
DIARI DE SESSIONS DEL

PLE
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL. PM. 770-1987 Fq.Con.núm. 33/27 X legislatura Any 2021 Núm. 73

 

Presidència
del Sr. Vicenç Thomas i Mulet 

Sessió celebrada dia 23 de març de 2021 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

I. PREGUNTES:

1) RGE núm. 2762/21, presentada pel diputat Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a gestió
de l’ingrés mínim vital per part del Govern, segons el que ha manifestat el Sr. Vicenç Vidal, senador autonòmic. . . . . . . . . . . . 4367

2) RGE núm. 2639/21, presentada per la diputada Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a tornada a la normalitat dels centres de salut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4368

3) RGE núm. 2675/21, presentada per la diputada Sra. Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
ajudes a tots els sectors productius.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4369

4) RGE núm. 2680/21, presentada per la diputada Sra. Maria Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sectors
i a empreses excloses de les mesures del Reial Decret Llei 5/2021, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en
resposta a la pandèmia de la COVID-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4370

5) RGE núm. 2677/21, presentada per la diputada Sra. Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a participació
ciutadana al projecte de pla de gestió Natura 2000 de la costa de Llevant de Mallorca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4372

6) RGE núm. 2678/21, presentada per la diputada Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compliment igualitari de les mesures de restricció durant la Setmana Santa pel que fa als turistes i residents. . . . . . . . . . . . . . . 4373

 



4366 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 73 / 23 de març de 2021 

7) RGE núm. 2679/21, presentada pel diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reactivació de
l’economia de les Illes Balears. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4374

8) RGE núm. 2682/21, presentada per la diputada Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a denúncies
de violència masclista a les Illes Balears. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4376

9) RGE núm. 2676/21, presentada pel diputat Sr. José Luís Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a instal·lació a
Menorca d’una planta fotovoltaica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4377

10) RGE núm. 2681/21, presentada per la diputada Sra. María Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
vacunació dels docents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4378

11) RGE núm. 2637/21, presentada pel diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures
d’impuls de la col·laboració públicoprivada per incrementar el parc d’habitatges socials i assequible. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4380

12) RGE núm. 2683/21, presentada per la diputada Sra. Maria Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recuperació
total de l’Atenció Primària presencial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4381

13) RGE núm. 2605/21, presentada per la diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a planificació de la
implantació del servei del 061 a Formentera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4382

14) RGE núm. 2672/21, presentada pel diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures d’agilitació
administrativa per garantir que els prop de 1.000 milions d’euros en ajuts directes arribin a les empreses. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4383

15) RGE núm. 2638/21, presentada per la diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa  a compliment de restriccions dels turistes per Setmana Santa. (Ajornada) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4367

16) RGE núm. 2674/21, presentada pel diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
vacunació de la COVID-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4385

17) RGE núm. 2685/21, presentada per la diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
reactivació turística. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4386

18) RGE núm. 2684/21, presentada pel diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a immunització
del 70% de la població al mes de juny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4387

II. INTERPEL·LACIÓ RGE núm. 11330/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en
matèria d’emergències. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4389

III. MOCIÓ RGE núm. 2545/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a política del Govern en relació
amb els mitjans de comunicació de les Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 1889/21. (Ajornada) . 4367

IV. PROPOSICIONS NO DE LLEI:

1) RGE núm. 1187/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de fidelització dels professionals sanitaris a les
Illes Balears. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4394

2) RGE núm. 10005/20, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca,
El Pi Proposta per les Illes Balears i Grup Mixt, relativa a reconeixement de la nacionalitat espanyola als membres del poble sahrauí
nascuts al Sàhara espanyol entre 1959 i 1975. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4401

V. Informe sobre el compliment del pressupost del Parlament de les Illes Balears per a l’exercici 2020. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4407

VI. COMPAREIXENÇA del Sr. Vicepresident i Conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica,
per tal d’informar sobre el desenvolupament de la transició energètica a les Illes Balears i retre compte del desenvolupament de la Llei
10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica (escrit RGE núm. 1733/21 del Govern de les Illes Balears). . 4408

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 73 / 23 de març de 2021 4367

EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyors diputats i diputades.

I.15) Pregunta RGE núm. 2638/21, presentada per la
diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa 
a compliment de restriccions dels turistes per Setmana
Santa.

III. Moció RGE núm. 2545/21, presentada pel Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a política del Govern en relació amb els mitjans de
comunicació de les Illes Balears, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 1889/21.

Abans de començar el plenari, els he de sol·licitar la seva
opinió respecte d'una petició d’ajornament en el plenari d’avui,
de la Pregunta RGE núm. 2638/21 i de la Moció RGE núm.
2545/21, relativa a política del Govern en relació amb els
mitjans de comunicació de les Illes Balears, petició del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, atès que la
Sra. Catalina Pons es troba en una situació familiar greu.

Per tant, deman si tots els portaveus dels grups
parlamentaris hi estan d’acord. Veig que..., perquè quedi
registrat en el Diari de Sessions, que tots els portaveus dels
diferents grups parlamentaris hi donen el seu assentiment.

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

I.1) Pregunta RGE núm. 2762/21, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a gestió de l’ingrés
mínim vital per part del Govern, segons el que ha
manifestat el Sr. Vicenç Vidal, senador autonòmic. 

Primera pregunta, RGE núm. 2762/21, presentada en
substitució de la RGE núm. 2673/21, relativa a gestió de
l’ingrés mínim vital per part del Govern, segons el que ha
manifestat el Sr. Vicenç Vidal, senador autonòmic, que formula
el diputat Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola del Grup
Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Molt bon dia a tothom. Consellera, el
Govern sol·licitarà la gestió de l’ingrés mínim vital, tal com
manifesta el Sr. Vidal, senador autonòmic? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. Té la paraula la consellera d’Afers
Socials i Esports.

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

Gràcies, president. Bon dia a tots i a totes. El Govern no ho
sol·licitarà, sinó que ja ha sol·licitat la gestió de l’ingrés mínim
vital. De fet, ja hem començat a treballar conjuntament amb

representants del ministeri, perquè en un futur aquest ingrés
mínim vital pugui ser gestionat des de la comunitat autònoma
de les Illes Balears.

La proposta que nosaltres vàrem fer al ministre, i així ho va
acceptar, és que el model de gestió no fos l’atenció a la
dependència que el Govern designa anualment una quantitat i
tu gestiones aquella quantitat, però has d’afegir molts més
doblers perquè no és suficient, sinó que el model fes de pensió
no contributiva, que es gestiona i es resol des de les comunitats
autònomes, però la nòmina mensualment la paga el Govern.
Això va ser acceptat pel ministre i, per tant, estam en
negociacions perquè això en un futur sigui possible.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Gràcies, consellera. Miri, consellera,
desconcertats, desconcertats de veure com el senador de MÉS
per Mallorca, així com ho citen els mitjans de comunicació,
sigui el portaveu del Govern i ens assabentem en aquesta
cambra de la gestió de la sol·licitud i la voluntat del Govern de
gestionar-la, quan encara no sabem ni la resposta del
vicepresident Sr. Iglesias, a la carta que vostè li va enviar. I
vostè ha tengut diferents compareixences per això. Però bé, si
el senador autonòmic és el portaveu del Govern ara, enlloc del
portaveu de les iniciatives d’aquest parlament ja ens va bé.

Ens haurà d’explicar, consellera, com ho farà, com ho farà
i si aportarà vostè la gestió de personal en la situació que tenim
de llistes d’espera elevades i la de tramitació de la RESOGA.
Nosaltres hem donat suport evidentment a les modificacions
que vostè ha fet en tema de RESOGA i que ha duit tres decrets
aquí en aquesta cambra i dues modificacions, i ho hem fet
perquè el primer són les famílies. La gestió de l’ingrés mínim
vital després de vuit mesos ha estat nefasta i evidentment ha
creat unes expectatives, fruit d’una campanya propagandística
del Govern, que el que ha fet és indignar a moltíssimes famílies
i evidentment aquesta comunitat autònoma ha hagut de posar
recursos, ha hagut d’agilitar el tema de la RESOGA per
compensar aquesta nefasta gestió per part del Govern.

