessàries  p er t al d’efect uar una correcta

comunicació de les Illes  com a destinació turística segura, etc.,

és una feina que el Govern no ha deixat  de fer i fa a hores d’ara. 

En el tercer li votarem en contra. Fan tard, el Govern fa

temps que treballa per a aquesta temporada, ho fa també amb la

Conselleria de Salut. Ja hi ha protocols establert s  i tots volem

la millor t emp orada turística per a 2021. En qualsevol cas, les

mesures i les decisions es prenen a cada moment en funció de

la realitat sanitària.

El quart  i el cinquè els votarem a favor. L’AETIB,

efectivament, té com a object ius i finalitats els que descriuen

els seus estatut s  i és  el que fa. Alhora està en comunicació

permanent amb el sector. La feina conjunta amb els  consells

també hi és, només  faltaria, Consell de Menorca, d’Eivissa i de

Formentera tenen les competències en molta de la matèria

turística. Com no podia ser d’altra manera, es  fa feina per tal

que la situació sanitària estigui controlada, per tant, la

connectivitat garantida. 

Al punt sisè a) li proposam una esmena que s’ajusta més a

la realitat que no la seva redacció, esperam que l’accepti i així

posam en valor que aquest govern ha estat p ioner a l’hora

d’aprovar el certificat de vacunació. I a la b) li demanam que

ens accepti l’esmena. Les paraules que empram per definir les

coses són important s , en aquest cas no podem estar d’acord

amb el concepte “passaport sanitari”, li proposam és “certificat

de vacunació”, que és del que parlam a hores d’ara quan parlam

d’aquests documents.

El setè li votarem a favor, si han d’arribar creuers  només ho

poden fer amb protocols sanitaris, per això la Conselleria de

Turisme, Autoritat Portuària i les autoritats sanitàries treballen

en aquest sentit. 

Després de la notícia de divendres passat crec que som tots

que ens hem d’alegrar dels 1.000 milions  d’euros i un pla

esp ecífic singular per al nostre país ja que a la fi ens tracten de

forma singular. Aprofitem-ho i facem servir el React  1 p er al que

ha estat pensat. 

Els punts 9 i 10 els votarem a favor. 

Quant al punt 11, a veure, nosaltres veim que com que

pràcticament  no hi ha hagut activitat el 2020 l’ITS s’haurà

d’adaptar, entenem nosaltres, a la realitat recaptada. Ara bé, el

seu objectiu és un altre, el seu objectiu és llevar l’ITS, no ens

enganem, no ens facin comèdia i aquí sí que no ens hi trobaran.

Gràcies a la sobirania d’aquest parlament , el Govern cobra un

impost just i necessari, per tant, l’ITS no es toca.

És important, però -i vaig acabant-, tenir clar quin és

l’objectiu, l’object iu hauria de ser la qualitat de vida de la

ciutadania del país, perquè això sigui possible: economia

equilibrada, respecte al territori i repartiment de la riquesa.

Gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Abrimos  el turno de fijación de

posiciones. Por parte del Grupo Parlamentario VOX-Actua

Baleares tiene la palabra el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Vicepresidenta. Sra. Cabrera, nuestro voto será

favorable a la mayoría de los puntos de est a moción, a

excepción del 6.b), le pediríamos si es posible votación

sep arada t ambién de esos puntos a) y b) del punto 6. Y me

refiero al 6.b) para saber si cuando habla de pasaporte sanitario,

se refiere al documento que indique si la prueba o test o dado

negativo del visitante, o si por el cont rario se refiere al

documento donde se indique se s i ha vacunado contra la

COVID-19 o no. Si se refiere a lo dicho en este último caso,

nosotros le votaríamos en contra, ya que por nuestra parte

p rimamos la libertad de los ciudadanos por encima de t odo,

sobre todo en un caso como este, donde la vacuna de la

COVID-19 es de una naturaleza muy distinta a las que ya llevan

años implantadas en el Sistema Nacional de Salud. 

Nosotros al resp ect o y  lo hemos dicho en varias ocasiones,

animamos a la gente a que se informe, se documente y con su

prop io criterio decida libremente si se quiere vacunar o no. Es

una decisión muy personal, como digo es una vacuna distinta

de todas las demás y aún no conocemos en detalle las

consecuencias o los posibles efectos secundarios. Creo que

con lo que está pasando y ahora recientemente con estas

not icias de la vacuna AstraZeneca, creo que lo mejor es que

cada uno decida libremente lo que hace y que no se hagan

lis t ados de ningún tipo, porque además eso también podría

incurrir en una intromisión en la esfera privada de la persona y

de su historial médico.

Dicho esto, es evidente la neces idad de adoptar medidas

para reactivar el turismo, es de extrema urgencia. Y yo creo que

todos ustedes lo van a reconocer, bueno, supongo que desde

la izquierda no lo reconocerán, pero con un breve repaso de la

situación actual, es más que evidente. Miren, Baleares lidera la

caída de facturación en restauración. Los hos t eleros han

dejado de ingresar 7 de cada 10 euros, eso es una p érdida del

70% de la facturación. Ninguna comunidad autónoma presenta

peores resultados que el archip iélago balear y eso es

consecuencia directa de la gestión del Gobierno balear. Según

el INE, Baleares dejó de ingresar hasta noviembre de 2020 un

t ot al de 12.888 millones de euros en concepto de gasto del

turismo extranjero, lo que representa un 87,7% menos respecto

al mismo acumulado en 2019 y, como saben, el PIB balear

depende en un 75% del sector servicios. 

La realidad es  que el año pasado llegaron a Baleares un

87,5% menos de turistas extranjeros respecto a 2019. Por eso

nos situamos a la cola en el comp arativo con el resto de

comunidades autónomas en gasto y en llegada de turistas

extranjeros . Esto ¿qué ha provocado? Pues que el 95% de las

empresas se han visto afectadas por esta evolución negativa y

ha provocado el cierre de hoteles, pero no sólo de hoteles, de

agencias  de viajes, de rent a car, de oferta de ocio nocturno, de

parques  infantiles, también de atracciones de feria -estaban

manifestándose una vez más aquí delante-, bares, cafeterías,

restaurantes y también empresas de t ransporte por carretera.

Sectores, empresas, ciudadanos, familias, autónomos que se les

ha obligado a cerrar y no se les ha indemnizado por ello, normal

que protesten. 

Y además aprovecho para recordar al Gobierno de la Sra.

Armengol, que en el pleno de la semana p asada se debatió y

votó una PNL de VOX con otra batería de propuestas , muchas

de ellas muy similares  a las que hoy debatimos y salieron

adelante varios puntos, que el Gobierno debería cumplir si

escucha la voluntad mayoritaria de esta cámara. Yo se las voy

a recordar resumidamente: prorrogar y flexibilizar los ERTE de

suspensión de contrato o reducción de jornada hasta la

finalización del estado de alarma; suspender sin ningún coste

el abono de las cuot as  de autónomos y cotizaciones de la

Seguridad Social de emp leados en ERTE, mientras no se

recuperen los niveles anteriores a la crisis; congelación de

impuestos directos e indirectos que lastren la actividad de

estos sectores; creación de bonos para familias y empresas que

incentiven el consumo en el turismo, la hostelería y el comercio;

creación de planes de formación para la hostelería, orientados

a impulsar las  cap acidades  de ges t ión financiera y

profesionalización; y respecto a las  agencias de viajes,

p romover con los intermediarios financieros, el establecimiento

de lineas de liquidez específicas  para las agencias de viajes,

para atender las reclamaciones de reembolsos de billetes y

bonos cancelados y establecer la congelación de los  seguros

de caución, requeridos para obtener las licencias de actividad

como agencias de viajes, mientras dure la crisis.

La Sra. Armengol tiene el mandato del Parlamento balear

para aplicar las medidas de reactivación turística. Esperemos

que de la votación de hoy también surja el compromiso

mayoritario de esta cámara para ayudar a recuperar un sector

arruinado por las políticas socialistas de este gobierno.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Campos. Por parte del Grupo

Parlamentario El Pi Proposta per les Illes Balears té la

paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta. Senyores i senyors

diputats. Bé, com ja s’ha dit, aquesta iniciativa del Partit

Popular és reincident, insisteix en tot una sèrie d’idees que hem

anat debatent i vot ant  en comissió i en plenari, la qual cosa és

t ot alment lògic, com ja també s’ha dit, perquè evidentment a

tots ens preocupa que el principal motor de l’economia de les

Illes Balears vagi endavant i es posi en marxa. Per tant,

benvingudes siguin lògicament les seves propostes.
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El nostre grup parlamentari demana la votació separada,

tothom ha donat per fet la vot ació separada, però nosaltres la

hi demanam, només d’un punt en el nostre cas i és el p unt

número 8, perquè el punt número 8, és el punt que quan es va

redactar la moció no se sabia aquest anunci i aquest decret llei

dels 2.000 milions d’euros per a Canàries i Balears, etc., per tant,

no sabem fins a quin punt aquesta sol·licit ud, en la qual podem

coincidir, no queda ja absorbida per aquest fons i, per t ant ,  no

fa falta destinar els doblers que venguin a través dels fons

europeus. Com que tenim aquest  dubte, nosaltres ens

abstendríem en aquest punt, que és l’únic que ens genera

aquesta qüestió. Per tant ,  a la resta de punts els donarem

suport. Entenem perfectament que la seva iniciativa el que

pretén és apostar per la reactivació del t urisme i que aquesta

reactivació es faci com a destinació segura i, per tant, dóna tota

una sèrie d’eines perquè aquesta intenció es faci realitat.

Nosaltres la veritat és que en el punt 6.b), que és  un poc un

dels punts que s’ha discutit, que és el tema del passaport

sanitari, nosaltres no veim tan malament  la seva redacció,

perquè al final, vostès diuen, vénen a dit si arriba el passaport

sanitari, que també es  tengui en compte i també sigui una

mesura a establir i garantir per part  de les autoritats. Però bé,

pareix que vendrà, vostès simplement ho fan des d’un punt de

vista purament anunciatiu. Per tant, a nosaltres tampoc no ens

genera tants de dubtes. Però bé, si vostès accep t en les

esmenes també votarem a favor aquest punt.

El que no acabam d’ent endre és l’esmena al punt 1, perquè

clar, negar l’impacte social i cult ural del turisme a les Illes

Balears em pareix bastant cridaner, perquè -i al senyor de M ÉS

li agradarà aquesta cita- perquè hi ha un gran intel·lectual, molt

respectat i molt admirat, almanco p er part meva, que nom Damià

Pons, que va ser conseller del Govern de les Illes Balears, que

diu que segurament en 800 anys els dos esdeveniments més

importants que han passat a les Illes Balears varen ser

l’arribada del Rei En Jaume i el turisme, és clar, desp rés dir que

el turisme no té impact e social i cultural és que em sembla

al·lucinant, eh?, per tant, evidentment , el turisme, a part

d’impacte econòmic ha tengut un impacte a l’ocup ació, en els

comportaments, en l’obertura de mires, en mil coses que

nosaltres no acabam d’entendre com no s’accepta aquest punt,

tal com ve redactat.

I el mateix li vull dir del pla, perquè vostès demanen un pla

i en aquests moments  el que requereix el mercat i el que

requereixen els operadors són certeses, i el pla dona certeses,

no diem que el Govern no faci feina, però és evident que per les

circumstàncies de la COVID, la sensació de tot el Govern és

d’una cert a imp rovisació o d’un cert caos a l’hora de prendre

decisions. Per tant, intentar ordenar, i això és un pla, intentar

ordenar la presa de decisions en funció de les circumstàncies

i variables que es puguin produir, jo crec que el que dona són

certeses. I, per tant, què fa? Col·labora amb la destinació segura

i amb saber a què ens hem d’at endre. Per tant, a mi no em val

com a argument que el Govern ja hi fa feina, el Govern,

lògicament, només faltaria que no hi fes feina, ja ho sabem que

hi fa feina, però, per ventura, que hi hagi un pla de doni

certeses és positiu.

És clar, el pla després  s’ha d’acomplir, perquè el que ens ha

passat, i el Sr. Castells avui feia una pregunta a l’efecte, diu, és

clar, si després Menorca acomp leix els paràmetres i se’ns

apliquen unes altres mesures, diferents de les del p la, és clar,

aleshores continuam amb aquesta sensació d’improvisació i de

caos.

En definitiva, i per acabar, nosaltres també tenim

presentades proposicions no de llei de reducció d’imposts, com

vostè sap, i ens sembla bé suspendre l’ITS el 2021. Pensam que

en l’ITS hi haurà una dificultat molt gran a l’hora de definir els

mòduls, i aquest és un element capital d’aquest impost, perquè

la majoria dels hotelers ho paguen a través dels mòduls, és vera

que ho recapten al client, però els càlculs dels mòduls serà

gairebé impossible per aquesta incert esa i, per tant, pensam que

és de sentit comú aquesta suspensió.

I ja dic, demanam la vot ació separada, ens abstindrem en el

punt 8 i a la resta hi votarem favorablement.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup  Parlamentari

Mixt té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Vicep res identa, i bon dia a tothom. És evident

que aquest any que ha passat des del primer confinament

causa per la pandèmia de la COVID ha fet estralls a l’economia

i especialment en aquelles zones amb monocultiu turís t ic, com

és el cas de les Illes Balears. També és evident que t ot es  les

es t rat ègies  t urístiques que es disseny in han de ser

bidireccionals; què volem dir amb açò? Que no n’hi ha p rou a

mirar com ens trobam nosaltres, sinó també la resta de països;

quina és la seva evolució? La incidència acumulada? Quin és el

ritme de vacunació?

Cal recordar que, si bé entenem el concepte de destinació

segura, no és menys important que també ha de ser un lloc

segur per als seus habitants, en el cas de Menorca, amb una

sit uació epidemiològica que ha millorat moltíssim ens trobam

amb aplicació de mesures cada vegada més incomprensibles

per a la seva ciutadania.

Entrem en els diferents punts de la moció. Al primer ens

abstindrem, ningú no nega que el turisme ha fet una gran

aportació a l’economia, però també és cert que la situació de

precarietat en la qual ens trobam és gràcies a aquesta excessiva

dependència del turisme. I evident ment, jo ara no entraré a

valorar el que vostès entenen per turismefòbia.

Segon punt, a favor de millorar sempre la comunicació

externa i també la interna.

T ercer punt, ens abstindrem, quan parla de ritme de

vacunació de què p arlen, dels vaccins posats a les nostres illes,

dels  posats a països emissors? A hores d’ara, només l’1,1% de
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la població mundial està mundial, l’estratègia de vacunació està

lligada a l’estratègia europea i a la distribució farmacèutica, la

qual sabem que genera problemes d’abastiment, i vostè mateixa

ha fet  referència al problema amb AstraZeneca. I a més a més,

cada illa té una realitat diferent, així que tampoc no veiem clar

aquest pla estratègic del qual parlen.

Al quart punt hi votarem a favor, sobretot en les funcions

de l’AETIB i esperam que ap liquin tots els aprenentatges que

ens du la pandèmia per tenir estratègies preparades p er a

futures situacions sanitàries complexes.

Al cinquè punt, a favor. Insistim moltíssim en la necessitat

de coordinació amb els consells  insulars, escoltant-los, perquè

l’evolució sanitària és diferent a les diferents illes; no podem

tenir una visió monolít ica, o s i ho ent enen millor,

mallorquinocèntrica.

Sisè punt, pensam que el certificat de vacunació mereix un

debat molt més profund, s i la vacunació no és obligatòria el

certificat tampoc no ho pot ser. A més , p ot  ser un potencial

element discriminatori i atorgar drets específics a les persones

vacunades en un moment en què el percentat ge de població

vaccinada és molt reduït. Es planteja un problema d’equitat que

no podem obviar. La mateixa OMS ha demanat que no

s’exigeixin proves de vacunació per poder viatjar, ja que encara

es desconeixen les repercussions dels vaccins en la reducció

de la transmissió.