Nosaltres el que esperam és que d’aquest tour de ministres
que circularan durant aquesta setmana per aquí, vostè aprofiti
per dir a la ministra responsable d’això que gestioni el més
aviat possible el nombre d’expedients pendents de tenir una
resposta i a més a més li doni els recursos necessaris si
realment el Govern ha de gestionar aquesta prestació, que és
competència del Govern central i que li suposarà a vostè
evidentment, no sé com, perquè encara no ho ha explicat, li
suposarà a vostè haver de dedicar recursos també a allò que
està pendent de resolució i de valoració de discapacitat i de
dependència en llistes. Això sí que ens preocupa, consellera, i
crec que és motiu perquè vostè doni aquí una explicació. I què
li demanarà a aquesta ministra? Quan es durà a terme?, quan es
durà a terme aquesta gestió, de quina manera? I sobretot, la
quantitat d’informació que s’ha donat a les famílies, que ha

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202102638
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creat unes expectatives, fruit de la propaganda que ha fet el
ministeri.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. Té la paraula la consellera d’Afers
Socials i Esports.

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

Gràcies, president. Sr. Portaveu, crec que si revisa el Diari
de Sessions, a preguntes parlamentàries o a exposicions, he dit
diverses vegades que nosaltres volíem gestionar l’ingrés mínim
vital i el model de la gestió. Si vostè mira l’hemeroteca, també
ho he dit en diverses ocasions, el mateix. I el model de les
pensions no contributives significa que el Govern d’Espanya
ens haurà de pagar, a la negociació que estam fent, ens haurà
d’ingressar doblers, una quantia, per poder contractar
funcionaris, com ho tenim a les pensions no contributives. 

Això és el que estam negociant. No es farà amb personal
exclusivament de la renda social o de les PNC, ha d’incorporar
doblers, perquè si no, no es firmarà, que garanteixi que
nosaltres podem contractar treballadors, en aquest cas
funcionaris.

Nosaltres, com vostès, miram el bé del ciutadà. Nosaltres,
si ho gestionam les comunitats autònomes, amb un mateix acte
administratiu podrem donar una resolució denegatòria de
l’ingrés mínim vital, si no hi té dret i a la vegada fer la
resolució estimatòria de la renda social si hi té dret, o les dues
denegatòries. En el mateix acte administratiu, si ho gestionen
les comunitats autònomes, podrà ser així.

Per tant, jo no hi veig tants de problemes i per altra banda,
cap ministre que vengui aquesta setmana no gestiona l’ingrés
mínim vital. Li ho puc dir a qualsevol d’ells, però cap d’ells no
du la gestió de l’ingrés mínim vital.

Crec que l’ingrés mínim vital és un bon instrument, estic
encantada de tenir un debat de l’ingrés mínim vital, perquè si
el Govern d’Espanya hi hagués uns partits conservadors,
l’ingrés mínim vital no seria un debat polític. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.2) Pregunta RGE núm. 2639/21, presentada per la
diputada Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a tornada a la normalitat dels centres de salut. 

Segona pregunta, 2639/21, relativa a tornada a la normalitat
dels centres de salut, que formula la diputada Sra. Maria
Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears. Té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Molt bon
dia. Vull agrair a tots els grups parlamentaris l’acceptació
d’ajornar la pregunta i sobretot la moció a un altre debat
parlamentari.

Sra. Consellera, la pregunta que avui li faig o que vàrem
preparar, la vàrem fer la setmana passada, evidentment ha
passat una setmana, on hi havia una tendència a la baixa de
casos positius, cosa que és cert i avui a totes les notícies es
comentava, que es va incrementant aquesta incidència
acumulada. Però sí que aquesta tendència a la baixa va suposar
en termes econòmics i socials la reobertura dels interiors de
bars i restaurants, ampliar aforaments i horaris de grans centres
comercials, retornar a competicions esportives federades amb
acompanyants, reobrir gimnasos, etc.

Com dic, hi ha aquesta aturada en la desescalada, hi ha un
canvi en les previsions per part del Govern que hi havia i molta
incertesa per a tots els empresaris. Però sí que a nivell de salut,
als centres hospitalaris veim que s’han anat ampliant les
consultes i que amb les mesures adients es poden anar fent les
visites als especialistes, s’amplien les operacions programades
i els centres de salut són conscients que inicialment les cridades
telefòniques varen ser una agonia, tant per a la població com
per als mateixos professionals perquè ningú no estava preparat
per a una situació extraordinària com la que hem viscut i la gent
s’hi va haver d’adaptar. Ens trobam que encara moltes persones
usuàries d’aquests centres de salut no poden fer visites als seus
metges de Primària i se’ls atén per telèfon la majoria de
vegades.

Li faig una mica de canvi a la pregunta, però m’agradaria
saber quin serà el moment o amb quina realitat ens hem de
trobar perquè puguem tornar a una relativa normalitat a les
consultes en els centres de salut. 

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tots. És cert, Sra.
Diputada, que la COVID ha alterat els sistemes sanitaris de tot
el món, i jo crec que els nostres sistemes sanitaris han estat a
l’alçada de manera permanent. En el cas d’Atenció Primària, el
mes de març de l’any passat ja es varen posar en marxa 500
línies telefòniques més, els centres de salut varen fer dobles
circuïts, la central de coordinació, les unitats de COVID, el
COVID Exprés per poder fer totes les proves PCR, ... és a dir,
una adaptació sense precedents a la qual es varen adaptar totes
els nostres professionals sanitaris.

Hem de pensar que gran part del pes de la pandèmia ha
recaigut sobre l’Atenció Primària. Quan deim que un de cada
vuit pacients ingressa, els altres set són atesos a Atenció
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Primària. Tot i així després de l’estiu, l’octubre, els centres
varen poder recuperar gran part del seu personal per poder tenir
els ciutadans el seu metge i la seva infermera de referència i
combinar aquesta atenció presencial amb atenció telefònica. 

És cert que l’atenció telefònica i telemàtica crec que ha
vengut per quedar-se i s’ha de mantenir, però mentrestant s’ha
de treballar, s’ha de poder anar augmentant aquesta
presencialitat, que en gran part ve per no generar
aglomeracions a les sales d’espera i evitar desplaçaments
innecessaris; però estic segura que al llarg dels propers mesos,
quan tenguem aquest 70% de població vacunada, probablement
tendrem una anhelada normalitat a tots els sectors.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Idò entenc que serà quan el 70% de la
població estigui vacunada que tornarem a aquesta -entre
cometes- normalitat. 

Entenem perfectament què s’ha hagut de fer, però també
entenem que la gent necessita presencialment el seu metge, li
posaré només dos exemples. Hi ha hagut un increment de
problemes mentals en la població en general, més ansietat, més
depressió, més estrès i sobretot als nostres majors hi podem
afegir més desorientació. Necessiten aquesta anada al metge. 

En tema de malalties cròniques han empitjorat perquè no
se’ls ha pogut dur el seguiment de manera correcta i molts
d’aquests malalts han deixat d’acudir a les seves consultes per
por o per limitació de temps o...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Té la paraula la consellera de
Salut i Consum.

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

Gràcies. Per això és tan important contenir la pandèmia,
Sra. Diputada. Nosaltres continuarem incrementant la
tecnologia, augmentant la inversió. Són 100 milions d’euros
més per a Atenció Primària des de l’any 2015, 600
professionals més també des de l’any 2015, i ara noves
infraestructures. Ahir vàrem aprovar en Consell de Govern la
declaració d’interès de nou centres de salut i unitats bàsiques,
entre les quals hi ha Artà, Santa Margalida..., una sèrie de
centres imprescindibles. Continuarem fent feina per enfortir
l’Atenció Primària perquè sabem que és l’eix, la casa dels
pacients. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.3) Pregunta, RGE núm. 2675/21, presentada per la
diputada Sra. Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a ajudes a tots els sectors
productius. 