Així, d’aquest a manera ens abstindríem en aquest punt 6.b),

mentre que el 6.a) hem de reconèixer que ens agrada més el text

de l’esmena, amb el seu t ext  no hi podríem votar a favor; els

controls d’entrada, a més a més, és  que s ’han de fer per

protegir la nostra ciutadania, no només p erquè siguem una

destinació segura. Nosaltres volem insistir moltíssim amb el fet

de protegir els habitants de les Illes Balears.

Setè punt, a favor, en coherència amb la resta de la moció.

El vuitè punt, també a favor, de facilitar ajudes  directes a

PIME i a aut ònoms i sobretot per millorar la sostenibilitat i el

model de negoci.

Novè punt, a favor que s’esgoti allò promès, el passat

octubre es va anunciar que el Govern de l’Estat destinaria 1.000

milions d’euros, eren?, 100 milions d’euros procedents dels

fons europeus per a la recuperació del sector turístic de les Illes

Balears durant els propers tres anys, inclosos el pla de

recuperació, transformació i resiliència; 20 milions ja es troben

recollits  als pressuposts generals de l’Estat i la resta dels

doblers en principi han d’arribar els propers 2022 i 2023, així que

a favor també.

Al desè punt, a favor d’ampliar el que sigui necessari als

ERTO.

I a l’onzè punt, hi estem en cont ra, necessitam els imposts

per a la sup ervivència del sistema públic i de l’estat del

benestar.

Ara que som a les portes de la Setmana Santa convindria

que no repetíssim errades anteriors, la vaccinació a nivell

mundial va més lenta del que voldríem, no arrisquem a obrir per

a després trobar-nos amb una quarta onada.

I un avís, Itàlia es torna confinar, amb una incidència

acumulada de 464,9; França continua amb xifres alarmants, amb

una IA de 452,9; Alemanya ha empitjorat la seva incidència

acumulada també i altres  p aïsos europeus continuaran amb

restriccions  severes fins a l’abril, que les presses per obrir no

ens ceguin.

Com ja li han dit els anteriors portaveus i p ort aveus, també

agrairíem aquesta votació separada i s i les esmenes proposades

són acceptades, votaríem a favor del primer punt, però

mantendríem l’abstenció al 6.b). I no tenim cap problema amb

l’esmena de Ciudadanos perquè s’hi pugui votar a favor també.

Gràcies.

(Algun aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Per part del Grup  Parlamentari

Popular té la paraula la Sra. Cabrera.

(Se sent el timbre de crida per a votació)

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sra. Vicepresidenta. En primer lugar, agradecer los

apoyos a nivel total o parcial de los diferentes grup os a nuestra

moción.

Decir a la Sra. Sansó que para nada somos catast rofistas,

somos realis t as y probablemente moderados en esta exposición

de hoy, porque catástrofe tenemos, Sra. Sansó.

Insistimos en nuestras medidas que hemos presentado en

es ta moción porque las reivindicaciones desde el sector

turístico siguen siendo reales, porque el SOS Turismo exis te y

porque se necesitan soluciones.

(Remor de veus)

A Baleares le hace falta tener temporada turística

mínimamente decente para poder sobrevivir y para poder llegar

al inicio de la temporada hace falta llegar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Señores diputados y señoras diputadas , por favor, un poco

de silencio.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

... hace falta llegar vivo a junio, por eso es  t an importante que,

mient ras que el Gobierno y la Sra. Armengol se preparan para

tramitar estas ayudas, que en el mejor de los casos a lo mejor
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llegarán en junio o más tarde, sería muy positivo adelantarse y

dotar de ayudas de autónomos, PYME y empresas  has t a la

llegada de estas ayudas del Gobierno central,  por eso nosotros

nuestra intención es mantener nuestro punto número 8.

Los  1.000 o 900 millones, no sabemos qué llegarán, como

digo, llegan tarde, mal y venimos pidiendo estas ay udas desde

hace cas i ya un año, 4.000 empresas han cerrado ya, líderes en

paro, por tanto, creo que es hora de que el Govern reaccione.

Insistimos en la seguridad también, el año pasado la

temporada acabó en agosto, prematuramente, porque el famoso

plan piloto fue un fracaso, no se establecieron medidas de

cont rol epidemiológico y por eso dejamos de ser un dest ino

seguro, y lo que no queremos es que nos vuelva a suceder, hay

que ser un destino seguro, hay que comunicarlo correctamente

a nuestros mercados y hay que promoverlo constantemente,

aunque digan que no quieren hacer promoción, pero sí es

necesario trasladarlo.

Ins is t imos en conseguir ese grado de inmunidad del 70% en

junio, bueno, supernecesario, será complicado, y a lo sabemos,

por eso, porque no tenemos la certeza de que el 70% de

vacunación será en junio, necesitamos un plan estratégico para

preparar, p ara tener previsión y para dar respuesta a las

situaciones diferentes que se puedan producir, yo creo que eso

lo ent iende t odo el mundo. El caos que se está produciendo en

esta última semana con el saber o no saber qué va a pasar con

los turistas que vienen, qué les vamos a hacer cumplir o no, no

se puede volver a permit ir.  Además, no tenemos, no hay una

garantía de que la seguridad epidemiológica esté controlada.

Los touroperadores ya se están ofreciendo para pagar,

como digo, las PCR a los turistas, Reino Unido tiene un alto

grado de vacunación y le ha permitido dar certezas a sus

mercados, a sus emp resas y a sus turistas y precisamente es lo

que necesitamos, certezas.

Hablan de los impuestos, que nosot ros pedimos bajar

impuestos y que eso es una inconsciencia. Mire, es más barato

bajar impuestos a las empresas que luego el Govern tenga que

ir a rescatar a las empresas, y esto ustedes no lo entienden.

Hablan de plan es t rat égico, como digo, el caos no se puede

volver a repetir.

La Sra. Martín de Podemos nos dice que la diversificación

económica, que no he hablado de diversificación económica,

nosotros si que la hemos nombrado, diversificación del

p roducto turístico que es la diversificación económica del

t urismo, lo que no hacen ustedes es ejecutar la diversificación

económica que hace seis años  que la tienen pendiente, y así se

lo ha traslado el Sr. Lafuente al Sr. Yllanes.

El Sr. Mas de MÉS, ¿creen que no hace una función social

el turismo? ¿Creen que el dar trabajo a miles y miles y miles de

personas y de empresas no tiene una función social?

(Alguns aplaudiments)

¿Creen que los impuestos que se recaudan, que van a parar

a las arcas públicas  p ara dar servicios y ayudas a toda la gente

que está en circunstancias, eso no es una función social?

Ustedes están en ot ro p laneta, no entienden cómo funciona la

economía.

Y lo del ITS, señores, les estamos diciendo que lo

suspendan un año, no les estamos diciendo que cambien su

ideología fundamentalista del ITS, les estamos diciendo que

sean flexibles y que entiendan la sit uación de los ciudadanos.

En cuanto a las enmiendas, aceptaremos la enmienda de

Ciudadanos, como no puede ser de otra manera.

(Algunes rialles i remor de veus)

¡Qué risas! Respecto a las enmiendas presentadas por los

grup os  parlamentarios que dan apoyo al Govern, PSOE,

Podemos y MÉS per Mallorca, vemos que en la 2573

nuevament e se ponen de perfil a la hora de dar apoyo y

reconocimiento y defender el turismo de nuestra comunidad

autónoma, dejando claro que ustedes consideran el t urismo

como un mal necesario, como un fenómeno economicista y que

parece que estén de acuerdo con sus  ministros que afirman que

el sector es un sector de bajo valor añadido y un sector a

sacrificar. Lamentable, la verdad.

Por tanto, no aceptaremos su enmienda porque entendemos

que nuestro redactado es el que es fiel a las circunstancias.

En cuanto a las otras dos enmiendas, tampoco entendemos

por qué nos quieren quitar la redacción del plan piloto, ¿qué

quiere decir que ya no habrá plan piloto? ¿Qué el p lan piloto

que anuncio el Sr. Negueruela en enero, que está por aquí, a ver

si lo encuentro, en enero, que se iba a hacer conjunt amente con

el sector turístico, un plan piloto precisamente p ara M allorca y

restos de islas, ahora ya no va a ser? ¿Qué es  que se está

quitando presión y no quiere que ese plan piloto beneficie al

resto de islas o cómo se entiende, Sr. Conseller?

(Remor de veus)

Por tanto, entendemos que no procede que nosotros

aceptemos esa enmienda si no es que ustedes  anuncian aquí,

formalmente, que definitivamente no va a haber el plan pilot o

que anunció el Sr. Negueruela.

Y la 2575, ustedes nos cambian la denominación de

“ p asap ort e sanit ario” por “certificado sanit ario”, nos

proponen. Nosotros lo que decimos, como muy bien ha dicho

el Sr. Melià, es que se tomen todas las medidas que las

autoridades sanitarias establezcan, incluyendo el pasaporte

sanitario. Pero vamos, que s i eso va a ser un problema,

definitivamente el objet ivo es el mismo, el objetivo es que haya

las medidas que se adopten en su totalidad. Ent endemos que

será la Unión Europea la que definitivamente establezca cómo

es ese p asap orte, visado o certificado y su denominación. Por

tanto, no tenemos inconveniente en aceptar su enmienda y

cambiar la denominación de “pasaporte” por “certificado” o

similar.
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Aceptamos por supuesto votación por separado. Muchas

gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrera. Un cop conclòs el debat, p rocedirem

a la votació separada dels punts. Pel que he entès , no accepta

l’esmena al punt 1, tampoc la del 6a), sí que accepta la del 6b)

i accepta l’esmena d’addició del Grup Ciudadanos.

Doncs procedim a la votació. Passam a vot ar el punt 1.

Votam.

26 sí, 30 no, 2 abstencions.

Passam a votar el punt número 2. Votam.

57 sí, 1 no, cap abstenció.

Ara passam a votar el punt número 3. Votam.

26 sí, 30 no, 2 abstencions.

Ara passam a votar el punt número 4. Votam.

57 sí, 1 no, cap abstenció.

Passam a votar el punt número 5. Votam.

58 sí, cap no, cap abstenció.

Ara passam a votar el punt número 6a). Votam.

26 sí, 32 no, cap abstenció.

Ara votam el 6b), amb l’esmena 5575 incorporada. Votam.

53 sí, 3 no, 2 abstencions.

Passam a votar el punt número 7. Votam.

58 sí, cap no, cap abstenció.

Passam a votar el punt número 8. Votam.

22 sí, 29 no i 7 abstencions.

Passam a votar el punt número 9. Votam.

58 sí, cap no, cap abstenció.

Passam a votar el punt 10. Votam.

58 sí, cap no, cap abstenció.

Passam a votar el punt 11.

25 sí, 32 no, cap abstenció.

I ara votam el punt de l’esmena d’addició 2572. Votam.

58 sí, cap no, cap abstenció.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.

2377/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a aplicació

immediata de mesures de compensació dels desavantatges de

la insularitat. Intervenció del Grup Parlamentari Mixt...

(Remor de veus)

Perdonin, té raó el Sr. Melià. Jo la t enc al full de seguiment

amb un ordre equivocat... Per tant... 

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 1185/21 , del Grup

Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, per a la

defensa i la protecció dels pactes successoris propis de l  dret

civil de les Illes Balears i especial me nt el dret civil d’Eivissa

i Formentera.

Idò passam al punt de debatre la Proposició no de llei RGE

núm. 1185/21, del Grup Parlamentari El Pi Propost a p er les Illes

Balears, per a la defensa i la protecció dels pactes successoris

prop is  del dret civil de les Illes Balears i especialment el dret

civil d’Eivissa i Formentera.

Per començar el debat correspon la intervenció del Grup

Parlamentari El Pi Proposta per les Illes  Balears. Té la paraula el

Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diput ats,

aques t a iniciativa d’El Pi està dirigida i enfocada clarament a

defensar el Dret Foral de les Illes Balears i específicament dins

el Dret  Foral de les Illes Balears el que diríem pactes

successoris  o l’herència p er definició, t é diverses

denominacions aquesta figura.

Com tots vostès saben els pact es  successoris consisteixen

en un avançament de l’herència. Per tant, són equiparables

tot alment  a la t ransmiss ió mortis causa dels béns,

absolutament equiparables . Evidentment és una figura molt

propi del Dret Civil de les Illes Balears amb especial intensitat

en el cas de l’illa d’Eivissa, però que també existeix a Mallorca

i a Menorca.

Aquesta figura va rebre un revulsiu molt important a partir

d’una sentència del T ribunal Suprem de 2016 que aclaria el seu

règim jurídic i que, per tant, ha fet que es multiplicassin els

pactes successoris a les Illes Balears o les herències per

definició.

Evidentment el nostre grup parlamentari veu amb molts

bons ulls  aquest desenvolupament, que hi hagi una utilització

molt més gran de les figures de Dret Civil a les  Illes Balears.

Què succeeix? Que aquesta proliferació de pactes successoris

o herències per definició ha aixecat les alarmes de les  agències
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tributàries, ho p odem dir amb certa claredat. Per tant, molt

concretament l’Estat està t ramitant una modificació de l’impost

de la renda de les  persones físiques per acabar amb

l’equiparació tributària de les  herències  i els pactes

successoris.

Per tant, el que es p ret én és que en el cas de pactes

successoris si hi ha venda del bé immoble rebut a través

d’aquesta figura, s i -diguem- el donant encara és viu es pagui

IRPF, es pagui un 19% d’IRPF.

Què vol dir això, en definitiva? Per a nosaltres el que vol dir

això és que s’aprimarà de manera clara la utilització de la figura

perquè és evident que qualsevol figura de dret civil si té una

tributació elevadíssima deixarà d’utilitzar-se perquè les coses

són com són, la gent no utilitza una figura que li fa pagar més

imposts. Això és la lògica absoluta de les coses.

Per tant, la nostra proposició és instar l’Estat que renunciï

a aquesta modificació t ributària que afecta els pactes

successoris i que els fa tributar en matèria d’IRPF. Aquest és el

nostre primer punt. Entre d’altres raons ho sol·licitam perquè

no compartim l’opinió expressada pel Grup Parlamentari

Socialista que hi ha una presumpció que tota persona que fa un

pacte successori és un defraudador. Nosaltres, aquest principi

del qual parteix la reforma del Govern central i que se’ns ha

explicat en aquest parlament en ponència, no el podem

compartir de cap  manera. Que hi pot haver un cert frau fiscal?

N’hi pot haver, però evident ment hi ha altres mecanismes a més

de culpar tothom i presumir que tothom és un defraudador

fiscal. Per tant, al primer a què instam és a derogar, a abandonar

aquesta pretensió de fer que els pactes successoris  t ot s tributin

per IRPF si es donen les circumstàncies que he explicat.

En el cas que aquesta primera petició, que és la petició

principal de la nost ra p roposició no de llei, no fos acceptada

demanam subs idiàriament una segona qüestió que és que en el

cas que s’aprovi aquesta modificació de l’IRPF en tot cas que

no tengui efectes retroactius, és  a dir, que no afecti els pactes

successoris que ja s’hagin firmat , que ja s’hagin formalitzat

abans de l’ent rada en vigor de la modificació de l’IRPF i que hi

hagi una durada màxima. Si el que ens preocupa és que la gent

deixi un bé a un hereu per després procedir a la seva venda

immediata i així eludir un pagament de tributs, p osem un termini.

Nosaltres proposam un termini de quatre anys que és el termini

de prescripció de... en matèria tributària el termini normal, ens

pareix un termini raonable. El Partit Socialista en comissió va

proposar deu anys, ja li vàrem dir que ens pareixia

absolutament excessiu, però bé, benvingut sigui el Part it

Socialista si ja està disposat a posar un termini, ja és alguna

cosa.

Sé que la Comissió de Dret Civil..., bé, això és el que varen

fer a comissió, ja ens ho explicarà la portaveu quan intervingui.

En t ot  cas, crec que s’ha proposat també un any per p art

d’alguns experts en matèria civil.

En tercer lloc la nostra proposta -i acab perquè se m’ha

acabat el temps- demanam que el Govern de les Illes Balears

convoqui l’Estat a una reunió urgent per intentar tractar

aquesta qüestió i intentar convèncer l’Estat que no pot anar

contra els pactes successoris de les Illes Balears.

I al quart, sobretot volem que es dot in... no els criteris

normatius o no els criteris interpretatius per enfortir els pactes

successoris en el cas d’Eivissa i Formentera que tenen molta

més fortalesa i molta més variabilitat, són més  variats i tenen

diferents modalitats que en el cas de Mallorca i Menorca.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Correspon ara la intervenció del Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca per defensar l’esmena RGE núm.

2599/21. Té la paraula la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies , p resident. Bé, avui som aquí amb aquesta proposta

que és al Congrés de la retallada dels pactes successoris per al

projecte de llei antigrau.

Des de MÉS per Mallorca vàrem ser els primers a donar

l’alarma, la veu d’alarma per les retallades que es pretenen al

nostre dret civil. Sempre ens  hi hem oposat, hem mostrat la

nostra coherència en totes les iniciatives que s’han presentat

en aquest sentit i sobretot davant l’int ent de retallar la nostra

autonomia i el nostre autogovern perquè també...  a això també

s’ha d’afegir que en l’acusació... aquesta acusació de frau de

totes les persones  que utilitzen els pactes successoris o que

poden fer-ho en el futur ens sembla indignant.

És una penalització, a més, d’aquest dret civil perquè té

aques t a presumpció de frau que tots aquests petits propietaris

que volen donar, per exemple, un habit atge al seu fill perquè

puguin demanar una hipoteca, perquè no... i que no han de

carregar amb aquesta hipot eca futura d’haver de pagar un 19%

si necessiten vendre aques t bé en un futur o si necessiten

vendre’l per motius laborals o perquè els fa falta, evidentment.

Amb aquesta, que ja deia el Sr. M elià, amb aquesta teoria

que hi ha un gran frau nosalt res  encara aquí, o almanco jo no

he escoltat a cap comissió ni a aquesta tribuna quines

quant itats o nombres de frau es pretenen demostrar. No, només

hi ha hagut acusacions, però realment dades no n’hi hagut  cap.

Per tant, crec que no hi ha cap raó justificativa d’aquesta

situació.

També vull dir, perquè hi ha hagut a vegades a qualque

intervenció, que a MÉS per Mallorca no ens donin lliçons ni

demagògies que necessitam un sistema tributari transparent,

progressiu per defensar aquesta retallada. Nosalt res sempre

hem estat davant d’un sistema impositiu retributiu. En això no

ens guanyaran, però també en defensar els nostres drets i

també en defensar aquests drets propis del nostre dret  civil.

Perquè s i l’hem de canviar, l’hem de canviar o si ha

d’evolucionar, ha d’evolucionar perquè nosaltres  vulguem, no

imposat a un centralisme ni amb aquestes acusacions entenem

que falses.
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Nosaltres creim a més que aques t  informe que ha fet el

Consell Assessor del Dret Civil de les  Illes  Balears, que

coneixem des de fa unes setmanes o de pocs dies, precisament

és molt contundent i precisament va i defensa les nostres  línies

que hem defensat fins ara. És contundent, fins i tot va més enllà

i posa dues opcions. La primera opció diu que s’hauria de

suprimir aquest article, modificació d’aquest article 36 a la Llei

ant ifrau perquè troba que realment és una devaluació d’aquesta

ins t it ució civil pròpia de les Illes Balears. També és veritat que

va més enllà i proposa que si no és  possible hi ha una opció B

que és posar un termini més o manco prudent, si es vol, però

també que no sigui retroactiu. Crec que avui la proposta que

debatem va un poc en aquest sentit.

 Per tant, el que nosaltres ..., a veure, nosaltres vàrem

demanar, i crec que ho hem demanat en les diverses ocasions

que hem tengut per diferents propostes que hi ha hagut del

Partit Popular i d’altres, és que estam en un moment crucial,

aquesta llei és al Congrés , aquest a llei és a la Comissió

d’Hisenda del Congrés dels Diputats, ha acabat  el termini

d’esmenes, per tant ,  d’aquesta cambra ha de sortir un clam clar

que volem impedir que surti la redacció actual, que amb la

redacció actual no pot sort ir i que ha de sortir, si surt,

consensuada. Nosaltres estam disposats a consensuar. Si

consensuar vol dir pactar un termini, que aquests quatre anys

que es proposen nosaltres també hi estam ..., per tant, hi

votarem a favor, clar que votarem a favor d’aquesta esmena,

encara que la nostra primera opció sigui de suprimir aquest

article, però en ares que realment s’entengui de cara a la

tramitació d’aquest projecte que allò que es demana és que

s’impedeixi que surti amb la tramitació actual.

Per això nosaltres hem presentat una esmena d’acord amb

el que diu l’informe del Consell Assessor com una disposició

de salvaguarda d’aquestes competències civils pròpies, perquè

es respectin encara que surt i la llei d’acord a unes

competències fiscals que té l’Es t at  Per tant, esperam que

s’accepti la nostra esmena i que evidentment se li doni suport.

També hem vist, bé, com que no tendré ocasió, hem vist

l’esmena del Partit Socialista, del PSOE, que p roposa aquests

quat re anys. Nosaltres trobam a faltar la retroactivitat a la seva

esmena, la trobam a faltar, ens  hagués agradat que hi fos. Bé, si

s’accepta aquesta esmena pel partit proposant de la PNL, no ho

sé, però si s’acceptàs o s i es votàs a favor del PSOE d’aquesta

proposta que duim avui el que demanam és coherència,

demanam coherència perquè no ens pot passar allò que ens va

passar la setmana passada en el Congrés amb la Llei de comerç.

Si voten una cosa aquí vot in la mateixa a Madrid i diputats que

tenen les sigles...

(Alguns aplaudiments)

... que representen aquestes illes amb les sigles d’uns grups

polítics que es t an a aquesta cambra han de votar el mateix que

votam aquesta cambra, perquè aques t a falta de coherència i

aquesta falta de responsabilitat no es pot tornar a repetir.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Intervenció del Grup Parlamentari

Socialista per defensar l’esmena RGE núm. 2578/21 té la paraula

la Sra. Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyors i senyores diputats.

El primer que voldria deixar clar és que el Grup Parlamentari

Socialis t a ha defensat, defensa i defensarà els pactes

successoris com a institució de dret civil propi de les Illes

Balears, tant els realitzats pels eivissencs i formenterers com per

part de mallorquins i menorquins. 

L’article 149 de la Constitució Espanyola deixa ben clares

les línies competencials en matèria de dret civil i estableix la

competència exclusiva estatal en matèria civil, llevat del que fa

referència a la conservació, modificació i desenvolupament per

part de les comunitats aut ònomes dels drets civils forals o

especials que són competència de la comunitat autònoma d’allà

on existeixen. Així ho recull també l’Estatut d’Aut onomia de les

Illes Balears, el Decret legislatiu 79/1990, pel qual s ’ap rova el

text refós de la Compilació de Dret  Civil de les Illes Balears i les

seves ulteriors modificacions. I això, el Grup  Parlamentari

Socialista ho tenim molt clar.

Pel que fa al dret tributari, l’article 45 de la Llei Orgànica de

finançament de les comunitats autònomes es t ableix que la

titularitat de les competències normatives i d’aplicació dels

tributs cedits parcialment  a les  comunitats autònomes

corresponen a l’Estat. En aquest sentit, llevat de det erminats

aspectes de l’impost sobre la renda de les persones físiques,

les modificacions normatives de l’IRPF són competència de

l’Estat. Això, el Grup Parlamentari Socialista també ho tenim

molt clar.

Des que el projecte de llei de mesures de prevenció i lluita

contra el frau fiscal va entrar al Congrés dels Diputats alguns

partits han volgut confondre de manera intencionada la

ciutadania mentint amb fins oportunistes i fent  demagògia

barata en relació amb els pactes successoris. 

Diputats i diputades, el que intenta el projecte de llei contra

el frau fiscal amb la modificació de l’article 35 de l’IRPF i en

l’exercici de les competències  normatives atribuïdes legalment

no és més que trobar l’equilibri entre la jus t a ap licació dels

pactes successoris i els seus beneficis  fiscals i els possibles

abusos que se n’hagin pogut fer, ni més ni manco.

Els beneficis fiscals derivats dels pactes successoris

continuen en vigor, per tant, qui rep un bé valorat en menys de

700.000 euros pagava, paga i pagarà un impost de successions

de l’1%. No s’ha modificat ni una sola coma de la normativa en

matèria de successions i donacions perquè l’objectiu dels

p act es  successoris no és més que afavorir el relleu

generacional. 
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La diferència de tributació pels p act es successoris

comparant-los amb les donacions pures  i s imples és que els

primers tributen l’1% mentre que els segons ho fan al 7%. Així

l’estalvi fiscal que suposa utilitzar la figura del p acte successori

per un valor del bé transmès inferior o igual a 700.000 euros és

i serà d’un màxim de 42.000 euros, 42.000 euros d’estalvi fiscal

per exercir un dret civil propi de les Illes Balears. 

Ara bé, és veritat que la sent ència de 2 de febrer de 2016 va

qualificar expressament la transmissió d’un bé per pacte

successori com a transmissió mortis causa, el que ha originat

un allau d’operacions d’aquest tipus des d’aquella data. 

Mirin, ja hem debatut sobre aquest tema a la Comissió

d’Hisenda un bon grapat de vegades, la darrera arran d’una

proposició no de llei del Partit Popular i recordarà, Sr. Cos ta,

que va plantejar una esmena in voce perquè en el cas d’una

posterior venda del bé transmès en un pacte successori la

subrogació del valor i la data d’adquisició tengués efectes

només dins els cinc anys posteriors. Sr. Melià, va fer una

esmena in voce i em va referir cinc anys i no deu i per tant ho

vàrem plantejar en aquest sentit.

No ho varen voler t enir en compte, Sr. Costa, què faran ara?,

votaran en contra o a favor dels quatre any s?, en què pensen

realment , a donar suport ara a aquest nou termini perquè ho

proposa un grup parlamentari que no forma part del Govern? El

que sí farà el Grup Parlamentari Socialis ta en un intent de

garantir la justa utilització dels  pactes successoris és donar

suport al punt 2 d’aquesta proposició no de llei. 

Senyors i senyores diputats, Sr. M elià i Sr. Costa, els

capdavanters dels pactes successoris, els defensors  p er

damunt de tot del Dret  Civil de les Illes Balears, s’han aturat a

estudiar si apliquen la mateixa medicina a nivell local? 

Vegem, quan hi ha una transmissió mortis causa, els

ajuntaments tenim la capacitat fiscal per poder exigir el

pagament de l’impost sobre increment de valors de terrenys de

naturalesa urbana, la plusvàlua municipal. La Llei reguladora

d’hisendes locals estableix una sèrie de bonificacions de les

quals poden gaudir els ciutadans del municipi, com ara una

bonificació de com a màxim el 75% per transmissió mortis

causa, aplicable, p er t ant ,  a les donacions efectuades

mitjançant pactes successoris. L’apliquen vostès als municipis

on governen? Són coherents amb tot el que hem discutit sobre

els beneficis fiscals dels pactes successoris?

Vegem. Ajuntament de Costitx, govern de majoria absoluta

d’El Pi -ja pot fer capades Sr. Melià, govern de majoria absoluta

d’El Pi, aplica la bonificació del 75% a la p lusvàlua municipal?

Equiparar-lo a una transmissió mortis causa, que és allò que

diu un pacte successori? No, no apliquen cap...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Truyols, hauria d’anar acabant.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Acab ja, Sr. President. I el mateix passa a Escorca,

ajuntament amb majoria del PP. El mateix passa a Santa

Margalida, El Pi més el PP. El mateix passa a Santanyí,

ajuntament governat pel PP.

Per tant, crec que s ’ho haurien de fer mirar. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. T ruyols. En torn de fixació de posicions, pel

Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President . Senyores i senyors diputats.

Senyores i senyors del Partit Socialista i Unidas Podemos, la

societat civil de les Illes Balears i la major part de grup s

parlament aris d’aquesta cambra s’han manifestat totalment en

contra de la destralada fiscal que el Sr. Sánchez vol aplicar

contra les herències en vida. Aquesta és una pura realitat,

vostès ho han dit a la Comiss ió d’Hisenda moltes vegades i ara

la Sra. Truyols ens ho ha tornat confirmar i després no sé qui

d’Unidas Podemos també ho confirmarà, la Sra. Sans també ens

ho confirmarà, que ells segueixen defensant la destralada fiscal

del Sr. Sánchez, sortiran en aquesta tribuna i ho faran sense

ruboritzar-se, sense cap tipus de problema.

Avui per tant, ja no més el Partit Socialista i Podemos

segueixen defensant  a Sánchez, el segueixen defensant en

contra de tot aquest parlament. I efectivament, vostès ens

diran, bé, si fem això, tal i qual, després aniran a Madrid i el Sr.

Sánchez farà com ha fet avui amb el REB, no?, després ho

debatrem, que ens passaran el rodillo  i implantaran la reforma

fiscal sense ni quatre anys ni res. Això és el que faran vostès a

Madrid, com varen fer l’altre dia amb el tema del comerç.

Des  del Partit Popular ho tenim molt clar, això, fa temp s  que

ho tenim clar, fa mesos que ho tenim clar, hem present at

iniciatives  a la Comissió d’Hisenda en aquest sentit. Defensam

la tributació actual de les herències en vida i ens situam

clarament en contra de la destralada fiscal que vol aplicar el Sr.

Sánchez. 

(Alguns aplaudiments)

No tenim cap problema a dir-ho, aquesta és la p os ició del

Partit Popular, però no ara, no, no, fa mesos que és aques t a la

posició del Partit Popular. 

Volem que les herències en vida tributin exactament igual

que les herències per causa de mort, tal com succeeix a dia

d’avui, que tributin als impost s sobre successions i donacions

i a l’IRPF, exactament igual que tributen avui, exact ament igual.

No volem per tant, que vostès  facin cap modificació, que

tribut in exactament igual que avui. Deixin estar la redacció

 



4350 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 72 / 16 de març de 2021 

actual,  deixin-ho com està, no toquin res, no facin res i així ens

entendrem.

En segon lloc, per tant defensam que no es modifiqui

l’article 36 de la Llei de l’IRPF, perquè suposa un increment

brutal de tributació, ja que la Sra. Truyols ens posava exemples,

ara en posarem un també. Si un pare compra per 50.000 euros

un immoble i avui fa una herència en vida a favor d’un fill i

aquest bé es valora en 250.000 euros, si el fill a futur, faltaria

més que no tengués la possibilitat de vendre un bé que és

propietat del fill, si en el futur el fill decideix vendre aquest

immoble que ha rebut via herència en vida, en vida del pare, en

vida del pare, bé idò, a dia d’avui si el ven per 250.000 euros , el

mateix valor pel qual el va rebre, senyores i senyors diputats,

avui pagaria el fill zero euros, zero euros, perquè va rebre per

250.000 i ven p er 250.000, zero euros. Bé idò, amb la reforma

fiscal del Sr. Sánchez, aquest mateix fill, si ven després de la

reforma, pagarà 48.880 euros, el 20 i busques per cent...

(Alguns aplaudiments)

Sí, Sra. Truyols, 48.000 euros pagarà, més de 48.000 euros.

Una autèntica barbaritat, una autèntica barbaritat, un abús, una

brutalitat d’increment de tributació que ens pareix absolutament

detestable. Ho dic així de clar! Ho dic així de clar!

No volem per altra banda que paguin justos per pecadors.

Els  ciutadans de les Illes Balears que fan herències en vida no

són uns defraudadors, la immensa majoria dels ciutadans de les

Illes Balears fan herències en vida de bona fe, les fan de bona

fe, no són uns defraudadors, per tant, no els hi tract in, si no

són uns defraudadors, no els t ractin com a defraudadors

perquè no ho són. I, en conseqüència, no poden pagar justos

per pecadors, si hi ha gent que defrauda, i efectivament n’hi ha,

detectin-la, condemnin-la i sancionin-la, però que no paguin

justos  p er pecadors. Aquesta és la posició per tant, del Partit

Popular.