Tercera pregunta, RGE núm. 2675/21, relativa a ajudes a
tots els sectors productius, que formula la diputada Sra. Idoia
Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares.
Té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Señoras y señores diputados, buenos
días. Sr. Yllanes, hemos conocido a través de la Sra. Armengol
que el Estado va a destinar 900 millones de euros provenientes
de fondos europeos a ayudar a las empresas que han visto
restringida su actividad durante la pandemia, pero el Estado ha
excluido el acceso a estas ayudas a una serie de actividades.
¿Van a compensar desde el Gobierno balear a los sectores
excluidos de las ayudas de Europa?, ¿van a destinar ayudas a
todos los sectores productivos que han reducido su actividad a
consecuencia de la gestión de la pandemia por parte del
Gobierno autonómico y por parte del Gobierno de la Nación?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Té la paraula el Sr. Vicepresident i
Conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i
Memòria Democràtica.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Bon dia,
Sra. Ribas, gracias por su pregunta. Verá, no hará falta que le
recuerde que este gobierno de coalición que tenemos aquí en
Baleares está demostrando y ha demostrado su continua
preocupación y esfuerzo por ayudar a todos aquellos sectores
que han sido duramente golpeados por la pandemia. 

Esta crisis social y económica derivada de la COVID-19 no
tiene nada que ver con el resto de las crisis que habíamos
sufrido hasta ahora y de ahí que haya habido que buscar
soluciones que no tenían precedentes en la política, ni en
Baleares ni en el Estado.

Las prioridades del Govern de las Illes Balears siempre han
estado muy claras: protección de la familia, mantenimiento de
los puestos de trabajo y protección de las pequeñas y medianas
empresas que han sido más afectadas y han salido más
golpeadas de la crisis. Pese a todos los esfuerzos que se han
realizado a nivel de trabajo conjunto, también en colaboración
con los consejos y con los ayuntamientos, era necesario un plan
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de ayudas directas que dotara de liquidez a estos sectores que
han salido especialmente golpeados de esta crisis. 

Tampoco hará falta -creo- que le recuerde como el gobierno
de coalición ha estado constantemente en contacto con el
Gobierno de Madrid, tanto con el sector o los ministerios del
Partido Socialista como con los ministerios de Unidas
Podemos, precisamente para que se desbloqueasen estas ayudas
directas y para que se pudieran hacer con la máxima celeridad.
Fruto de esa negociación, de esa intensa negociación, Baleares
ha salido favorecida respecto a otras comunidades autónomas
y además las ayudas que en principio estaban previstas directas
de 1.000 millones de euros al final, por la gestión que se ha
hecho desde la vicepresidencia segunda del Gobierno, han sido
de 7.000 millones de euros. Y eso significa 900 millones de
euros de ayudas directas a Baleares.

Sin duda tendremos que buscar mecanismos para
compensar aquellas actividades económicas que se han
quedado fuera de estas ayudas estatales.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sr. Yllanes, el problema es que si analizamos el real decreto
ley que ha dictado el Sr. Sánchez desde La Moncloa resulta que
están excluidos de las ayudas, entre otros, las peluquerías, los
centros de estética, las autoescuelas, las academias, la
formación no reglada, comercios de souvenirs, comercios de
decoración, comercios de respuesto del automóvil, talleres
mecánicos, actividades artísticas y literarias, floristerías y hasta
los comercios de alquiler de bicicletas. 

¿A usted le parece que esos sectores no han sufrido en sus
cuentas de resultados los efectos de la pandemia?, ¿le parece
oportuno que hayan sido excluidos de las ayudas que vienen de
Europa?

Mire, lo que yo y todos los ciudadanos de Baleares sabemos
es que hasta la fecha -y llevamos ya más de un año de
pandemia- las ayudas públicas para salvar al tejido productivo
empresarial han sido ridículas y casi insultantes con
convocatorias que se agotaban a los pocos minutos de abrirse
el plazo y por importes que no compensan en absoluto el parón
económico al que han sometido ustedes a todo el sector
privado, sobre todo en Baleares que vivimos precisamente del
turismo y del sector servicios y que somos la región de España,
e incluso de Europa, con mayor caída de la economía. 

Eso ha sido así porque ustedes no trabajan en gestionar sino
en vender humo. Ustedes nos vendieron un pacto de
reactivación con los partidos políticos de izquierdas y las
muletas de El Pi y de Ciudadanos, al que se han apuntado
también patronales y sindicatos -los de siempre, los cobra
subvenciones-, cada vez más alejados de los trabajadores y

empresarios a los que supuestamente representan, y
pretendieron hacernos creer que ese pacto bluf era la gran
salvación y acallar así a la gente de Baleares. 

Por una vez podrían dejarse de faroles y ponerse a trabajar.
Ahora tienen una oportunidad estupenda con la visita de cuatro
ministros que han anunciado que vienen a Baleares. A ver si
aprovechamos el paseo de esos cuatro, mientras que el resto de
españoles están secuestrados en sus comunidades autónomas,
y usted como consejero de Sectores Productivos les exige que
rectifiquen el real decreto y que incluyan en las ayudas a los
sectores excluidos. ¿Lo va a hacer usted, Sr. Yllanes?

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

No hay como citar los sectores excluidos para olvidarse de
los sectores que están incluidos. Verá, en la siguiente
pregunta...

(Alguns aplaudiments)

... en la siguiente pregunta voy a aclarar, porque la siguiente
pregunta es idéntica a la suya, voy a aclarar exactamente como
ha sido el proceso para llegar a estas ayudas. Sólo le diré un
detalle, estas ayudas la obligación que tienen los que reciben
estas ayudas, la primera obligación, es pagar a sus proveedores,
eso va a suponer una movilización del 4% del PIB de las Islas
Baleares. Por tanto, estas ayudas llegan para activar la
economía de estas islas, que ustedes seguirían basando para
siempre, eternamente, en el turismo y en el sector servicios.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

I.4) Pregunta RGE núm. 2680/21, presentada per la
diputada Sra. Maria Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a sectors i a empreses
excloses de les mesures del Reial Decret Llei 5/2021, de
mesures extraordinàries de suport a la solvència
empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19. 

Quarta pregunta, RGE núm. 2680/21, relativa a sectors i a
empreses excloses de les mesures del Reial Decret-llei 5/2021,
de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial
en resposta a la pandèmia de la COVID-19, que formula la
diputada Sra. Maria Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Pons.
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LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors
diputades. El conseller Negueruela ha manifestat a Menorca
que se valorará articular mesures complementaries per a les
empreses excloses de les ajudes del Decret 5/2021.

Quan farà el Govern aquesta valoració? Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula el Sr. Vicepresident i
Conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i
Memòria Democràtica.

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

Bon dia, gràcies per la pregunta, Sra. Pons, la variat vostè
un mica perquè si no, era la mateixa pregunta que m’ha fet la
Sra. Ribas, exactament la mateixa.

Veurà, és evident que si el conseller Negueruela ha anunciat
que hi haurà ajudes a aquests sectors econòmics que han quedat
exclosos de les ajudes estatals, això es farà i que evidentment
alguns d’aquests sectors està directament relacionat amb
l’activitat econòmica a l'illa de Menorca. 

Per tant, què és el que volem nosaltres? Primer, estem
satisfets d’haver aconseguit 925 milions d’ajudes directes per
als sectors econòmics de Balears i aquí estic especialment
orgullós de la feina que s’ha fet des d’Unidas Podem a Balears
amb Unidas Podem de Madrid per augmentar l’import
d’aquestes ajudes directes.

És evident que pràcticament aquestes cent activitats
econòmiques que estan incloses al decret pel qual s’aproven
aquestes ajudes no inclouen tots els sectors econòmics i, per
tant, hi ha sectors o activitats econòmiques que ens preocupen
especialment aquí a Balears que lògicament seran objecte de
línies d’ajuda per part del Govern de les Illes Balears. Podem
pensar en el sector del calçat a Menorca, podem pensar en el
sector del moble a l’illa de Mallorca, podem pensar per
exemple en les empreses del sector TIC.

Per tant, està previst estudiar aquesta línia d’ajudes per tal
de completar l’eina importantíssima que són les ajudes directes
que hem rebut de l’Estat espanyol. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Yllanes, ambdues preguntes
iguals esperam que aquesta vegada sí ens ho deixi clar...

(Remor de veus)

Miri, aquestes ajudes directes que des del Partit Popular
sense cap dubte consideram molt urgents i molt necessàries i
que es varen rebre amb molta expectació, avui obren molts de
dubtes i també decepcions. 

Els criteris són tan restrictius que només una de cada dotze
empreses se’n podrà beneficiar, una de cada dotze. El més greu
és que cada dia coneixem més sectors exclosos, activitats
econòmiques -vostè ho ha dit- com a Menorca és el calçat o els
formatgers... Sí, Sr. Yllanes, el calçat. La setmana passada va
dir a un company meu que sí hi entrava i al final tampoc no hi
entra. 