I finalment, des del Partit Popular ent enem que hi ha doble

imposició, hi ha doble imposició, quan es rep herència en vida,

efectivament el fill ha de pagar l’impost sobre successions i

donacions, aquesta operació està subjecte a l’impost sobre

successions i donacions. I ara vostès li diuen al fill, si vostè

ven en vida del pare, ara també ha de pagar IRPF. Li vaig dir

Sra. Truyols a la Comissió d’Hisenda, no p ot  ser que vostès li

atribueixin aquesta doble imposició al fill, perquè ja ha pagat

l’impost sobre success ions  i donacions i no ha tengut cap

increment de patrimoni, el fill, no n’ha tengut cap d’increment

de p atrimoni, en el seu cas l’hauria tengut el pare, però no l’ha

tengut el fill. 

Per tant, per això justament , Sr. Melià, i em sap greu, no

podem votar a favor del punt 2 i, si vostès accepten l’esmena

del Partit Socialista, tampoc no podem votar a favor del punt 1.

Per què?, perquè ent enem que hi ha una doble tributació i, per

tant, s’ha de p rop osar una altra redacció de l’article 36 si és que

es vol modificar, que nosaltres el que volem és que no es

modifiqui en absolut. Però aquí el que està passant és que hi ha

un problema de redacció i un bon advocat fiscalis t a, en el futur

si impera la redacció actual, t ombarà aquesta redacció, perquè

no es pot imput ar una doble imposició al fill en el cas que es

produís.

Per tant, aquesta és la posició del Partit Popular, aquesta és

la posició que mantendrem en el Congrés dels  Diputats, cosa

que no sé si el Partit Socialista farà.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Pel Grup Parlamentari Unidas  Podemos

té la paraula la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president . El primer que vull manifestar és que

nosaltres defensam la figura del pacte successori tal com està

plasmada en el nostre Dret Civil, perquè la realitat és que la

modificació que s’està tramitant des del Congrés dels Diputats

és sobre la Llei 35/2006, de l’Imp os t  sobre la Renda de Persones

Físiques, concretament l’article 36 de transmissions a títol

lucratiu. Per tant, quan es diu que s’atempta contra la figura

dels pactes successoris s’està mentint, perquè aquesta figura

queda intacta. De fet, a l’exposició de motius d’aquesta

proposició no de llei es desglossen diverses lleis  i decrets que

sí que afecten al Dret Civil propi de les Illes Balears  que no es

modifica en cap moment  p er la reforma que està duent a terme

l’Estat.

T ambé ha de quedar clara una cosa. Els pactes successoris

continuaran donant lloc a beneficis fiscals derivats de la

transmissió mitjançant aquesta figura jurídica. El donant es

continuarà beneficiant de l’exemp ció de l’IRPF. L’hereu

continuarà beneficiant-se dels tipus  establerts en l’impost de

successions. L’impost sobre les plusvàlues municipals tendrà

bonificacions fins a un 95%.

Tothom és conscient que des de la Sentència del Tribunal

Sup rem de 2016 l’ús d’aquesta figura ha augment at

exponencialment a causa de la falta de concreció de la Llei

d’IRPF per la qual cosa la transmissió d’una p ropietat rebuda

en virtut del pacte successori per al càlcul de la quota es

recorre a la data de transmissió d’adquisició del donant. 

La modificació de la llei que es proposa fa referència a un

acte jurídic posterior a la transmissió mitjançant p act e

successori com és per exemple la venda d’un immoble. Aquesta

modificació posa de manifest un increment patrimonial derivat

d’un act e jurídic independent del pacte successori i que fins a

la Sentència del Tribunal Suprem tenia un tractament fiscal

diferenciat.

Vincular aquests dos actes és una interpretació nova i

interessada del nostre dret Civil. Nosaltres entenem que l’IRPF

és un impost de competència estatal i que l’increment

patrimonial que es genera amb aquestes operacions es regula

dins  de l’àmbit competencial d’aquest impost. Això sense
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erosionar cap figura del nostre dret civil. En tot cas, s’està

regulant una hipotètica venda ment re el donant continua amb

vida.

El pacte successori és una figura de gran tradició a la nostra

societat. L’ús d’aquesta figura estava lligada al costum d’anar

donant l’herència als fills  segons  s’anaven casant o

abandonant la llar familiar o el típic cas del pagès que anava

donant terres o cases segons  s’anaven casant els seus fills,

quedant intactes els dret s  legítims de la resta d’hereus. De fet

l’ús d’aquesta institució del nostre dret  civil així com tots els

seus beneficis fiscals s’han mant ingut  i consolidat a la

legislació tributària actual. 

A nosaltres en tot cas ens agradaria demanar votació

separada del punt 1 i 2 p erquè podem entendre que es vulgui

considerar la xifra de quatre anys -o fins i tot cinc o deu que

s’han proposat a altres debats en comissió- com un límit  de

garanties mínim per prevenir l’evasió fiscal però que nosaltres

continuam considerant insuficient. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Sans . Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la

paraula el Sr. Benalal. 

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM: 

Gracias, Sr. Pres idente. Buenos días a todos. Los

ciudadanos de Ibiza y Forment era son t odos  unos

defraudadores potenciales . Esta es la conclusión a la que llega

el Govern con su proyecto de ley de transposición de la

Directiva 2016/1164, del Consell de 12 de julio de 2016.

Señores, la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF, en su

art ículo 33.3 dispone que no hay ganancia ni pérdida

patrimonial en el supuesto de transmisiones lucrativas  p or

causa de muerte del contribuyente. La Sentencia del Tribunal

Supremo del 9 de febrero de 2016 estableció también que las

transmisiones de bienes realizadas a través de un pacto

sucesorio, tal como dispone el artículo 33.3b de dicha ley,

es t ablece que también que no hay ganancia ni pérdida en

ocas iones  de transmisiones lucrativas por causa de la muerte

del cont ribuyente. El artículo 11 del Reglamento de dicho

impuesto aprobado por Real Decret o 1629/1991, de 8 de

noviembre, establece que entre otros son títulos sucesorios al

efecto de dicho impuest o además de la herencia y legado los

contratos o pactos sucesorios. 

El hecho de que esta figura se pueda utilizar para decir que

es la puerta abierta a fraudes fiscales es un argumento jurídico

absurdo e inútil ya que, como indica el informe del Consell

Assessor de derecho civil de islas Baleares -de fecha 18 de

febrero de 2021-, para evitar estos casos existen los servicios de

inspección o se podría incluir en el texto una cláusula destinada

a evitar cualquiera de estas prácticas. 

Otro tema imp ortante del que han hablado y con el que no

estoy de acuerdo es el competencial. ¿Están ustedes seguros

que la determinación derecho imponible de la ganancia

patrimonial ante una transmisión patrimonial es competencia

del Govern de la comunidad? Creo que no. 

En lo que se refiere a los efectos sobre la legislación civil, el

informe del Consell Consultiu mencionado anteriormente indica

que la competencia legislativa de la comunidad autónoma se

verá alterada de forma des leal e indirecta. La equiparación que

hace el proyecto de reforma de los  pactos sucesorios a las

donaciones aunque sea de forma parcial debe de considerarse

como no conforme a la ley.

Al Govern decirle a la Sra. Truyols que en lugar de defender

lo indefendible trabaje en modificar la batería de medidas

antifraude y dejen de crear parches que en lugar de aportar

nada positivo se dedican a marear la perdiz.

La PNL de El Pi nos parece buena y la votaremos a favor. En

lo que se refiere a las enmiendas  aportadas a esta PNL nuestro

grup o votaría a favor, si El Pi la acepta, la enmienda presentada

por el grupo MÉS pero no la del PSOE ya que los cuatro años

exigidos para que se hagan una idea por ejemplo a donación ya

se contemplan en la PNL de El Pi y, finalmente, esa enmienda

no aporta nada a la PNL defendida hoy por nuestro grupo. 

En las llamadas islas menores est amos un poco cansados de

que se nos apliquen técnicas por medio de bullying .  Lo mínimo

y lo primero sería que antes de preparar chapuzas como estas

se pregunte a los interesados lo que piensan, lo que p uedan

aportar y  lo que no les parece bien. El informe del Consell

Consultiu es implacable con la modificación que es t á llevando

a cabo. Lean y tiren sus consecuencias. 

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Benalal. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ: 

Gracias, Sr. Presidente. Nosotros hemos estudiado

profundamente la PNL que presenta El Pi en esta ocasión y, si

bien nosotros somos favorables a la defensa del Derecho Foral

propio de las Baleares, no lo somos tanto en cuanto a lo que se

refiere a interferir comp etencias que son materia exclusiva del

Estado y el intento -lógico- por parte de la Hacienda pública de

evitar el fraude de ley con respecto a la aplicación de este

derecho sucesorio balear. 

En est e caso concreto entendemos que no se altera la figura

de los pactos sucesorios por esta modificación del IRPF que se

va a realizar en el Congreso. Lo que sí hemos solicitado a

nuestros comp añeros del Congreso de los Diputados es que

estén atentos a las modificaciones que se vayan a producir en

la tramitación de esta ley y, en consecuencia, le puedo asegurar
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que los 52 diput ados de VOX estarán pendientes de garantizar

la preservación del Derecho Foral de las Islas Baleares. 

En todo caso -ya lo hemos  dicho- nosotros tenemos muy

claro que en un país como España los ciudadanos tienen que

ser iguales en derechos y obligaciones en todas partes del

territorio nacional y nosotros lo que hemos impulsado siempre

y ya no estaríamos discutiendo este problema es  que

sucesiones  y  donaciones  t ienen que estar exentos de

tributación. El “impuesto de la muerte”, como le hemos llamado

siempre, sucesiones y donaciones deben estar exentos de la

tributación en Baleares, en Badajoz, y en Vizcaya, y en Lugo, y

en Pontevedra y en Sevilla, lo tenemos clarísimo. Porque

nosotros no podemos compartimentar y hacer lo que se ha

acusado en otras ocas iones por ejemplo a Madrid de un pin

fiscal, etc. La fiscalidad es una de las cosas que hacen único y

unido un país. Y la fiscalidad en España no puede seguir

compartimentada en diecisiete comunidades autónomas con

diecisiete puntos de vista diferentes, y aquí nos privilegiamos

porque tenemos algo que nos privilegia, y en Madrid pagan de

otra manera, y en Castilla y León de ot ra, y en Andalucía de

otra y es algo que tenemos clarísimo: en España la tributación

debe ser igual en todo el territorio nacional.

Por eso y en estas circunstancias nuestra posición va a ser

la de abstención en esta proposición no de ley.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez . pel Grup Parlamentari Mixt té la

paraula la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Bon dia, diputades i dip ut at s . Jo agraesc

a El Pi que hagi p ort at aquesta iniciativa a debatre a aquest ple

del Parlament perquè crec que és una qüestió prou important i

que a més ha estat també objecte de debat quasi diria que a tots

els consells insulars o com a mínim a Eivissa i Formentera i

segurament també a la majoria d’ajuntaments d’Eivissa.

A veure, jo crec que és lamentable que avui no puguem

sortir amb una posició unànime sobre aquesta qüestió. Això és

el primer que volia dir i no hi sortirem p erquè clarament hi ha

diferents punts de vista quan jo crec que aquí no hi hauríem de

tenir escletxes de cap tipus.

Jo avanço a El Pi que votaré a favor de tots els punts

excepte del punt segon i els explicaré per què també.

Crec que com a dip utada de Formentera el meu deure és

defensar un acord de P le que hi ha del Consell Insular de

Formentera, de ple ordinari de 29 de gener, on tots els grups,

absolutament tots i sense cap tipus de diferència, varen acordar

mantenir exact ament tal com està la tributació d’aquest tipus de

pacte, sense tocar ni una coma. Per tant, nosaltres aquí

defensarem que es mantingui tal com està, sense fer canvis.

Crec que el Sr. Costa t ambé ho ha dit amb molta contundència:

no aprovin, no donin suport a canvis.

Quan vostès al punt segon parlen d’accep t ar d’alguna

manera com un mal menor una t ributació superior en cas que es

facin vendes d’aquestes donacions dins els quatre any s

posteriors a haver obtingut aquest bé, és  clar, crec que vostès

aquí el que acceptem és que com a mal menor, si no

aconseguim el pla A, idò el pla B. Bé, idò nosaltres en aquest

cas no p odem acceptar-ho. Vull dir, si finalment queda així

veurem en quina situació ens posam, p erò no podem acceptar

aquest canvi.

Llavors  t ambé trob bastant curiós -tot s’ha de dir- que

després d’escoltar la intervenció de la diputada del Partit

Socialista i de la diputada de Podem... ,  a veure, jo crec que les

seves tesis i els  seus enraonaments parlen més de l’excepció de

les persones que tal vegada estan fent... d’aquesta situació de

pacte successori un abús  que no de la majoria. Crec que això

desvirt ua completament... i a més el que crec que demostra

també és que vostès encara no han entès de què van els pactes

successoris.

No..., jo crec que sí que els he entès, bastant bé -bastant bé-

, perquè vostès es posen en la tesi de “no, feim aquest canvi

perquè la gent n’abusa”, però vegem, els pactes successoris

precisament es  fan p er donar el llegat en vida als teus fills

perquè tenguin un terreny o una p ropietat on construir-se una

casa, si es pot, o un terreny on cultivar o cuidar una terra o un

immoble que els p uguis deixar. No estan fet amb la filosofia

especulativa. Per tant, la llei a la qual vostès pensen donar

sup ort  al Congrés preveu un escenari on la majoria de gent està

en la situació especulativa damunt d’aquesta figura.

Nosaltres, això, evidentment no ho compartim. A més, em

pareix molt greu que vostès avalin les  tesis de les modificacions

d’aquesta llei quan t enen un consell de Dret Civil de les Illes

Balears que crec que és la màxima aut oritat a les Illes Balears

per op inar sobre aquesta qüestió. Em sembla trist i lamentable

que vostès en aquest cas li estiguin passant per damunt.

Ja estam acostumats a veure darrerament -cosa que em

preocupa bastant- Podem i el Partit Socialista més aliniats amb

les ordres que reben de Madrid que amb l’int erès propi de les

Illes Balears. Crec que és greu i em preocupa que vagin vostès

en aquesta línia i no sàpiguen posar límits, que és el que la gent

a Balears espera de vostès quan es  tracta de qüestions tan

sensibles i característiques de les nostres illes.

Ja per acabar, si vostès accepten l’esmena de MÉS per

Mallorca nosaltres també li donarem suport.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. 

(Se sent el timbre de crida per a votació)
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Ara correspon al grup  p roposant la darrera intervenció. Té

la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Vagi per endavant que

acceptam l’esmena del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca i

que no acceptam l’esmena del Partit Socialista i no acceptam

l’esmena del Partit Socialista, i contest un poc el que m’han dit

el Sr. Costa i la Sra. Tur, perquè és clar, nosaltres tenim un pla

A, ho deia la Sra. Tur i és així,  nosalt res  tenim un pla A, que és

que no s ’aprovi. La nostra reclamació, la nostra posició és en

contra de la modificació de la llei.... de l’IRPF. 

Ara bé, vist com van les  coses, vist el panorama, no està

malament tenir un pla B. No és la nostra prioritat, però no està

malament tenir un pla B i nosaltres tenim una pla B i el pla B és :

bé, si el pla A no ha funcionat i existeix una modificació de

l’article 36 de la Llei de l’IRPF, bé, idò que no hi hagi

retroactivitat i que hi hagi un termini. 

Estic d’acord amb vostè, Sr. Costa, no ens agrada la llei, hi

ha doble tributació, si estam d’acord, estam absolutament

d’acord, però vist com van les coses entendran que no està

malament  t enir un pla B. Aquesta és la nostra posició i la raó de

per què mantenim el punt 2, perquè crec que és molt millor que

hi hagi un pla B que el fet que ens l’apliquin tal com est à al

projecte de llei i si hem d’esperar les esmenes de Podemos  i del

PSOE present ades  a l’article 36 no hi ha ni pla A ni pla B, eh?,

perquè no n’hi ha cap d’esmena del PSOE i de Podemos...

(Petit aldarull)

Ho dic perquè, és clar, aquí parlen molt de terminis, però al

Congrés no n’han presentat ni una de termini, eh?, que ja dic

que és un mal menor, com bé deia la Sra. T ur, que... que les

coses són com són, perquè, és clar, el gran argument de

Podemos i del PSOE no el podem acceptar. Surten aquí a la

tribuna i ens diuen “no, no, si l’IRPF no t é res a veure amb els

pactes successoris, no té res a veure, son dues coses totalment

independents, l’IRPF és competència de l’Estat, què ens est à

contant dels pactes successoris?, si nosaltres som uns grans

defensors dels pactes successoris”. Sí, sí, uns grans defensors

que a través  de la figura tributària els volen sabotejar i els volen

deixar a la seva mínima expressió.

Tant és així que no només és  aques t diputat que és un

ignorant i que no s’ha assabentat de la independència de

l’IRPF i els pactes successoris, sinó que hi ha un Consell

Assessor de Dret  Civil a les Illes Balears que es veu que

tampoc no s’ha assabentat  d’aquest miracle que vostès han fet

que no té res a veure una cosa amb l’altra i tampoc no els

agrada gens ni mica, en defensa del Dret Civil de les Illes

Balears, aquesta modificació de la llei d’IRPF.

Per tant, alguna relació hi deu haver, hi deu veure el Consell

Assessor quan fa l’informe que fa, perquè, en definitiva, vostès

poden dir el que vulguin, però és que hi ha una relació

claríssima perquè l’IRPF es t ributa en funció de si el causant ha

mort o continua viu. Pe tant, hi ha una vinculació dels pactes

successoris  amb la tributació, és que és obvi. Per tant, és que

el seu argument decau pel seu p rop i p es, no té ni cap ni peus.

Lògicament , p er tant, nosaltres no ho podem acceptar de

cap manera, però com que vostès voten una cosa aquí, diuen

defensar una cosa aquí i desp rés a Madrid en defensen una

altra i en voten una altra, però veig que els de VOX, que

també... com que al recurs d’inconstitucionalitat també varen

votar el mateix que vostès, veig que s’han contagiat d’aquest

sistema i en comissió voten una cosa i ara al plenari en voten

una altra. Això és el fes tival al qual ens hem d’anar acostumant,

perquè a mi allò de la desigualtat em pareix d’acudit. 

“Hem de ser tots iguals, disset règims fiscals”, no, no,

disset, perdoni... No paga tothom el mateix a cada municipi

perquè a Espanya també hi ha una autonomia local i l’impost de

béns immobles de cada municip i és diferent, però vostès es veu

que no s’han adonat, la igualtat, aquesta igualtat absolutament

teòrica que no serveix per a res, la igualtat  acaba perjudicant

sempre les Illes Balears que som els que més pagam i els que

tenim la press ió fiscal més elevada, però no, aquí vénen els de

VOX a defensar una igualtat... 

Ja ens agradaria ser iguals! Si el que reclamam és ser un poc

iguals i que no haguem de ser sempre nosaltres els que més

pagam i aques t a és  la nostra pretensió, però en tot cas, els

pactes successoris és una figura de Dret Civil que permet la

continuïtat del patrimoni dins la família i com que és una idea

cabdal del nostre dret foral i és una idea molt positiva per als

ciutadans de les Illes Balears, crec que hem de combatre amb

tota la força i amb un (...) que aquesta modificació de l’IRPF no

vagi endavant, sobretot tal com està plantejada.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Finalitzat el debat, passam a la vot ació. Segons ha

manifestat el grup proposant, no accepta l’esmena 2578

presentada pel Grup Parlamentari Socialista. I si s’accepta

l’esmena d’addició, la 2559 del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca. I accepten la votació separada.

O sigui passam a votar el punt número 1. Votam.

30 sí, 25 no, 3 abstencions.

Ara passam a votar el punt número 2. Votam.

33 sí, cap no, 25 abstencions. 

Ara passam a votar el punt número 3. Votam.

30 sí, 25 no, 3 abstencions.

Ara passam a votar el punt número 4. Votam.

30 sí, 25 no, 3 abstencions.

(Algun aplaudiment)
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No hem acabat la votació. Senyors diputats, no hem acabat

la votació.

Passam a votar l’esmena d’addició 2559. Votam.

30 sí, 25 no, 3 abstencions.

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 2377/21, presentada

pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a aplicació immediata de

mesures de compensació dels avantatges de la insularitat. 

Passam al debat de la proposició no de llei RGE núm.

2377/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a aplicació

immediata de mesures de compensació dels avantatges de la

insularitat.

Començam amb la intervenció del Grup Parlament ari Mixt, té

la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Molt es  gràcies, Sr. President. Bé, avui portem aquí un tema

que tal vegada em diran que és un clàssic, parlem d’insularitat,

però per què parlem d’insularitat? Parlem d’insularitat altra

vegada perquè...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un poc de silenci per favor.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

... -gràcies, Sr. Pres ident- perquè nosaltres som del parer que

durant la pandèmia s ’ha aprofitat, jo un dia vaig utilitzar

l’expressió “l’excusa de la pandèmia”, per endarrerir l’agenda

de temes  molt  importats per a la compensació de la insularitat.

I precisament un dia a una pregunta oral que li vaig fer a la

presidenta, vaig citar el cas  que tot i haver-hi la pandèmia, el

País Basc havia aconseguit la transferència d’una nova

competència, en aquest cas la gestió en les presons. I això ens

va fer veure que no podem abaixar la guàrdia, que la pandèmia

evidentment és molt important, requereix que hi dediquem tots

els esforços que siguin possibles, però tenim una agenda de

compensació de desavantatges de la insularitat que no podem

abandonar, perquè la pandèmia passarà i els desavantatges de

la insularitat romandran. 

I per això hem cregut que valia la pena presentar en aquest

ple 10 punts, 10 mesures de coses que ja tenim reconegudes. És

a dir, no de noves reivindicacions, sinó mecanismes, ressorts,

solucions per compensar els desavantatges  de la insularitat,

que el Govern ja ens té reconeguts i que tot i així no s’apliquen

i no es posen en marxa. Evidentment al capdavant de tot això,

o de tota aquesta reivindicació hi ha molts dels punts que recull

la llei que aprova el règim especial de Balears. 

Hem parlat molts aquests darrers dies del factor insularitat ,

que és un dels que no es compleix, no l’hem posat en aquesta

proposició no de llei, perquè ja l’estam treballant per altres

bandes . Però també hi ha el tema de la compensació del

transport marítim de residus, no s’ha avançat; reduccions o

bonificacions de taxes portuàries o aeroportuàries, no s’ha

avançat; règim específic de l’impost de societats per a les

inversions que facin les indústries en matèria mediambiental, no

s’ha avançat ; compromís de l’Estat en sol·licitar l’exempció de

la regla de minimis, no s ’ha avançat; o tinc una notícia de què

darrerament sembla que s’ha fet, però el Sr. Damià Borràs ja ens

ho revelarà, jo el moment de redactar aquesta proposició no de

llei, no ho coneixia. 

És a dir,  hi ha tota una sèrie de mesures que tenim

reconegudes que no s’ha avançat . Clar, normalment quina

excusa es  p osa? És que clar, amb la pandèmia no s’ha pogut

avançar, però jo sempre poso l’exemple aquest del País Basc. El

País Basc sí que ha pogut  avançar, ha aconseguit la

transferència en mat èria de presons, doncs que tècnicament té

la seva complexitat, no sé per què nosaltres no hauríem de

poder tenir reservada una part de l’agenda, en aquest cas dels

consellers del Govern i evidentment dels ministeris de l’Estat,

per avançar en tots aquests temes. Perquè tenim el p roblema

que, a banda de tots aquest s incompliments de l’Estat respecte

de les Illes Balears, els serveis  que es presten a la comunitat

autònoma que són competència de l’Estat, fallen. L’Estat a les

Balears falla, l’Estat a les Balears falla i quan veig que l’Estat  a

les  Balears falla, a mi m’agafen ganes de dir que necessit em

infraestructures d’Estat o estructures d’Estat ,  p erò no perquè

vulguem avançar cap qui sap on, no, és que som Estat,

comunitat autònoma és Estat. 

De fet, ja tenim estructures d’Estat que funcionen

perfect ament, com l’Agència Tributària, per exemple. Doncs

necessitem altres estructures d’Es t at  p erquè l’Estat està fallant

a les Illes Balears. I en aquest cas nosaltres n’hem posat dues,

la justícia i la policia, les dues són competències que estan

contemplades en el nostre Estatut d’Autonomia i que serien

perfectament transferibles a la nostra comunitat autònoma. 

Quin problema tenim amb les fallades de l’Es t at a les Illes

Balears? Bàsicament que hi ha molts pocs incentius per als

funcionaris de l’Estat per prestar serveis a les Illes Balears, a

causa del cost de la vida, tenim una alta rotació, per tant, una

baixíssima fidelització i per tant, un servei al ciutadà molt

deficient i moltes vegades absent. Sabem que aquests serveis

que dep enen de l’Estat, hi ha moltes places vacants i que a més

a més aquesta rotació, la falta de fidelització, la falta

d’arrelament fa que aquest servei, doncs , també es presti en

unes circumstàncies que no són les millors.

Nosaltres creiem que si hi hagués  la t ransferència

d’aquestes competències, fossin cossos, t ant el de justícia com

el de policia, fossin cossos autonòmics, evidentment hi hauria

la possibilitat, seria molt més plausible que estiguessin

ocupades per gent amb més arrelament al país, més arrelament

a les Illes i per tant,  meny s  rotació, més fidelització i per tant,

millor servei al ciutadà.

Hem afegit al final dos  últims punts, que ja el súmmum del

que estic dient i és que l’Estat incompleix tant, que fins i tot ni

tan sols fa complir les seves pròpies resolucions amb

l’obligació de servei públic, en aques t  cas nosaltres hem
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detectat entre Menorca i Mallorca, amb algunes esmenes que

m’han plantejant, entenc que això t ambé passa a Eivissa. Jo

quan vaig redactar aquesta proposició no de llei, no és que

volgués  excloure Eivissa, simplement havia constatat que la

fallada es feia respecte de la connexió entre Menorca i

Mallorca, si també es  fa respecte la d’Eivissa, evidentment estic

totalment obert a incorporar-la.

S’han presentat tota una sèrie d’esmenes, a les quals

donaré resposta a la meva segona intervenció. Agrair tant al

Partit Popular com al Grup Socialista les esmenes , perquè crec

que estan fetes en un to constructiu i evidentment la meva

intenció és acceptar-les o mirar d’arribar a transaccions, perquè

el que volem fer és quallar una majoria a favor d’anar avançant

en tots aquests elements que els he plantejat.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Correspon ara la intervenció del Grup

Parlamentari Popular per defensar les esmenes RGE núm. 2569

i 2570/21. Té la paraula el Sr. Costa.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé, vull

anunciar-li, Sr. Castells, que vot arem a favor de la immensa

majoria dels  p unts d’aquesta proposició no de llei i els votarem

a favor perquè, efectivament , la major part dels punts d’aquesta

PNL fan falta, fa falta que siguin aprovats  en aquest Parlament,

rebin el suport dels grups parlamentaris perquè, efectivament,

hi ha una mancança total i absoluta en el Reial Decret Llei

4/2019, de febrer, que es posa en evidència en aquesta PNL.

En primer lloc, nosaltres ho hem dit per activa i per passiva

i vostè, Sr. Castells, també, és que resulta que el Reial Decret

Llei 4/2019 no afegia absolutament res, p araules buides de

cont ingut, ni un compromís ferm es traduïa en aquell reial

decret llei, tenim aquesta desgràcia, que es va accep t ar per part

del Partit Socialista i la Sra. Armengol, concretament, un reial

decret  llei que no afegia res més, desgraciadament, al que ja

teníem abans.

Per tant ,  en el punt 1, totalment d’acord, un termini de dos

mesos, vostè ho fa bé, Sr. Cas t ells, en fixar terminis, terminis

p erquè es reuneixi en aquest cas en el punt 1 la comissió mixt a

d’Economia i Hisenda, perquè, és clar, si no ho record malament

deu ser a l’article 18, dius, bé, ja reunirem la comissió mixta i ja

concretarem quina és la dotació inicial. Sistema per part de

l’Estat, ni tan sols es convoca la comissió mixta i, per tant, no

es fixa res, i vinga, endavant, això sí, just a l’anterior art icle es

diu clarament que hi haurà d’haver una dotació econòmica del

factor d’insularitat als pressuposts.

I avui la veritat és que t enim una sorpresa en els mitjans de

comunicació, crec que tothom ho ha vist, al Sr. Sánchez li han

demanat pel tema del REB de les Illes Balears i ha p ensat: què

em demana aquesta gent ? Un règim especial de les Illes

Balears? ¡Per favor, jo no he firmat  res mai en la vida coses

d’aqueixes, faltaria més! No sabia ni de què li parlaven al Sr.

Sánchez, i evidentment el Sr. Sánchez ha dit: no hi ha previsió

de res, d’absolutament res,...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

..., no hi ha cap previsió ni una en relació amb el règim especial

de les Illes Balears, quelcom surrealista perquè va ser el Sr.

Sánchez i la ministre Montero els que degueren redactar, jo

deia, aquell Reial Decret Llei 4/2019, que no està desenvolupat

i, per tant, no serveix absolutament per a res, cosa realment

surrealista el que ha passat avui amb la p regunta que li ha fet el

Sr. Vidal al Sr. Sánchez, qualque cosa surrealista.

També compartim que en un termini màxim de sis mesos es

posi en marxa el mecanisme de compensació del transport

marítim interilles de residus, p erquè efectivament no hi ha cap

concreció alguna i, per tant, ve bé que s’estableixi un termini.

Ve bé també que hi hagi un termini quant a les reduccions

i bonificacions de les taxes portuàries i aeroportuàries, bé, ve

bé. També està bé que es posi, no un termini en aques t cas,

però que es tramiti la part fiscal del REB, aquí p ot ser tendríem

una petita discrepància, Sr. Cast ells ,  que no només és una

qüestió de l’impost de societats en relació amb el tema de les

empreses industrials, no, no a tot el règim fiscal, s’ha de

tramitar. Com ho ha fet el Partit Popular al Senat, que ha entrat

el mateix projecte de llei, el mateix avant p rojecte de llei que va

entrar, que va aprova el Sr. Sánchez i ara, dos anys després, no

hi ha manera que vulgui t ramitar en el Congrés dels Diputats,

doncs el que ha fet el Partit Popular és entrar-lo al Senat, per

intentar que es tramiti, per tant,  votarem a favor del punt quart,

però amb el benent ès que el que plantegem és tot el règim fiscal

de les Illes Balears.

Quant a la regla de minimis, totalment d’acord que es

defensi l’increment. I aquí ve la primera discrep ància, Sr.

Castells. Li he de dir que el Partit Popular ara mateix no

cons idera una necessitat imperiosa a dia d’avui, la

t ransferència, el traspàs de les competències de justícia. I li diré

per què: nosaltres creiem més important  que hi hagi major

dotació econòmica per a les competències que actualment

tenim a la comunitat autònoma que no tant que ens en

transfereixen d’addicionals . Ara mateix no consideram que sigui

una prioritat la t ransferència, el traspàs de competències de

justícia i, en conseqüència, ens abstindrem en aquest punt.

També compartim, això sí, això sí, i ho hem defensat

públicament i de forma reiterada, revisar a l’alça els

complements de destí dels treballadors  p úblics que depenen de

l’Adminis t ració general de l’Estat i que cada vegada

s’aproximin més als de l’arxip èlag canari, faltaria més, ho hem

demanat pe activa i per p ass iva i, per tant, no podem més que

estar-hi d’acord.
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I li anunciï també que vot arem en contra del punt 8, hi

votarem en contra.