En el conjunt de Balears no se’n poden beneficiar una gran
part del sector comerç, cellers, perruqueries, centres d’estètica,
floristeries, botigues de souvenirs, concessionàries de cotxes i
tallers de reparació, entre d’altres, Sr. Yllanes. No entenem ni
acceptam totes aquestes exclusions. No és qüestió del codi
CNAE, sinó del compte d’explotació. Tota empresa que hagi
patit una caiguda del 30% dels seus ingressos de qualsevol
sector ha de rebre aquesta aportació. 

Per açò demanam o instam la Sra. Armengol a destinar els
300 milions que diuen que rebran les Balears del fons europeu
React a ajudes directes als sectors exclosos per Pedro Sánchez.
Por assumir vostè avui aquest compromís?

També li demanam que es faci valer davant el Govern
central perquè es puguin cobrar ja aquestes ajudes perquè la
ministra d’Hisenda va dir que se pagarían durante el verano.
I expliqui’ns per què les empreses amb una baixada del 30%
d’ingressos podran rebre aquestes ajudes i moltes altres amb la
mateixa o fins i tot una major reducció han quedat fora. 

Vostès hi vénen d’acord? Què pensen fer?...

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Veurà, li explicaré una cosa, Sra. Pons: aquestes ajudes
estaven pensades inicialment -inicialment- per a tots aquests
sectors econòmics vinculats a la cadena de valor del sector
turístic. Per tant, haurien quedat un munt d’activitats
econòmiques fora d’aquestes ajudes.

Les negociacions que s’han fet per part d’aquest govern a
Madrid han aconseguit, primer, que la quantitat que arriba a
Balears sigui la més important de l’Estat, hi ha quinze
comunitats autònomes molt emprenyades amb aquestes ajudes;
segon... segon.... segon, que les activitats econòmiques s’hagin
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ampliat enormement: i en tercer lloc -i d’aquest tema estic
especialment orgullós-, que les ajudes directes a Balears siguin
de 925 milions d’euros i les complementarem per ajudar a
aquells sectors que han quedat exclosos d’aquest decret d’àmbit
estatal.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.5) Pregunta RGE núm. 2677/21, presentada per la
diputada Sra. Virginia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a participació ciutadana al
projecte de pla de gestió Natura 2000 de la costa de Llevant
de Mallorca.

Cinquena pregunta, RGE núm. 2677/21, relativa a
participació ciutadana al projecte de pla de gestió Natura 2000
de la costa de Llevant de Mallorca, que formula la diputada
Sra. Virginia Marí i Rennesson del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Bon dia, gràcies, president. Bon dia, diputats, diputades, Sr.
Conseller, quin grau de participació ciutadana ha tingut el
projecte del pla de gestió Natura 2000 de la costa de Llevant ?,
i quantes al·legacions aproximadament s’han presentat?
Gràcies.

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. Molt bon dia a tothom, Sra.
Marí, s’agraeix que aquesta setmana sí que em faci una
pregunta que està sota les meves competències. Li he de dir que
en aquest cas el grau de participació ha estat molt elevat. 

S’han complit, com no pot ser d’altra manera, tots els
processos de participació preceptius d’acord a normativa i a
més precisament es varen realitzar dos tallers de participació
fora de qualsevol obligació normativa per tal de poder
incrementar de fet aquesta participació a la qual vostè apel·la.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Gracias, Sr. Conseller. Veo que lo de las alegaciones no lo
tiene. Mire, Sr. Mir, otra vez vuelven a hacer lo mismo: hacen

un plan de gestión que lo que hace es prohibir por prohibir.
Además, como siempre, sin realmente contar con los agentes
sociales y los ciudadanos en la participación de los mismos,
pues casi ni se han enterado.

La verdad es que no creo que sea normal llevar y aprobar
estas normas de tanto calado cuando la gente está en plena
pandemia. No, Sr. Mir, así no se hacen las cosas.

Está muy bien proteger, pero ésta no es la manera. Le puedo
asegurar que es mejor concienciar que prohibir. Esa palabra
que tanto les gusta a ustedes y que lo único que provoca es el
efecto contrario, la desprotección, si no, un claro ejemplo es lo
que pasó con la medida del raor, ahora va todo el mundo; un
plan que nace ya nulo por defecto de forma como el de
Formentera por no tener los informes preceptivos necesarios
como el de pesca, o por lo menos dentro de ese informe yo no
lo encuentro.

Cap Vermell, Costa de Llevant, Punta de N’Amer, Àrea
Marina Costa de Llevant, Cales de Manacor, Portocolom i
Punta de Ras, siete zonas en las que los amantes de la
navegación verán afectadas sus libertades y lo peor es que no
cuenta usted con los estudios que avalen esta prohibición de
fondeo. Lo dice su propio plan, ¿eh?, y además hay zonas en
que ustedes mismos dicen que el estado de conservación es
bueno o excelente, o sea que no se entiende.

En el fondo no deja de ser un copy paste del de Formentera,
ponen a los navegantes, eso sí, a los navegantes de recreo como
la amenaza más grande que hay en el mar. Es muy fuerte. 

La verdad es que en solo dos minutos no puedo explicar
todo lo que prohíbe este plan de gestión, prohíbe muchas cosas,
pero sí me gustaría que me explicara en qué basa, en qué
estudio se basa la prohibición de fondeo en arena para
embarcaciones superiores a 12 metros de eslora y asimismo la
prohibición también de fondeo a las embarcaciones de lista
séptima y segunda. Dejan ustedes a las embarcaciones, a las
empresas de chárter de la zona de Levante a la deriva. Lo que
me demuestran ustedes cada vez más es que si ya tenían
“turismofobia” ahora tienen “nauticofobia”. Prohibir por
prohibir, eso... sí, sin datos y si no... Eso sí, normas que
mandan ustedes a los demás, pero no para que cumplan ustedes,
si no que se lo digan a la Sra. Armengol con su comida privada
en Can Botino.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Señores del Gobierno, aprendan a gestionar... Le puedo
aconsejar algún curso si quiere... Mire, Sr. Mir, el mar es de
todos y si de verdad quiere protegerlo conciencie, no prohíba.
La prohibición no lleva a nada.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient i Territori.
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EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
TERRITORI (Miquel Mir i Gual):

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Marí, és una autèntica
llàstima que vostè vengui aquí cada setmana simplement a
llegir perquè vostè no té la capacitat d’absorbir les respostes
que se li donen...

(Remor de veus)

... i per tant no té la capacitat d’articular d’acord amb el que jo
li contest

(Remor de veus)

Miri, Sra. Marí, vostè menteix una altra vegada. De fet,
vostè no ha tengut cap capacitat de poder precisar les
prohibicions a les quals apel·lava, de fet, no s’ha prohibit res
entre d’altres coses perquè aquest pla encara no està aprovat. 

Miri, jo li he explicat -crec que de manera precisa- que
aquest pla ha passat per tots els tràmits preceptius de
participació, per tots, igual que tots els altres plans de gestió.
Ara mateix, de fet, està dins la fase de resoldre les aportacions
i les al·legacions a les quals vostè feia referència. En total, Sra.
Marí, s’han rebut un total de 84 aportacions derivades de 47
entitats, associacions o parts interessades. 

Per tant, en aquest sentit la participació està totalment
garantida. De fet, li he de dir que aquesta és una de les altres
diferències entre aquest govern i els governs que vostès
lideraven. Aquest govern no aprova plans de gestió en massa en
el darrer Consell de Govern abans d’unes eleccions. Aquest
govern el que fa és fer participatius aquests plans de gestió
tramitant-los com cal i aprovar-los amb totes les prescripcions
també des d’un punt de vista de participació.

I li faré un aclariment, Sra. Marí, perquè veig que vostè està
poc informada al respecte també. L’aprovació dels plans de
gestió és una obligació imperativa per part de la Unió Europea,
no és una quimera d’aquest govern ni de qualsevol govern
autonòmic. Per tant, aquest govern el que sí que li puc dir és
que seguirà treballant per a la protecció, la conservació del
medi ambient d’aquest país. 

Moltes gràcies, Sra. Marí. Moltes gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

I.6) Pregunta RGE núm. 2678/21, presentada per la
diputada Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a compliment igualitari de
les mesures de restricció durant la Setmana Santa pel que
fa als turistes i residents.