Consideram que a dia d’avui en dia no és necessària una

policia autonòmica, li ho dic amb sinceritat, consideram

absolutament necessari que hi hagi una coordinació de les

policies locals, consideram absolutament necessari que la

comunitat  autònoma faci formació, formació a tota la part de

policies locals. Però creiem, sincerament, que tant les policies

locals, com els cossos i forces de seguretat de l’Estat, la

Guàrdia Civil i la Policia Nacional, fan un paper excel·lent a les

Illes Balears i, per tant, no és necessari que hi hagi una policia

autonòmica, li ho dic amb total sinceritat. Per tant, hi votarem

en contra.

Això sí, el que necessitam és que hi hagi més dotació de

policia nacional i guàrdia civil a les Illes Balears per p res t ar un

servei el més beneficiós possible per als ciutadans.

I finalment , compartim l’esperit totalment del punt novè i del

punt desè, el que p assa és que, si hi és per a Menorca,

consideram que també hi ha de ser-hi per a Eivissa i la resta

d’illes. Per tant, hi votaríem a favor en qualsevol cas, també li

vull dir amb sinceritat, però creiem que convé també afegir-hi

Eivissa, per tal que es respectin les obligacions de servei

públic.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Intervenció del Grup Parlamentari

Socialista per defensar les esmenes 2580, 2581, 2582, 2583 i

2584/21, té la paraula el Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, pres ident . Les  p rioritats estratègiques o

ideològiques moltes vegades col·lisionen amb la realitat, per la

confusió de les conviccions amb evidències , o també perquè

les conviccions no es deixen derrotar fàcilment  per les

urgències, ni quan les urgències són socials, ni quan tenen,

com ara, la duresa de la crisi que vivim. Aquest mal també es

pandèmica, el lamentablement festival de xotis d’aquests dies

n’és una bona mostra.

La pandèmia no és cap excusa, és la superació de la crisi de

la pandèmia, és el motor de la política del Govern, de qualsevol

govern. Durant la meitat de la curta vigència del REIB,

l’activitat política ha vingut marcada per la COVID, tot i així les

taxes dels ports i els aeroports ja s’han bonificat. Què es poden

millorar? D’acord, però sí s’ha avançat.

MÉS vol que s’augment i el sostre de la regla de minimis, el

Govern d’Espanya ha demanat a la Unió Europea la seva

autorització per poder suprimir la regla, més  que més. L’Agenda

europ ea ocupa bona part de l’esforç del Govern i de tota

l’administració, i mentre filen no demanen. Si la pregunta és  el

futur, la resposta és Europa, la bonificació dels nòlits del

transport de residus entre illes  serà ben prest del 60%, fa un

any, REIB, aplicació del REIB, la bonificació ja havia pujat el

35%. Sí s’ha avançat, Decret 232/2020, d’acord amb la

transacció, en tot cas, que m’ha dit vostè que la proposaria.

El factor d’insularitat del REIB ha de ser el lubricant de la

diversificació econòmica, la nostra economia necessita de les

mesures estructurals del REIB, llums llargues, ningú no ho

discuteix; el REIB s’ha d’acomplir sencer i com més aviat millor,

i amb la part fiscal inclosa, però el REIB té a penes dos any de

vida, un sol pressupost, amb uns nombres marcats al foc,

endemés, pel drama de la pandèmia.

Qui de vostès m’acompanyaria a un comerç qualsevol a dir-

li al propietari, a la gent que hi fa feina: no tindreu ERT O ni

morat òries, ni ajuts a fons perdut, però tranquils, no patiu, la

prioritat és que tingueu solucions estructurals. El recurs més

efectiu és sempre el recurs del diàleg, les circumst àncies

aritmètiques  que eleven el valor d’un vot a l’enèsima potència

no sol ser la regla, sinó l’excepció. Un exp eriment electoral, per

més condemnat al fracàs que pugui estar,  pot acabar pe

convertir un parlament en un camp d’elect rons presumptament

lliures, ja sabem la física i la història que n’ensenyen, en política

ni les bombes, no hi ha bombes de fogueig.

Connectivitat. Eivissa i Forment era tenen gairebé els

mateixos problemes de Menorca, la garantir d’acompliment del

servei públic hauria de ser per a tot es  les  rutes, l’eloqüència de

les omissions, d’acord amb les infreqüències, dues hores i mitja

ent re vols, però tal vegada no sigui la millor solució per qui

vola obligat per la necessitat o per qui necessit a connectar amb

altres vols.

El Govern d’Espanya ha de complementar les retribucions

dels funcionaris, d’acord; la negociació de les transferències de

justícia s’han de reprendre, també d’acord, però la prioritat del

Govern ha estat i és fer justícia a les necessitat s  provocades per

la pandèmia.

Quines són les peticions capitals que (...) vostès, amb el

drama social que vivim hauríem de plantejar al Govern

d’Espanya, a quin recurs hem de recórrer per fer-ho. No

hauríem de confondre les  p rioritats ideològiques estratègiques

amb les urgències socials.

Estatut d’Autonomia, volem que es desenvolupi sencer,

però mentre filen no demanen i el fil de la salut i de la

recuperació econòmica ocupen ambdós governs amb una gran

intensitat.

Com va dir aquí el Sr. Castells, dia 4 de febrer del 2020:

“Nosalt res no creiem que s’hagi de disparar contra tot, o sí,

p erò p er ordre”. Anem idò per ordre també en el

desenvolupament de l’Estatut, policia d’acord, d’acord amb la

transacció que ens proposa, la formació ha de ser la primera

passa, però abans de res, p olicia en el sentit etimològic de la

paraula, govern, organització de la cosa pública, per donar

resposta a totes aquelles persones que ho passen tan malament

a causa de la pandèmia.
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És una qüestió d’equitat de la marca de naixement de

l’esquerra.

Amb permís de Max Plant: “un gram és la massa d’un

centímetre cúbic d’aigua a la temperatura de fusió del gel”,

quan pesam comparam. 2020, més de 7.700 milions per obturar

d’urgència les enormes vies d’aigua que la pandèmia ha obert

a la nostra societat.  Divendres, més de 1.000 milions per

mantenir viu i actiu el teixit productiu. D’on surt tot açò? Del

recurs al diàleg.

Qui ha estat qui ha posat  el p es de les Illes Balears a la

balança territorial del Govern d’Espanya? De què ens serviria

el REIB si abans no salvàss im les empreses i els seus

treballadors i treballadores? Qui pregunta ja respon: hi ha qui

parla de lletra menuda, el problema de vegades no és  la

grandària de lletra, sinó la miopia política de qui la llegeix.

(Alguns aplaudiments)

900 milions en ajudes a fons perdut i amb tot el marge de

decisió a les Illes Balears, amb diàleg social. Quant pesa açò?

Pesa el que pesa la musculatura productiva de les  Illes Balears,

autònoms, petites empreses, milers i milers de llocs  de feina, la

dignit at  vital de milers i milers de persones, de famílies. Si la

pregunta és la pandèmia, la respos ta, com sempre, és l’equitat.

Quan pesam comparam, també en política, els ciutadans,

senyores i seny ors  diputats, no juguen als daus, els ciutadans

pesen i els ciutadans comparen.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. En torn de fixació de p os icions pel Grup

Parlamentari Unidas Podemos té la paraula el Sr. López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidente. Esta PNL sobre la aplicación inmediata

de medidas para compensar las desventajas de la insularidad,

en su contenido podríamos decir que hay dos grandes ejes que

creemos que la sustentan, p or un lado, la descentralización del

Estado, que es un pilar básico en nuestra democracia, y, por

otro lado, reconocer algo que, aunque ya se nos reconoce en

la Constitución Española, nunca se acaba de arrancar o de

encajar como creemos que es adecuado, que no es nada más ni

nada menos que reconocer el hecho insular y los perjuicios  que

derivan precisamente de lo que supone vivir en islas.

En cuanto al hecho insular y  su reconocimiento, creo que el

camino planteado por esta PNL s í que es el correcto, y es cierto

que, bueno, que justamente la semana pasada, el Gobierno de

España ha aprobado una línea de ay udas de más de 11.000

millones, de los cuales 7.000 son de ayudas directas, y de esos

7.000 prácticamente 900 millones vienen a Baleares, algo que es

verdad que lo hemos luchado muchísimo porque era de justicia

que la comunidad autónoma que más ha bajado en el PIB

tuviese ese beneficio.

Pero, más allá de eso, hay algo que vuelvo a decir, que sí

que es  verdad, que estos 900 millones son muy importantes

para la pequeña y mediana empresa, es un balón de oxígeno

para todo nuestro tejido productivo, pero esta PNL de lo que

trata realmente es de garantizar como derecho algunas

cuestiones que derivan del perjuicio que supone vivir en un

t erritorio insular. No hablamos de algo puntual, como lo que

acabo de comentar, sino de algo que realmente va a estar

siempre ahí y no va a desaparecer, que es una de las ventajas

que supone vivir en islas y algo que menciona nuestra

Constitución y que ha de hacer cumplir, que es precisamente

realizar políticas para compensar la situación de dicha situación

del hecho insular.

En este sentido, todos los residentes de Baleares sabemos

lo que supone para nues tra vida y qué costes trae, como, por

ejemplo, la compra de alimentos puede ser más caro, la vivienda

es más cara, montar una empresa aquí siempre es más comp lejo

por la logística que supone, o incluso a nivel de administración,

como se ha comentado ya, el ponente de esta PNL, la dificult ad

de que funcionarios del Estado vengan aquí a trabajar por el

coste elevado de vida que hay en Baleares. Y siempre todo se

basa en algo muy sencillo y es que vivir en las islas nos

supone un coste en prácticamente cualquier cosa que hacemos

en el día a día, y hablamos desde el fertilizante que puede pagar

un payés para cultivar su cultivo, que lo que hace es que suba

el precio del producto, a directamente lo que hace que el

producto sea más caro en los supermercados  por tener que

traerlo en transporte de la península, y  son cosas que lo que

hace es que básicamente se encarezca todo el producto, por

cualquier cuestión, y lo que hay es un perjuicio al bols illo de la

gente de la pequeña y mediana empresa de Baleares.

Para compensar esa realidad que t odos padecemos y que

t odos  conocemos, y además, comp art imos , hay  una

herramienta, que es el REIB, y precisamente es lo que busca

esta PNL, el cumplimiento de algunos de esos puntos para

compensar las desventajas que causa el hecho insular, que,

como es evidente, en todos esos puntos votaremos a favor,

porque creemos también en ello y que hay que hacerlo por esta

vía.

Otros problemas también derivados de vivir en islas, y se

menciona en es t a PNL, es ni más ni menos que el referido al

transport e, es  que hay una realidad que hay que entender, no

podemos coger un coche e ir de punta a punta de nuestra

comunidad autónoma, vamos a requerir sí o sí el transporte

aéreo y marítimo, y en ese sentido, sabiendo que la

conectividad justamente aérea es imprescindible y vital para

nuestras islas, hay que dejar muy claro siempre algo y creo que

es necesario, sobre t odo viendo si ciertos dirigentes estatales,

digamos, las declaraciones que suelen hacer, no viajamos por

lujo, viajamos p or necesidad, y algo que tenemos que repetir

una y otra vez, nos  desplazamos entre islas por necesidad,

porque cuando alguien viene a Mallorca, por tema laboral, por

pruebas médicas o simplemente para poder estudiar no lo hace
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por capricho, es p or necesidad y se deben garantizar dichos

derechos.

En ese sentido, los puntos que buscan mejorar la

conectividad y frecuencias entre islas, como no puede ser de

otra forma, los vamos a votar a favor. Sí que nos gustaría que

se aceptasen las enmiendas, que lo que hablan es entre islas y

no solo de Menorca, ya lo ha coment ado el ponente, que

seguramente sea así, con lo cual estaremos a favor también.

En definitiva, todo lo referido a reconocer las desventajas

de nuestro hecho insular y la aplicación de medidas para

compensarlo, van a tener nuestro ap oy o. En el eje de que se

habla en esta PNL, de la descentralización del Estado, o mejor

dicho, que se nos transfieran competencias que ya vienen

reflejadas en nuestro Es t at ut o y , p or lo tanto, son

competencias ya reconocidas , a pesar de no estar transferidas

aún, la mención a la transferencia en materia de administración

de justicia, justo además, en los términos que se propone,

teniendo en cuent a nuestro hecho insular, y lo que supone los

costes de ello, que no simplement e sea directamente, sino que

para hacer esta transferencia todos los recursos  se tengan en

cuenta en lo que significa vivir en islas. También votaremos  a

favor.

En el punto 8, sobre policía autonómica, sí que aquí, aunque

ya dice el ponente que es escéptico de ello, sí que t enemos que

hacer alusión a la pandemia, y  es  que creemos que justamente

para la policía autonómica en estos momentos actuales de

lucha contra la pandemia y sobre todo de construcción

económica, con la que se viene encima (...) toda España y

también de Baleares, dado el término que se acota, no podemos

votarle a favor. Ahora bien, si acep t a la enmienda del Partido

Socialis t a o alguna transacción, posiblemente le votaremos a

favor.

T odas  las competencias que nos han dado siempre hay que

seguir reclamándolas, se trata de descentralizar el Estado, de

conseguir aplicarlas, ahora bien, no podemos obviar la

dificultad de estos momentos, y nos hace reflexionar sobre s i es

adecuado o no, justamente ahora, en ese punto. Por eso

votaríamos en contra en caso de no aceptar las enmiendas.

Ya para acabar, ¡ay!, me he extendido demasiado,

simplemente dar las  gracias por esta PNL que entendemos

construct iva y hacer camino para conseguir que en Baleares se

compense la insularidad. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. López. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la

paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Miren lo que pone de manifiesto esta

proposición no de ley que hoy nos trae el Grupo Mixto y nos

ha explicado ya su portavoz, el Sr. Castells, lo que pone de

manifiesto es lo que y a estuvimos manifestando en esta tribuna

que es, y quedó constatado, que el REB no se ha desarrollado

fiscalmente y que no se ha tenido en cuenta en p art idas

concretas en los presupuestos generales del Estado.

Y sí, estoy de acuerdo con el p ort avoz de Unidas Podemos

en cuanto a que el REIB, el régimen especial balear, es la

herramienta para compensar los sobrecostes de la insularidad,

igualarlos al resto de t errit orios..., territoriales, regiones

territ oriales . Pero no se trata de venir aquí y apoyar, decir que

se apoya esta proposición no de ley y que se apoya el REB, por

supuesto, yo creo que todos los ciudadanos  y  t odos los

grupos parlamentarios debemos dar este apoyo al régimen

especial balear, sino que se trata de que ustedes, su partido,

están en el Consejo de Gobierno que aprobó estos

presupuestos generales del Estado que no tuvieron en cuenta

al REB.

Miren, el régimen especial fiscal sin un régimen especial

fiscal justo no habrá igualdad posible entre los territorios

continentales y tampoco podremos ser competitivos y nuestras

empresas no p odrán serlo y no podrán competir en igualdad de

oportunidades. 

En el punto 4, estoy de acuerdo, bueno, nosotros

vot aremos a favor de los puntos 1, 2, 3, 4 y 5, por supuest o,

p ero en el punto 4 también añadir el matiz, que se lo ha hecho

el portavoz del Grupo Popular, que lo que pedimos  e instamos

encarecidamente es que se desarrolle toda la parte fiscal de

nuestro REIB, pero por supuesto nuestro apoyo.

También al punto 7, por supuesto que vot aremos a favor de

revisar al alza los  complementos de destino de todos los

emp leados  públicos que dependen de la Administración

General del Estado; es que ya lo hemos hecho a través de una

enmienda a los presupuestos generales del Estado, y fuimos

los únicos que en el Congreso quisimos ese desarrollo del REB

y pedimos expresamente que ese plus de insularidad viniese

dotado de la manera que debe, porque es que además tenemos

el mandato de esta cámara. Se aprobó una proposición no de

ley en el mes de febrero que trajo nues t ro Grupo Parlamentario

Ciudadanos , y  que se aprobó por la unanimidad de todos los

grupos, en la que instábamos  al Govern a instar, a su vez, al

Gobierno central a revisar de manera inmediata la indemnización

comp ensatoria por residencia para todos los empleados

públicos y agentes de las fuerzas y  cuerpos de seguridad del

Estado con el objetivo de actualiz ar al coste real de vida en

Baleares y equipararlo al complemento de Canarias , de Ceuta y

de Melilla. Un mandato que no se ha cumplido por parte del

Govern y que no se ha conseguido y agradezco que lo traiga

hoy en su PNL, Sr. Castells, en el punto 7.

También votaron en contra el Partido Socialista a nuestra

enmienda en el mismo sentido a los presupuestos generales del

Es tado, incluso los diputados de Baleares también votaron en

contra de esta enmienda.

Negar que el elevado coste de la vida en las Islas  es

especialmente caro, también los alquileres, tenemos un precio

de la compra elevadísimo y est á p rovocando que una gran
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parte de los empleados  públicos del Estado destinado en las

Islas Baleares soliciten el traslado a ot ras comunidades

autónomas, y también ahí dentro están los empleados públicos

de Justicia, como indica esta proposición no de ley. Ahora

mismo hay actualmente 10.000 empleados de la Administración

General del Estado en Baleares cuando tendría que haber

11.000. Por tanto, esto al final lo que sup one es un déficit que

repercut e en la peor calidad de nuestro servicio público para

nuestros ciudadanos. 

La indemnización por residencia, el plus de insularidad p ara

estos funcionarios, es vital porque, si no, no se va a comp ensar

este coste de vida tan caro en las  Is las Baleares y debemos

reivindicar que sea igual que en las Islas Canarias, también para

las islas menores o en Ceuta y Melilla.

En relación con el punto 6 no votaremos a favor.

Consideramos desde mi grup o p arlamentario que no es una

prioridad ahora mismo, que tenemos que pensar en racionaliz ar

la administración. Por tanto, no votaremos a favor.

El punto 8 lo vot aremos en contra ya que el foco lo

debemos poner en el refuerzo a las plantillas, en complementar

las fuerzas y cuerpos de seguridad del Est ado y  sobre todo

ampliar las plantillas de policías locales, como tanto nos

demandan nuestros ayuntamientos y nuestros municipios. 

En el punto 9 y en el punto 10 votaremos a favor. Le

pediríamos que aceptase las enmiendas  del Partido Popular que

nos parecen razonables, y entendemos que la conectividad

ent re is las es fundamental y que como OSP, obligación de

servicio público, debe ser garantizado y que el Govern de las

Illes Balears debe velar por su cump limiento. Le pedimos

t ambién si esta defensa ya la ha hecho el Govern ant e el

ministro Ábalos. 

Por tanto, votaremos a favor aunque no ap ruebe estas

enmiendas, pero sí que le rogaría que las aceptase.

Gracias.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca

té la paraula el Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors  diputades. Fa poc

més d’un any, abans de rebentar-nos a la cara la COVID-19, el

Sr. Jaume Font presentà una iniciativa que, bé, Sr. Josep

Castells, podria ser la preqüela de la seva. Ambdues motivades,

de ben segur, des de la necessitat i no pel caprici o

l’oportunitat política, com poden malpensar alguns.

Quatre dies enrere coneguérem l’arribada de 1.000 milions

d’euros per a les Illes Balears per t al de p al·liar els efectes de la

crisi i la fortuna ha volgut que coincideixi, per una banda, amb

el debat  d’aquesta iniciativa sobre incompliments de l’Estat i,

p er una alt ra, amb l’ombra allargada del recurs

d’inconstitucionalitat que presentàrem al Parlament contra els

pressuposts generals de l’Estat del 2021. 

Celebram aquestes ajudes, però no compartim que siguin

fruit sols de la negociació política i del diàleg. Mirin, des de

MÉS per Mallorca no hem rebut l’anunci ni amb cara de súbdits

ni donant les  gràcies infinites ni amb una demostració de

servilisme davant d’un estat i un govern que ens maltracta

anys rere any, però no per això ens deixam d’alegrar. 

Des de MÉS per Mallorca duim mesos  reivindicant aquestes

ajudes per al teixit productiu, unes ajudes que esperam,

senyors consellers, arribin aviat perquè ja arriben tard per a

alguns, empresaris i treballadors d’aquesta terra nostra que ja

han perdut la forma de guanyar-se la vida. 

Des de MÉS per Mallorca miram l’Es tat espanyol als ulls

amb la dignitat que els nostres ciutadans es mereixen.

Reivindicam el que és just, amb el discurs  sobiranista, per a

desp rés  gestionar a les institucions  amb el discurs

progressista. Allà sobiranisme i aquí esquerra, per això, som un

partit de gestió, per això serem a les institucions sempre que

puguem, per reivindicar a Madrid amb el puny tancat el just per

a les Illes i ges t ionar a casa nostra amb la mà esquerra el just

per a les persones.

Aquest reivindicar i aconseguir és la segona p assa per

llevar la benzina a la dreta. I quina era la primera? Empatitzar. I

quina és la pròxima? Fer que aquests 1.000 milions d’euros

arribin als treballadors, arribin a cobrir desp eses  reals

d’empresaris que no han pogut aturar el cop i no a pagar

vacances, copes i puros de delinqüents i evasors fiscals. 

Aquests 1.000 milions d’euros arriben d’un reconeixement

singular de la insularitat? Arriben perquè havien d’arribar a

Canàries com el descompte aeri i marítim? O arriben per una

bufetada a l’economia de les Illes Balears?, la més alta de l’Estat

hem de recordar. Canàries té 1.000 milions i té règim especial.

Canàries té 1.000 milions, té règim especial i té el factor

d’insularitat i segueix sent una comunitat reivindicativa i

combativa.

Senyores i senyors diputats, aquests doblers no arriben per

un reconeixement absolutament de res, no arriben p el

reconeixement de la insularitat com marca la Constitució

Espanyola en el seu article 138.1 i que el Sr. Castells cita al

principi de la seva PNL, no arriben per comp ensar el desastrós

sistema de finançament que empobreix any rere any des de

principis dels temps aquestes illes , no arriben per compensar el

baix nombre d’inversions dels  distints pressuposts generals de

l’Estat, arriben perquè som les Illes Balears una z ona

catastròfica, som una zona catastròfica, arriben per vergonya,

i arriben perquè aquesta terra ha dit prou!, i tothom ha sortit a

reclamar des de la CAEB a la UCTAIB, passant per la PIMEM,

AFEDECO i altres organitzacions del teixit productiu de les Illes

Balears, així com els autònoms. Arriben perquè la gent ha alçat

la veu. Arriben perquè aquest parlament ha dit prou!, i en un

acte de dignitat ha presentat un recurs d’inconstitucionalitat
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contra els pressupos t s  generals del 2021, i arriben perquè

començam a ser un problema.

Des de MÉS per Mallorca ho reivindicam: hem de ser un

problema polít ic per a Madrid, sols així s’asseuran a negociar,

sols així ens escoltaran com cal, com és just. I és que aquests

1.000 milions d’euros no compensen l’infrafinançament històric

ni el deute il·legítim, ni la manca d’inversions en els

pressuposts generals  ni el factor d’insularitat ni tan sols les

despeses generades per la COVID, aquests arriben perquè

tenim un incendi social i econòmic i no tenim aigua a bastament

per aturar-ho.

Senyores i senyors del Govern de les Illes Balears el primer

punt d’aquesta iniciativa, d’aquesta PNL és  un acte de dignitat.

Hem d’exigir la convocatòria de la comissió mixta ent re les Illes

i l’Estat per tal d’aclarir el Règim Especial de les Illes Balears. I

més vistes les informacions d’avui a distints mitjans anunciant

que el Sr. Pedro Sánchez no té intenció d’incorporar aquest

factor de la insularitat en els pressuposts generals del 2022. 

Per tant, senyores i senyors  del Govern, valorin que MÉS

s’ofereix p er ser en aquesta mesa de negociacions en aquesta

comiss ió mixta entre el Govern de les Illes Balears i el Govern

espanyol. I ens oferim com a partit perquè nosaltres som la veu

més nítida en el Govern de les Illes per reivindicar davant el

Govern espanyol de Pedro Sánchez el Règim Esp ecial, sense

cap lligam ni sense cap condicionant.

I companys del pact e: s i l’Estat no escolta siguin un

problema polític, els convidam a ser-ho com ho som nosaltres.

Així, d’aquesta manera tenim una esperança perquè puguem

aconseguir quotes de finançament que fins  ara no hem assolit. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Ferrà. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares té la paraula la Sra. Ribas. 

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Gracias , presidente. Trataré de resumir en estos escasos

cinco minutos cuál es el sentido de voto de nuestra formación

política en cada uno de los variopintos puntos que nos

presenta esta PNL y que ya les adelanto que es diferente, por

lo que podremos votar a favor de alguno de ellos en caso de

que se admit a nuestra petición de votación separada de los

puntos de acuerdo. 

En cuanto a los p untos 1 a 5. Nos encontramos de nuevo

hablando del Régimen Especial Balear. Esta vez con una

propuesta mucho más coherente y realis ta que la última que

debat imos en este pleno, que pretendía obt ener una

compensación por el hecho de ser islas con la peculiar fórmula

de recurrir los presupuestos del Estado ante el Tribunal

Constitucional, lo cual,  p or supuesto, nosotros no apoyamos

porque no es  cuestión de seguir haciendo un circo de cara a los

ciudadanos para aparent ar que hacemos mucho por defender

compensaciones por el hecho de vivir en las islas cuando, en

realidad, todo es una escenificación de medidas que no nos

llevan a nada. 

Porque lo cierto es  que el Régimen Especial Balear nunca ha

sido más que humo, ni la ley del 98 ni la ley  del 2019 han

servido hasta ahora para compensar de forma real a los

ciudadanos de Baleares, que deben soportar un mayor cost e de

la vida en general derivado de la insularidad. Ciertamente en las

islas es más caro traer energía, es más cara la producción de

bienes y servicios, existen más dificultades  p ara proveer de

éstos a la p oblación y tanto las empresas como las familias

como las administraciones públicas soportan unos costes

superiores al resto de esp añoles que viven en territorio

peninsular.

Pero como decía esta vez la propues t a que nos trae el Grupo

Mixto sí es  realista, prudente y no busca ninguna parafernalia

mediática para vender humo. Esta vez lo que están pidiendo

ustedes es simplemente que se cumpla la última ley del

Régimen Especial Balear que estableció en 2019 una serie de

medidas que la Sra. Armengol y el Sr. Sánchez nos vendieron

como el fin de todos los males a bombo y platillo y que, una vez

más, se está incumpliendo todo lo prometido y anunciado.

Por eso, como esta propuesta va de exigir simp le y

llanamente al Sr. Sánchez y a la Sra. Armengol cumplan con la

ley que ellos mismos cocinaron y que nos vendieron como su

gran hazaña política, nosotros, muy respetuosos siempre con

el cumplimiento de la legalidad, votaremos a favor. Y en caso de

que el Gobierno incumpla, lo que tiene que hacer la Sra.

Armengol es  demandar al Estado por incumplir esa ley a través

de los tribunales de justicia ordinarios, y no acudir al Tribunal

Constitucional, como pret enden us t edes , en un act o

irresp onsable que solo busca ganarse el favor de los

ciudadanos a corto plazo cuando saben perfectamente que esa

no es la solución. 

Luego en el punto 6 piden ustedes que la jus t icia sea

transferida a la comunidad autónoma para fidelizar a los

funcionarios. ¿En serio? Ustedes creen que los problemas de

justicia se van a arreglar transfiriendo las competencias a la

comunidad autónoma en Educación, ¿están fidelizados, los

profesores? Educación lo gestiona la comunidad autónoma, Sr.

Castells, usted es de Menorca sabe perfectamente que tanto en

Menorca como en Ibiza la gente está de paso, vienen de

Valencia, de Barcelona y algunos de Mallorca que, en cuanto

pueden, se vuelven a sus  lugares de origen. Igual pasa en Ibiza.

Tal vez se perdió usted la intervención de la Sra. Santiago de

Podemos, que es de Ibiza, que la semana pasada reclamaba muy

vehementemente menos rotación de profesores en los centros

educativos de Ibiza ante el consejero de Educación. 

Entonces, ¿en qué quedamos? Lo mismo con la policía

autonómica que pret enden crear ustedes. Pero ¿no se quejan

siempre de que Baleares no recibe suficiente financiación para

gestionar los servicios públicos que tiene transferidos  la

comunidad autónoma? Entonces, ¿por qué piden más? Si lo que
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habría que hacer es precisament e lo contrario, lo que

deberíamos hacer es devolver comp et encias al Estado que aquí

no salen las cuentas, que se gastan el dinero en t odo menos en

lo importante. Que, encima, los que gestionan no lo hacen bien.

¿Cómo están las depuradoras del Gobierno balear?

Inundando las playas de heces cada dos por tres y matando

millones de kilómetros cuadrados de posidonia que luego van

los del Govern de ecologistas.

¿Cómo está la salud pública? Preguntenles a los usuarios,

que tienen que esp erar un mes para ser atendidos, y eso que

ahora les atienden por teléfono. Un mes para recibir una cita

telefónica con el médico. Por no hablar de los centros de salud

que están mal ventilados, mal aclimatados, algunos con goteras

y hasta con ratas. Pregunten a los usuarios y a los trabajadores

de Pedro Garau a ver qué les cuentan. 

Que no son cap aces ni de subir el sueldo un 2% a los

sanitarios y médicos como se ha hecho en el resto de España.

Y ¿qué pasa con los niños que t ienen que estar cada día de su

vida en un barracón porque no hay aulas suficientes en los

colegios? Y ¿qué pasa con los niños  con necesidades

educat ivas especiales que no tienen profesores de apoyo,

simplemente porque la consejería no los ha contrat ado? ¿Por

qué no los ha contratado? Pues porque el dinero se emplea en

ot ras cosas más productivas para los desvaríos ideológicos  del

Gobierno balear.

Y ¿qué pasa con la gente que no tiene casa y no puede

iniciar un proyecto de vida y pasan los años y siguen sin poder

vivir en su casa y crear su propia familia porque hace décadas

que aquí no se ofrecen nuevas viviendas de protección oficial

a la gente? La solución pasa luego por expropiar p or unos años

cincuenta y pico viviendas a fondos buitre para crear noticia y

que no se hable de lo importante, que es lo que estoy contando

y cientos de cosas más  que no me caben en una intervención

de cinco minutos.

Evidentemente nuestro voto será en contra de este

disparate. No les basta con la chapuza de gestión que están

llevando ya a cabo en salud, en educación, en vivienda, en

medio ambiente, en turismo, en comercio y res to de materias

que tienen transferidas que encima aun pretenden traernos

otras, nada más y nada menos que justicia y  seguridad pública. 

Lo que tiene que hacer la presidenta de Baleares, la

socialista Armengol...

EL SR. PRESIDENT: 

Sra. Ribas, per favor, acabi. 

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

... -termino- es compensar la insularidad adecuadamente a los

médicos, sanitarios, profesores y resto de personal público que

depende de la comunidad autónoma y para los funcionarios del

Estado exigir a su jefe, el Sr. Sánchez, que es de su mismo

partido que les  pague un plus de insularidad que sea coherente

y que sea idéntico a lo que se cobra en Canarias. 

Gracias. 

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Ribas. Pel Grup Parlamentari El P i Proposta per

les Illes Balears té la paraula el Sr. Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Castells..., Sr. President,

perdó, Sr. President... Sr. Castells, el Grup Parlament ari El Pi

donarà suport a tots i cadascun dels punts que presenta la

seva proposició no de llei perquè en definit iva és un

complement  al recurs d’inconstitucionalitat perquè això és el

que és aquesta iniciat iva, un comp lement  al recurs

d’inconstitucionalitat perquè pretén posar damunt les is, posar

el focus en la necessitat que es dugui a terme el compliment

d’una vegada per totes del règim especial.