Sisena pregunta RGE núm. 2678/21, relativa a compliment
igualitari de les mesures de restricció durant la Setmana Santa
pel que fa als turistes i residents, que formula la diputada Sra.

María Salomé Cabrera i Roselló del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Cabrera. 

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ: 

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, señoras y señores
diputados. Sr. Conseller, el Partido Popular sí cree en el
turismo y en su valor para Baleares, por tanto, nos alegramos
de que comiencen a llegar los primeros turistas pero estará de
acuerdo conmigo en el caos, en la incertidumbre que se ha
generado alrededor de todo esto. 

Mire, en febrero ustedes afirmaban que daban por perdida
la Semana Santa para preservar el verano, pero un mes después
en la ITB de Berlín abrían ustedes las puertas de par en par
para que llegaran alemanes en Semana Santa, cuando incluso
el sector había asumido sacrificarla para poder tener verano. Y
ya sabemos que el control de fronteras corresponde al Gobierno
central, pero no deja de ser una contradicción que esté prevista
una llegada de hasta 140.000 alemanes semanales a Mallorca
a partir del 27 de marzo cuando los nacionales no podemos
viajar, cuando no nos podemos reunir con la familia, cuando
ayer ustedes volvían a anunciar el cierre del interior de la
hostelería o cuando incluso se plantean el cierre de islas. 

Mire, ayer Bruselas pedía coherencia en España para las
restricciones de viajes y dice que los riesgos son similares con
la movilidad interior que exterior, aunque la Sra. Ministra
Maroto diga lo contrario, incluso la Sra. Gómez también diga
lo contrario, como si los ciudadanos de Baleares fuéramos unos
irresponsables. 

Mire, Sr. Conseller, hay gran preocupación ante un posible
repunte que pueda poner en peligro la salud y la temporada, y
más allá de lo que ya hemos oído estos días en prensa le 
preguntamos ¿cómo hará el Govern para garantizar el
cumplimiento igualitario de esas medidas de restricción durante
la Semana Santa a turistas y residentes?

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gracias Sr. Presidente. Y gracias por la pregunta y por el
tono porque vamos a ver si podemos aclarar alguno de los
extremos que usted ha señalado y puesto en cuestión. 

La semana de la ITB tuvimos reuniones con los tour
operadores principales, y la presidenta del Gobierno, igual que
en la ITB, dejó claro que la posición del Gobierno era que no
viniesen turistas en Semana Santa. Los tour operadores, si usted
lee las ruedas de prensa que hicieron los tour operadores,
ambos señalaron que habían entendido que el Govern prefería
salvar la temporada de verano y pasar la Semana Santa. Las
medidas que se establecen las establece el Gobierno de España
con Alemania. Alemania viendo la situación de Baleares quita
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una restricción de vuelta, España mantiene para que vengan una
PCR, por tanto todos los que vienen tienen que traer una PCR;
ante eso se exigió al Gobierno de España más dureza en los
controles que sean uno a uno los controles en los aeropuertos
y no pararemos de reivindicar que sean uno a uno los controles
en los aeropuertos, y Alemania ayer anunció una restricción de
vuelta a Alemania. 

Por tanto yo no entraría en un debate que es a nivel europeo
y que nosotros siempre hemos dicho que la Semana Santa había
que pasarla y que había que tener la menor actividad posible
precisamente porque estamos exigiendo a nuestros ciudadanos
la menor movilidad posible.

Por tanto yo creo que aquí no haría demagogia porque si
ustedes hablan siempre del sector turístico lo que están
haciendo es una demagogia peligrosa para el sector turístico.
Por tanto yo creo que si todos somos contundentes y escuchan
todas las declaraciones que se han hecho en todo momento
dijimos que había que pasar la Semana Santa. Y en la ITB a
una pregunta concreta de qué pasa si vienen, efectivamente es
que pueden venir porque Alemania ha quitado unas
restricciones y España..., pero no se hizo ninguna llamada. Es
más los tour operadores entendieron el mensaje y si ve las
ruedas de prensa dirán que entienden que el Gobierno quiera
pasar la Semana Santa y que hay que centrarse en la temporada
de verano. Eso es la exigencia. 

Segunda, turistas también son los residentes cuando se
mueven dentro de la isla o van a otras islas. Por tanto turistas
es todo ciudadano, puede ser turista, sea alemán, sea madrileño,
sea mallorquín, sea menorquín, sea ibicenco, sea formenterés
y las medidas son para todos las mismas. Son por sectores, hay
unas restricciones y las tienen que cumplir todos cuando van a
un sector económico y es lo que haremos para asegurarlo
durante esta Semana Santa con los controles que se están
haciendo y que se van a aprobar en las próximas horas. 

Muchas gracias. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ: 

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller efectivamente escuché
todas las ruedas de prensa y los tour operadores también le
pedían vacunas urgentes, eso también se lo pedían. 

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

Y lamento que no nos haya explicado en esta cámara cuáles
serán todas esas medidas que usted dice que se aprobarán en un
futuro para saber a qué atenernos, Sr. Conseller. Y la
preocupación sigue siendo extrema porque siguen ustedes sin
presentar un plan de posibles escenarios que eso daría algo de
certeza como sí hacen ya los destinos competidores incluso
nuestros mercados. Y ustedes aprietan cada vez más a los

residentes con -muchas veces- medidas imposibles una tras otra
que incluso ustedes muchas veces incumplen. Pero no vemos
la misma presión a la hora de exigir un control exhaustivo en
puertos y aeropuertos, dice que pedirán y exigirán al Gobierno
central más controles y más personal, pero si no hay respuesta
¿qué harán?, ¿darán ustedes, compensarán ustedes ese servicio?

Necesitamos más vacunación masiva pero seguimos en la
cola, ¿tendremos ese 70% en junio, Sr. Conseller? El pasaporte
sanitario, dicen ustedes que lo presentarán en mayo en FITUR,
pero la Unión Europea ya ha dicho que hasta el verano, nada.

Le pedimos, Sr. Conseller, que nos explique cuáles serán
estas medidas para poder controlar y mantener los niveles
sanitarios en Baleares, no se...

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Salvo que el PP se haya vuelto un partido independentista
el control de las fronteras exteriores le corresponde al Gobierno
de España, Sra. Cabrera. 

(Alguns aplaudiments)

Nosotros hemos reclamado, nosotros no somos un partido
independentista, pero hemos reclamado al Gobierno de España
que nos permitiese ayudar en esos controles, no sé si lo ha
escuchado. Se ha conseguido y han dicho que se hará uno a
uno. Y le corresponde a ellos vigilarlos, Sra. Cabrera, el orden
competencial...

Yo sé que están muy nerviosos por todo lo que pasa pero
deberían al menos no ser demagogos y segundo las vacunas las
producen empresas farmacéuticas, no tour operadores...

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.7) Pregunta RGE núm. 2679/21, presentada pel
diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a reactivació de l’economia de les Illes
Balears. 

Setena pregunta, RGE núm. 2679/21, relativa a reactivació
de l’economia de les Illes Balears que formula el diputat Sr.
Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Costa.
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EL SR. COSTA I COSTA: 

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, ¿considera que el Decreto de ayudas aprobado por
el Gobierno del Estado es suficiente para reactivar la
economía?

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Costa. 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. Creo que, como economista que
usted es, debería saber que el decreto ley no es un decreto de
reactivación de la economía, es un decreto de protección de los
sectores más afectados por la crisis de la pandemia. Por tanto,
creo que usted debería saber que las ayudas que se dan a
determinados sectores son para que se mantengan, no es un
decreto de reactivación, y creo que usted, como profesor que
es, debería distinguir la protección de la reactivación y la
recuperación. 

Muchas gracias. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. COSTA I COSTA: 

Sr. Conseller, el Decreto 5/2021 aprobado por el Gobierno
de España es una gran noticia para los ciudadanos y las
empresas de Baleares. Ojalá el Gobierno del Sr. Sánchez y la
Sra. Armengol hubiesen entendido -tal como veníamos
pidiendo desde el Partido Popular desde el mes de abril del año
2020- la necesidad de ayudar directamente a autónomos y
PYME de estas islas. Si lo hubiésemos hecho antes a lo mejor
habríamos salvado gran parte de las 4.000 empresas que
cerraron en 2020 como consecuencia de la asfixia económica. 