Tots aquests grups que estan lloant que aques t a sí que és

una iniciativa prudent, sí que és una iniciativa adequada, sí que

és una iniciativa realista, és clar, allò realista és el que hem fet

tota la vida que és presentar proposicions no de llei, bones

paraules, declaracions d’intencions, però vinculació zero; acte

de força, zero, i això és el que volen. Volen continuar mantenint

aquest nivell de discurs i de reclamació. Evident ment  nosaltres

no en tenim prou, ni nosaltres ni vostès com és lògic i notori,

eh?, no hi ha discussió.

Jo ja sé que hi ha molta alegria, no sabem..., ja, ja, ja... no

són cap aços  ni de saber si són 1.000, 900 o 800, no són capaços

ni saber això, però bé, estan molt contents, està bé. Est à bé, ja

veurem com acaba això, però...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sr. Borràs, ja ho ha dit altres vegades, la política no només

s’ha d’ocupar d’allò urgent, també s’ha d’ocupar d’allò

important, i allò important és resoldre els  p roblemes

estructurals i ja sé que vos t ès  han vengut a hablar de su libro

y su libro són els 800 milions o els 900 milions, però més enllà

d’això, que està bé, i els donam l’enhorabona i els ho podem dir

vint-i-cinc vegades més, però hem de resoldre els problemes

estructurals. I una de les maneres de resoldre molts de

p roblemes estructurals que tenen les Illes Balears és el règim

especial, però el compliment, el compliment del règim esp ecial,

perquè el que és inacceptable és que l’Estat no reuneixi la

Comissió Mixt a i el gran argument és que no es pot complir

perquè no es reuneix la Comissió Mixta, i així anam passant

perquè el problema d’aquesta terra és que això ja ho vàrem

viure a l’any 1998, és aquella pel·lícula de Atrapado en el

tiempo. Bé, anam repetint. S’ha de reunir la comissió, passen

vint anys, no es reuneix la comissió, continuam allà mateix, zero

total.
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Evidentment, això és inaccep t able i per això nosaltres

consideram que hem de demanar contundència i lògicament

compliment de tots els punts del règim esp ecial. Per tant, jo no

els repassaré perquè hi estam absolutament d’acord.

Vull dir que quan es va aprovar el règim especial el 2019

t ambé ens varen dir que era una passa històrica. Esper que

sigui molt més històrica que aquest fet històric dels 800 milions

perquè si ha d’acabar com la passa històrica i s’ha d’aplicar

d’aquí a no sé quants d’anys ens podem preocupar.

També se’ns va dir que l’Estatut d’Autonomia del 2007

garantia 400 milions d’euros cada any als pressuposts generals,

400 milions, se’ns va dir..., i els 400 milions on són? Els has vist

tu? ..., efectivament.

Per això, Sr. Borràs, li pot semblar estrany que tenguem

dubtes i que la lletra petita sigui important, però després de

vint-i-cinc anys l’experiència ens demost ra que convé tenir això

ben en compte.

El que ja trob, sincerament, el súmmum de determinat s

argumentaris en relació amb la seva propos ició no de llei és que

n’hi ha molts que volen... “no, no, nosaltres defensam la

legalitat i defensam que es compleixi, però la transferència de

justícia, no”. Que ho diu una llei orgànica de l’Estat, però bé, es

veu que aquest a llei orgànica i aquesta part de la llei orgànica...,

saps què?, no la comp lirem, com que no és una prioritat per a

nosaltres, políticament parlant, ens és igual comp lir la legalitat.

De què anam aquí? O volem complir la legalitat o no la

volem comp lir,  o només quan ens convé?, o només quan

coincideix amb el nostre plantejament polític?, i d’això també va

el recurs  d’incons t it ucionalit at ,  d’aquesta aptitud tan

centralista i de determinats partits de pensar que poden fer el

que vulguin, perquè si l’Estatut d’Autonomia diu que hem de

tenir la comp et ència en justícia, hem de tenir la competència en

justícia i l’hem de lluitar.

Vostè sap que nosaltres hem fet preguntes escrites, tenim

proposicions no de llei,  hem fet una activitat perquè el Govern

avanci, perquè quin... de quants de la darrera valoració... del

cost econòmic d’aquesta transferència?, està posada al dia per

part del Govern de les Illes Balears, ja no dic per part de l’Estat,

no. Per tant, hi ha molta feina a fer. 

Tota la part d’insularitat ,  t otalment d’acord. Més

competències, totalment d’acord, ho diu l’Estatut d’Autonomia.

F inalment, evidentment, tot allò de l’obligació del servei públic

de connectivitat amb Menorca i també amb Eivissa, lògicament

és el mínim que hem de demanar que es compleixin les coses ,

cosa que és un miracle ja demanar això quan hauria de ser,

evidentment, el normal i l’habitual.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià.

(Se sent el timbre de crida per a votació)

Ara correspon fer ús de la paraula el grup proposant. Té la

paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Gràcies a tots els portaveus per les

seves aportacions i en línies generals pel seu suport. 

Passaré primer de tot a comentar les esmenes que accepto

i també manifestaré, Sr. President, que acceptaré la votació

separada de tots i cadascun dels punts.

Respecte de les esmenes acceptaré les dues del Partit

Popular perquè efectivament quan la nostra p rop osició no de

llei parlàvem de les connexions  entre Menorca i Mallorca no és

perquè volguéssim excloure les d’Eivissa, s inó simplement

perquè havíem constatat que a la connexió de M enorca no es

complia, a la d’Eivissa no ho sabíem, i per tant, entenc de les

seves esmenes que tampoc no s’està complint i, per tant,

evident ment  t ot alment , absolutament d’acord a canviar

l’expressió “i mantenir rut es  aèries interilles” i per tant,

acceptaria les dues esmenes del Partit Popular.

Pel que fa a les esmenes del PSOE, la primera, la 2580, jo

accepto el canvi del termini, Sr. Borràs, “termini de t emps més

breu possible i sempre dins l’any 2021", però li agrairia que tot

el que va més enllà del text que havíem proposat, que és tota la

referència dels antecedents i el text que està en tràmit de

consult a p ública jo el llevaria perquè crec que no aporta res i...

i, per tant, no el veig necessari.

Pel que fa a la 2581 és l’única esmena que no accept aré

perquè crec que posar “termini més breu de temps possible”

quan ja hem establert el termini per defecte que és el de sis

mesos, em sembla que sis mesos  p erquè es facin efectives

aquestes bonificacions és un temps més que suficient, posar

“el termini més breu de temps possible” o no posar res  seria el

mateix, però ja li dic que és l’única que no acceptaré per aquest

motiu.

Pel que fa a la 2582, l’acceptaré amb una transacció que és

acceptar exactament el seu text, i per tant d’alguna manera

desnaturalitzar la meva esmena i ho faig al nostre punt, que és

el de la policia, és a dir, canviar “fer una llei de policia” per

“crear l’escola de seguretat pública”, però simplement  afegiria

un element temporal, que és  “ com a molt tard dins el 2022", és

a dir: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a realitzar, com a molt t ard dins el 2022, les

actuacions necessàries per crear l’escola de seguretat pública

de les Illes Balears”. 

Per tant, Sr. Costa, Sra. Guasp, els faig avinent que en

aquest punt que vostès han dit que vot arien en contra accepto

l’esmena del Partit Socialista, en què simplement el que

demanem és que dins de 2022 es creï l’escola de seguretat

pública de les Illes Balears, que és  un element fonamental

precisament per formar les policies locals  i és un dels elements
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que s’han p osat de relleu per donar resposta al gran dèficit que

hi ha de formació de les policies locals. 

Per què ho faig? Bé, ho faig perquè a mi el que m’interessa

és que anem avançant. Per tant, si el punt de trobada de la

major part dels grups parlamentaris  és  aquest, doncs escolti,

doncs... bé està. L’important és anar avançant com vàrem

aconseguir que s’establiss in en la Llei de coordinació de

policies locals.

Pel que fa a la 2583, Sr. Borràs, crec que no la hi acceptaré

perquè com he acceptat la del Partit Popular que utilitza una

expressió “vols interilles” i aquí vostè em posava “Menorca-

Mallorca” i “Eivissa-Mallorca” crec que realment és el mateix i,

per tant, ho deixaria així.

La que sí li acceptaré és la 2584, la 2584 que fa referència a

poder acordar en consells insulars tot es les condicions de les

obligacions de servei públic. 

Per tant, un cop expressada, doncs, la posició respect e de

les esmenes i agrair evidentment als esmenants l’interès  que

han demostrat per aproximar posicions, faré algunes  referències

al comentaris que s’han fet.

Per una banda, Sr. Borràs, vostè ha fet tota una sèrie de

disquis icions, de reflexions sobre la regla i l’excepció i ha

vengut a dir que la regla de l’Estat era complir i que jo p osava

la nafra en l’excep ció. Jo crec sincerament..., i vostè llavors

brandava tot a una sèrie d’arguments que per a vostè eren la

regla de com l’Estat compleix amb les Illes Balears, i jo tal

vegada no l’he entès. 

Jo el que vull deixar clar és que jo el que defenso aquí és la

regla, la regla, perquè escolti, no hi ha regla més  regla que la

norma legal.  Per tant, jo aquí el que deman és que compleixi la

llei,  que totes les altres coses són molt importants? Sí, però jo

precisament  el que dic és, anem més enllà de la gestió de la

pandèmia i no ens oblidem d’una agenda que tenim, perquè

quan arribi la propera pandèmia, tant de bo no l’haguem de

veure, almenys que ens agafi amb tot s  aques ts deures fets, que

malauradament com que ara ens ha enganxat sense aquests

deures fets, doncs estem en pitjors condicions del que estàvem

abans.

Per alt ra banda, li responc al Sr. Costa i també d’alguna

manera a la Sra. Guasp, sobre el tema de les transferències en

justícia i en p olicia. Mantenc el que ha dit el Sr. Melià, això està

a l’Estatut d’Autonomia, per tant, el que estem demanant és

allò que simplement hi ha a l’Estatut d’Autonomia. Nosaltres

realment, ho saben i segurament és la diferència que tenim amb

vostès, nosaltres estem absolutament p er ap rofundir en

l’autogovern i perquè la comunitat autònoma de les Illes

Balears sigui el més estat possible i, per t ant ,  s igui capaç de

gestionar des de la proximitat tota una sèrie de serveis.

Nosaltres hem defensat moltes vegades quin model de policia

volem. Moltes vegades vostès es queixen de la mancança

d’efectius de policia, de les problemàtiques de la seguretat

pública, els ajuntaments es queixen que no tenen prou efectius

i una policia autonòmica podria servir p er pal·liar aquests

dèficits. 

Per tant,  nosaltres defensam això perquè estem per

l’autogovern i per aprofundir en l’autogovern i, com he dit,

perquè volem aquestes estructures d’estat i creiem que és bo

reivindicar-les i si no funcionen, realment tindrem el govern

d’aquí a qui li podrem reivindicar i no haurem d’anar a fer-ho a

Madrid. Però sobretot a més a més, m’agradaria que

entenguessin una cosa i és que també ho feim perquè creiem

que la creació de cossos autonòmics, tant en justícia com en

policia, contribuiria a crear ocupació estable, ocupació de

qualitat i,  p er tant, contribuiria..., hagués contribuït perquè

evidentment no és una solució a curt termini, hagués contribuït

a tenir un mercat de treball en aquest sentit més estable, més

fidelitzat i per tant, amb un servei al ciutadà molt millor. 

És p er aquests motius que nosaltres, tot i que no és urgent,

però sí que és imp ort ant , cont inuem defensant que

s’aprofundeixi en aquest autogovern.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, abans de procedir a la votació deman al

Sr. Castells que aclareixi -senyors diputats, p er favor-, Sr.

Castells, aclareixi el seu posicionament respecte de les esmenes

perquè s’han fet dues transaccions orals i hem de demanar si

tothom hi està d’acord.

EL SR. CASTELLS I BARÓ.

D’acord, Sr. President. Bé, aniré per ordre de les esmenes.

La 2569, del Partit Popular, l’acceptaria.

La 2570, del Partit Popular, no l’acceptaria p erquè és

contradictòria amb una altra esmena que havia acceptat del

Partit Socialista, per tant, d’acord amb el Sr. Costa rebutjaria

aquesta i acceptaríem la del Partit Socialista. 

Les cinc esmenes del Partit Socialista, la primera, la 2580

l’acceptaria tal com està, però amb la transacció consistent a

eliminar tot el text que va després de “règim especial de les Illes

Balears”.

La 2581 no l’acceptaria.

La 2582 l’acceptaria amb una transacció consistent a afegir

l’expressió entre comes “com a molt tard dins de 2022" després

de la paraula “realitzi” a la primera línia.

L’esmena 2583 sí que l’acceptaria, que és la que havia dit

inicialment que no acceptaria...

EL SR. PRESIDENT:

No.
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí, la 2583 l’acceptaria.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Castells crec que...

EL SR. CASTELLS I BARÓ.

Sí, perdoni, perdó, la 2583 és la que no accept, correcte, i

acceptaria la 2584 del PSOE. Sí, és així. 

Moltes gràcies i disculpi.

EL SR. PRESIDENT.

Molt bé, procedim a la votació. Intentaré repetir els  t ermes

en els quals es produeix la votació. 

Votam el punt número 1. Votam.

58 sí, cap no, cap abstenció.

El punt número 2 du la transacció incorporada. Ningú no

s’hi oposa? Doncs , p rocedim a la votació del punt número 2

amb la transacció incorporada. Votam.

58 sí, cap no, cap abstenció.

Ara votam el punt número 3. Votam.

58 sí, cap no, cap abstenció.

Ara votam el punt número 4. Votam.

58 sí, cap no, cap abstenció.

Votam el punt número 5. Votam.

58 sí, cap no, cap abstenció.

Votam el punt número 6. Votam.

35 sí, 3 no i 20 abstencions.

Votam el punt número 7. Votam.

58 sí, cap no, cap abstenció.

Ara votam el punt número 8 amb l’esmena RGE núm. 2582

transaccionada. Ningú no es t à en contra de la transacció? Idò,

votam. 

34 sí, 23 no, cap abstenció.

Ara votam el punt número 9 amb l’esmena RGE núm. 2569

incorporada. Votam.

57 sí, cap no, cap abstenció.

Ara votam el punt número 10 amb l’esmena RGE núm. 2584

incorporada. Votam.

57 sí, cap no, cap abstenció.

Passam al cinquè punt de l’ordre del dia que correspon a la

votació de proposicions no de llei atesos els empats produïts

en comissió.

V.1) Votació el punt número 3 de la Propos i ci ó no de llei

RGE núm. 17676/20, del Grup Parlamentari El  Pi Proposta

pe r les Illes Balears, relativa a més capacitat decisòria pe r a

les comunitats autònomes en matèria fiscal i rebuig d’una

harmonitzaci ó reductora d’aquestes capacitats, atès l’empat

produït a comissió. 

En primer lloc sotmetrem a vot ació el punt número 3 de la

Proposició no de llei RGE núm. 17676/20, del Grup Parlamentari

El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a més cap acit at

decisòria per a les comunitats autònomes en matèria fiscal i

rebuig d’una harmonització reductora d’aquestes capacitats.

Votam.

23 vots afirmatius, més un t elemàtic, són 24 vots afirmatius;

27 no; 5 abstencions.

V.2) Proposició no de llei RGE núm. 9969/20, del Grup

Parlamentari Ciudadanos, relativa a xec de formació per a

centres de  formació i acadèmies de reforç educatiu, atès

l’empat produït a comissió. 

Finalment sotmetrem a vot ació la Proposició no de llei RGE

núm. 9969/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a xec

de formació per a centres de formació i acadèmies de reforç

educatiu. Votam.

26 sí, més un vot telemàtic, són 27 vots afirmat ius; 32 en

contra; i cap abstenció.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202017676
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202009969
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