En todo caso más vale tarde que nunca. Lo importante a día
de hoy es que las ayudas lleguen lo más rápido posible a las
empresas, por lo tanto a los autónomos, a las PYME de
Baleares, y por tanto podamos parar la sangría de cierres. 

Sr. Conseller, haga el favor de no repetir -eso sí- el desastre
del año pasado, que tardó seis meses en pagar 15 millones de
euros a autónomos y PYME

(Alguns aplaudiments)

Le exigimos, Sr. Conseller, eficacia y máxima agilidad.

Por otra parte, convendrá conmigo, Sr. Negueruela, lo
acaba de decir ahora mismo, que estas ayudas permiten

mantener vivo el paciente económico, pero no son una medida
de reactivación.

Sería imperdonable que estas ayudas se transformasen en
una excusa perfecta para no tomar las verdaderas medidas para
reactivar la economía de Baleares, y su principal motor
económico, a pesar de los señores de Podemos, el turismo. Sr.
Conseller, necesitamos vacunas, vacunas y más vacunas, no
habrá reactivación definitiva sin la vacunación definitiva de la
población y la inmunidad de rebaño.

Necesitamos temporada turística, plan A, sin duda,
vacunación masiva, Sr. Conseller, nadie lo duda. Ojalá, ojalá,
eh, cumplan con su obligación de vacunar el 70% de la
población a final de temporada. Eso sí, tenga usted un plan B,
Sr. Conseller.

Necesitamos reformas, el prohibicionismo y las moratorias
no son la solución. Necesitamos iniciar el círculo virtuoso de la
prosperidad, basado en competitividad, productividad,
crecimiento y bienestar. Sr. Conseller, necesitamos facilitar las
inversiones, acabar con la burocracia, agilizar trámites,
fomentar la innovación, reducir impuestos asfixiantes, aprobar
el REB, fomentar la competencia, combatir el intrusismo. En
definitiva, Sr. Conseller, déjese de planes de reactivación que
no sirven absolutamente para nada, póngase las pilas, los
ciudadanos de Baleares lo necesitan.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Té la paraula el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.

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

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Costa, yo, todo lo que ha dicho
usted de forma constructiva y todo lo que ha dicho de que
ayudaría a, yo creo, que a analizar cómo es un decreto ley con
más de 900 millones de euros en ayudas directas, y además le
agradezco que usted lo calificó de ayuda histórica y, por tanto,
creo que es así, creo que es prácticamente un cuarto de nuestro
presupuesto de este año y, por tanto, es un volumen enorme,
con un trabajo enorme, y creo que precisamente en esto
deberíamos buscar un consenso global todos los partidos,
porque además hay determinadas medidas que hay que tomar
respecto a esa norma.

Y, por tanto, usted, que ha sido director de Presupuestos,
puede colaborar, si desea, con el Gobierno en ver cómo trabajar
entre todos la situación del decreto ley, cómo aplicarlo. Y creo
que para eso lo mejor que ustedes pueden hacer es sumarse, de
una vez, al pacto por la reactivación. No tiene ningún sentido
que todas las propuestas que hagan las hagan en dos minutos y
medio, tomémonos más tiempo, hagamos mejor el trabajo y
vengan al pacto de reactivación, vengan a las mesas técnicas,
como hace Ciudadanos y como hace El Pi, y hagan las
propuestas en la mesa de reactivación,...
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(Remor de veus)

..., con los agentes económicos y sociales, con los sindicatos y
las patronales que están valorando, estudiando el real decreto
ley, con los partidos políticos que dan soporte al Gobierno, y
hagamos de verdad un acuerdo de país para que las ayudas
lleguen lo antes posible. Si quieren sumar no lo hagan en dos
minutos y medio, háganlo en las mesas de trabajo, vengan a las
mesas de trabajo del pacto de reactivación...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

..., súmense, súmense, hagan un trabajo constructivo.

Usted, estoy seguro que usted quiere construir, estoy
plenamente convencido porque a usted le gusta este tema, lo ha
estudiado y le gustaría hacer soluciones, no las haga en dos
minutos y medio, hágalas en una mesa que es como se hacen las
cosas, con los partidos políticos; si queremos construir, si
queremos superar esta situación tan difícil, si ustedes dicen que
estamos con una situación tan complicada y la ve el conjunto
de la sociedad, lo que no entiende la sociedad es que no se
quieran sumar.

Tenemos una oportunidad histórica, como usted ha dicho,
con 1.000 millones de euros, súmense, construyan por una vez
y vengan al pacto de reactivación. Eso se lo agradecería el
conjunto de la ciudadanía y no hacer proclamas cada semana
aquí de dos minutos y medio.

Muchísimas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.8) Pregunta RGE núm. 2682/21, presentada per la
diputada Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a denúncies de violència
masclista a les Illes Balears.

Vuitena pregunta, RGE núm. 2682/21, relativa a denúncies
de violència masclista a les Illes Balears, que formula la
diputada Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Volia demanar al Govern a
veure quina és la raó per la qual les Illes Balears encapçalen el
nombre de denúncies de violència de gènere de tota Espanya.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Té la paraula la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Durán, les dades respecte
de les denúncies són clares: a l’any 2020, 5.506 víctimes varen
presentar un total de 5.838 denúncies. Conèixer les dades ens
ha permès prendre mesures adequades, el que realment importa
és que posem a disposició de les dones maltractades els mitjans
que necessiten per fer aquestes denúncies.

Les dones que viuen a les Illes Balears tenen una sèrie de
recursos que li detallaré a continuació: dins l’any 2020 es va
posar un servei de WhatsApp perquè les víctimes que no
podien telefonar fessin les consultes a través del WhatsApp,
aquest servei de WhatsApp encara continua.

S’ha ampliat el nombre d’idiomes de traducció simultània
de 30 a 50, ja que un 44,8% de les víctimes són estrangeres.

S’ha ampliat en quatre persones el Servei d’acompanyament
a les víctimes de violència masclista, acompanyament a
l’hospital o al centre de salut, acompanyament a la policia per
posar denúncia o al jutjats, acompanyament a judici oral,
acompanyament a l’oficina del forense, etc.

També es fa un seguiment telefònic de totes aquelles
víctimes vulnerables que no volen denunciar.

Som la primera comunitat autònoma que ha posat un any de
treball remunerat per a les víctimes de violència masclista, i els
consells insulars, des del dia 1 de gener del 2019, també fan
l’atenció directa amb el traspàs de competències.

L’important, Sra. Durán, és que les víctimes de violència
masclista en aquesta comunitat tenen al seu abast un govern que
pensa en elles i un munt de mesures per poder-les ajudar.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Per cada 10.000 dones que viuen a
les Illes Balears, 94 van ser víctimes de violència de gènere per
part de les seves parelles o les seves exparelles. La xifra es
troba molt per sobre de la resta de comunitats autònomes, però
sobretot molt per sobre de la mitjana nacional, que són 60.

Després de sis anys de Govern Armengol, que fa bandera de
feminisme, com és possible que Balears lideri aquest rànquing
de víctimes de violència de gènere? Una dada que a nosaltres
ens preocupa i molt és que del total de les denúncies per
agressions dins l’àmbit familiar, dins l’any passat, 683 víctimes
de violència es varen acollir a la dispensa de l’obligació legal
de declarar contra les seves parelles. Aquesta dada, Sra.
Consellera, representa un 25% més que a l’any anterior. Aquí
és, precisament, on s’ha d’enfortir i reforçar l’acompanyament
a les víctimes psicològicament i jurídicament.
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El confinament ha estat igual a totes les comunitats
autònomes i a totes les comunitats autònomes han tengut
problemes perquè les persones, les dones, telefonin al telèfon
de 24 hores, i a totes les comunitats autònomes han posat també
números de WhatsApp; fins i tot nosaltres vàrem presentar la
iniciativa de Mascareta 19.

Però sí que és vera que amb totes aquestes problemàtiques
que hem tengut amb el confinament, Balears és la que lidera
aquesta xacra. El 2017, es va aprovar en el Congrés, per
majoria, sense el vot favorable de Podemos, el Pacte nacional
contra la violència de gènere, amb 213 mesures, pel qual han
vengut a aquesta comunitat autònoma 4 milions d’euros, perquè
vostès puguin tenir recursos.

Les mesures aplicades durant aquests darrers sis anys i
sobretot en temps de pandèmia no han donat el resultat esperat,
i la gestió, Sra. Consellera, es valora pels resultats i els seus
resultats són un absolut fracàs: han mancat campanyes de
sensibilització i prevenció efectives, potents i constants en el
temps, i no em referesc a un torcaboques en el bar de la UIB o
a una mascareta que posi “Som feministes”, sinó a campanyes
a farmàcies, hospitals, centres de salut, escoles, supermercats
i mitjans.

Per altra banda, vostès són experts en voler-se apropiar de
dades, com, per exemple, la del 8M, i no, la igualtat és una
lluita de tots i totes i la batalla contra la violència de gènere
masclista és de tots també, tots junts i durant 365 dies.

Per cert, Sr. Mir, les dones tenim capacitat d’absorbir, però
també tenim llibertat.

Sra. Consellera, vaig trobar molt curiós que parlant...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán.

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sra. Durán. Té la paraula la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat.

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

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sra. Durán, com vostè deia
fa un moment, la violència masclista és un problema de tots i
totes, de tots i totes, i hauria d’anar amb esment i no fer política
partidista amb les dades de violència masclista, que és el que
vostè ha fet avui en aquest Parlament.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Li diré una cosa, l’important és que les dones denunciïn,
això és el vertaderament important, que hi hagi denúncies per
part de les dones, no ens ha de preocupar el nombre. I, a més,
hauria de tenir en compte també que les dades entre el 2019 i

el 2020 en aquesta comunitat autònoma, de denúncies de dones
maltractades, han davallat en un 15%.

Per tant, aquí l’important és: primer, que les dones tenguin
independència, independència econòmica, que denunciïn els
seus maltractadors, això és el bàsic. I el segon, que tenguin al
seu abast les mesures adequades per poder denunciar.

El fet d’acompanyar...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Gràcies, Sra. Consellera.

I.9) Pregunta RGE núm. 2676/21, presentada pel
diputat Sr. José Luís Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a instal·lació a Menorca d’una planta
fotovoltaica.

Novena pregunta, RGE núm. 2676/21, relativa a instal·lació
a Menorca d’una planta fotovoltaica, que formula el diputat Sr.
José Luís Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Buenos días, Sr. Yllanes. Com
reconeixerà i esper comparteixi una evidència, que el Partit
Popular va redactar i va aprovar un bon Pla director sector
energètic, que, a dia d’avui, amb bon criteri, vostès el mantenen
vigent, pel seu alt grau d’encert, per tant, podem entendre que
es tracta d’una feina ben feta i amb una visió de futur que hem
d’aprofitar.

Vostè té un mandat parlamentari des de l’octubre del 2019
per prioritzar la instal·lació a Menorca d’una planta
fotovoltaica, amb les dimensions adequades per donar
cobertura a les necessitats energètiques de l’EDAR d’Es Castell
i Maó. Per tant, instar el Govern de les Illes a establir una
partida pressupostària per a aquesta finalitat en els pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’exercici 2020 i/o altres línies de finançament públiques.

En quina situació es troba?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Té la paraula el Sr. Vicepresident i
conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i
Memòria Democràtica.
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EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I
MEMÒRIA DEMOCRÀTICA (Juan Pedro Yllanes i Suárez):

Gràcies, per la seva pregunta, Sr. Camps. I vostè sap bé que
existeix un acord marc, signat per la Direcció General
d’Energia, amb data 26 de juliol de l’any 2020, que té per
objecte el subministrament d’energia elèctrica als edificis i
instal·lacions de la comunitat autònoma i també als ens del
sector públic instrumental.

Dins aquest marc es troba recollit, entre d’altre, el projecte
al qual vostè s’ha referit, per mandat parlamentari del 3
d’octubre del 2019, que es refereix a una instal·lació
fotovoltaica per donar cobertura a les necessitats energètiques
de l’EDAR d’Es Castell i Maó. Es preveu que aquests
contractes s’iniciïn l’1 d’abril del 2021 i aquesta conselleria ja
està en contacte amb l’empresa adjudicatària a l’espera de
confirmar una primera reunió amb aquesta empresa.

En qualsevol cas, li puc garantir que aquesta conselleria
treballa activament per avançar en la tramitació en la mesura
que sigui possible. Està previst executar una planta fotovoltaica
de 250 quilovats en un terreny annex a l’EDAR d’Es Castell i
Maó, que és propietat de la Conselleria d’Agricultura, amb la
qual ja ABAQUA ha subscrit un conveni sobre aquest tema.
Dins aquest terreny està projectat construir una bassa, si bé la
instal·lació fotovoltaica no interfereix en aquesta construcció
i es va decidir de tal manera perquè dins del recinte, dins dels
terrenys de l’EDAR d’Es Castell i Maó no hi havia espai
suficient per a aquesta instal·lació.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Yllanes, la veritat és que
nosaltres, en revisar els pressuposts de l’exercici 2020, aquí no
es contemplava cap tipus d’equipament del mandat
parlamentari. Els pressuposts de 2021 tampoc no es feien ressò
de cap tipus de compromís en aquest mandat i, per tant, sovint
els ciutadans de les Balears se senten incòmodes amb aquest
govern que només sol tirar fum i decorats.

Per tant, vostè avui, vostè avui m’acaba de confirmar que
per al mes d’abril hi haurà aquesta posada en marxa d’aquest
mandat que vostè té des de l’any 2019.

A mi l’únic que em queda per comentar, arran de
l’entrevista que li van fer ahir, que va sortir en premsa, on hi ha
dues cites que demostren que Podemos “toma la política de
manera diferente con respecto a Baleares, se estuvo
planteando los presupuestos que incluyeran la parte de REB”.
Si no ho recordam malament, vostè, a l’octubre de 2020 va fer
unes declaracions que va dir que “llegaremos donde haga
falta”. Per tant, no van arribar “donde haga falta”.

I també, gràcies a vostè i a la seva importància en aquest
govern, els 925 milions que arribaran de Madrid ha estat fruit
de vostè, només li quedava un tercer ítem, que seria que la Sra.
Armengol li cantàs d’Amaral Sin ti no soy nada.

Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. 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. Camps, los menorquines y las menorquinas estarán
orgullosos de como ha trivializado usted una pregunta sobre la
instalación de una planta fotovoltaica en Es Castell i Maó.

(Alguns aplaudiments)

Sencillamente, le diré que son muy importantes los
contratos de suministro eléctrico para la comunidad autónoma,
son una herramienta fundamental para impulsar la eficiencia
energética en todas las instalaciones de esta comunidad
autónoma y vamos a seguir trabajando precisamente en este
tema.

El ejemplo más claro, recientemente se ha hecho en la
EDAR de Alaró, donde habrá un ahorro anual de 10.000 euros
con la instalación de placas fotovoltaicas. Nosotros hablamos
de diversificación del modelo productivo y nos lo creemos.

Acerca de todos estos comentarios de taberna que ha hecho
usted al final, si quiere un día nos vamos a una taberna y lo
comentamos, pero aquí...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Gràcies, Sr. Vicepresident.

I.10) Pregunta RGE núm. 2681/21, presentada per la
diputada Sra. María Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a vacunació dels docents.

Desena pregunta, RGE núm. 2681/21... -senyors diputats,
senyors diputats-, desena pregunta, RGE núm. 2681/21, relativa
a vacunació dels docents, que formula la diputada Sra. María
Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula la Sra. Riera.
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LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Aquesta setmana ha estat notícia la
suspensió de la vacuna AstraZeneca, després d’estar vacunant
els menors de 55 anys, mentre a altres països d’Europa ja la
tenien suspesa, l’han haguda de suspendre durant una setmana,
això sí, no s’han trobat polítics privilegiats amb AstraZeneca,
només policies, mestres d’infantil, professors, persones
anònimes que a dia d’avui estan preocupades per la seva
situació.

I la queixa principal ha estat la de sempre, la improvisació,
la falta d’informació, la falta d’empatia absoluta amb la gent,
que no sap com ni quan se’ls posarà la segona dosi.

Ens pot dir el Govern si pot garantir una vacunació ràpida
de tot el personal essencial, principalment la comunitat
educativa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Gràcies, Sra. Diputada, jo crec que en
lloc d’alarmar el que haurien de fer és reconèixer el que diu
l’evidència científica i la seguretat d’una vacuna com és la
d’AstraZeneca, que s’ha reprès la vacunació, que és un criteri
de l’Agència Europea del Medicament i on tots els països
d’Europa hi són a la vegada.

Nosaltres què fem? Doncs, desenvolupam l’estratègia de
vacunació aprovada pel ministeri i totes les comunitats
autònomes i garantir la vacunació dels docents igual que la
resta de grups de població.

Vostè em demana: quan es posarà la segona dosi? Doncs,
a les dotze setmanes, com està previst.

En el cas dels docents, com ho fem? Ho fem en coordinació
amb la Conselleria de Salut, a través del telèfon Infovacuna se
cita els professionals, els docents en aquest cas, i vacunam en
els centres massius de vacunació. En tenim, ja ho sap, quatre a
Mallorca, un a Eivissa, dos a Menorca i un a Formentera, i els
docents estan citats allà.

Per tant, li puc assegurar que la vacunació està garantida, no
només dels docents, sinó de tota la resta de la població, perquè
tenim excel·lents professionals que se n’encarreguen.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, veig que el Sr. March avui s’ha tornat botar el
plenari.

Sra. Gómez, i és vostè la que ha de tranquil·litzar la gent,
però si aquesta és la resposta que dona és normal que tothom
estigui preocupat.

Els professors li demanen explicacions i un calendari
concret, fiable, concret, i vostè és incapaç de donar cap dada
concreta, primer, perquè no té ni idea de com haurà vacunat el
personal educatiu; i segon, perquè no es fia ni de si mateixa, i
això és la veritat.

Els sindicats li reclamen que avanci la vacunació dels
docents, que la segona dosi d’AstraZeneca no pot coincidir
amb el final de curs. No se li havia ocorregut al Govern que els
professors han d’estar plenament operatius quan hi ha
l’avaluació de final de curs?

Sap que la meitat dels mestres es troben pendents d’aquesta
segona dosi d’AstraZeneca i que produeix efectes secundaris i
estan citats pel maig i el juny?

I què passa amb l’altra meitat de mestres, els de més de 55
anys? Què és això de vacunar només la meitat del professorat!
No havien calculat vostès els terminis i l’edat dels mestres, amb
tants d’assessors i tantes reunions de feina que fan? I la resta de
personal de les escoles, Sra. Gómez, monitors de menjadors,
professors de repàs, monitors d’activitats extraescolars,
personal de neteja, personal de suport,... i el professorat
universitari i el personal de les guàrdies que també estan amb
nins, amb mascaretes professors i sense mascareta els nins, no
han pensat amb ells tampoc, no han tengut temps? I per què diu
el conseller d’Educació que l’any que ve també serà difícil a les
escoles? És que ell ja sap que no estarà vacunat el personal
educatiu l’any que ve?

La veritat és que no sabem què espera per fer una
planificació, per reclamar més vacunes, a tenir un poc
d’empatia amb el professorat, mestres que han estat
responsables tot el temps, no com vostès. Se li acumulen les
preguntes, Sra. Consellera, i la pròxima vegada que visitin les
escoles, se’n dugui la Sra. Armengol, perquè vegi com berenen
els nins al pati i aprengui les normes, perquè vostè...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Riera.

(Alguns aplaudiments)

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

Gràcies, Sr. President. No fa falta ni tan sols llegir
l’evidència científica, Sra. Riera, bastaria llegir les notícies, no
fa falta fer massa més feina...

(Alguns aplaudiments)

Els majors de 55 anys es va aprovar ahir, es va aprovar la
seva citació i es va començar a citar ahir mateix. La
planificació està feta, les vacunes estan demanades també i
vostè no ens pot acusar de coses que no són, com sol fer
sempre inventant-se totes les mentides perquè la realitat no els
agrada, res no els va bé. 

13.200 docents han estat vacunats, el 67% dels docents
d’infantil i d’educació especial han estat vacunats ja amb una
dosi i el 45% dels professors de Primària i de Secundària. Per
què no els agrada?, per què no són capaços mai de reconèixer
una feina ben feta?

Miri, Sra. Diputada, la pandèmia acabarà i les seves
propostes no hauran arribat mai.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.11) Pregunta RGE núm. 2637/21, presentada pel
diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures d’impuls de
la col·laboració públicoprivada per incrementar el parc
d’habitatges socials i assequible. 

Onzena pregunta, RGE núm. 2637/21, relativa a mesures
d’impuls de la col·laboració públicoprivada per incrementar el
parc d’habitatges socials i assequible, que formula el diputat Sr.
Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Sr. Conseller, la inversión en el sector
de la construcción de Baleares cayó un 23% en 2020, con sus
consecuencias en el empleo. Al mismo tiempo hay una lista de
8.500 personas para acceder a vivienda del IBAVI.

Sr. Conseller, ¿qué medidas plantea el Govern de impulso
a la colaboración público-privada para incrementar el parque
de vivienda social y asequible?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, totes les mesures
necessàries per seguir augmentant el parc d’habitatge públic en
aquestes illes que estiguin en el marc de la legislació vigent,
com no pot ser d’altra manera. Per a aquest govern és una
prioritat augmentar el parc d’habitatges, ja li ho vàrem dir
l’altre dia a la compareixença. Estam executant un pla
ambiciós, amb 462 habitatges en construcció, 419 per
començar en distints tràmits en aquests moments, tempteig i
retracte, ocupació temporal, ajudes al lloguer, ... El que passa
és que l’IBAVI és veritat que construeix bàsicament per llogar,
perquè aquest és un segment de necessitat que hem de cobrir i
que no està cobert de moment per la capacitat que tenguin els
pisos buits i, per tant, hem de fer feina aquí com a govern.

Necessitam de totes maneres que hi hagi promocions
d’habitatges, privades també, que ajudin a demandar
iniciatives. Vies de col·laboració? Són les que estan en el marc
de la llei, bàsicament n’hi diré una ara i després a la segona part
una altra, a través de la col·laboració per tenir un dret de
superfície per construir a les empreses, que s’haurà de fer
mitjançant concurs, més enllà de totes les altres fórmules
d’agilitació administrativa que també contempla la llei.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. El sector de la construcción es clave
para la recuperación económica de nuestras islas y las
supuestas bondades que usted enumera de la nefasta Ley de la
vivienda se quedarán en nada. Tras lentos procesos judiciales,
la cesión temporal de uso de viviendas acabará siendo lo
mismo que si el Govern alquilara viviendas normales para
cederlas a personas vulnerables, eso sí, sin marketing.

El tanteo y retracto, por cinco pisos adquiridos por tanteo
y retracto se podrían construir diez de nuevos. Ayudas al
alquiler, si los beneficiarios estuvieran ya viviendo en viviendas
del IBAVI, no necesitarían esas ayudas y esos recursos se
podrían destinar a otras políticas sociales. Pero como han sido
incapaces de hacer su trabajo y no hay vivienda social, tienen
que expropiar, tienen que ejercer tanteo y retracto, tienen que
tramitar miles y miles de ayudas de alquiler. Total, una
doblerada. Y usted me dice que sí, que van a negociar
convenios de colaboración para construcción de viviendas,
¿con quién? Con bancos, con promotores, con fondos,
justamente a los que han anunciado que de manera didáctica les
quieren expropiar. 

Des del Grupo Parlamentario Ciudadanos proponemos
impulsar convenios de colaboración para construcción de
vivienda asequible con beneficio justo para todas las partes,
gestión eficiente y rápida en la tramitación de licencias de
obras, reconvertir edificios turísticos obsoletos en vivienda
social, impulsar el urbanismo del siglo XXI, con distritos
innovadores, con reformas integrales de barrios, con nuevos
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índices de intensidad para construir viviendas más pequeñas
acogiéndose a ayudas europeas para la rehabilitación.

Sr. Conseller, el problema de acceso a vivienda digna es
global, si queremos que Baleares sea un polo de atracción de
talento, no queda otra que facilitar vivienda asequible. Y para
generar vivienda...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas, gràcies. 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 que no m’ha contradit
res del que jo li he dit, llevat de seguir criticant algunes parts de
la llei que vostè les explica a la seva manera, però que no és
així. El nostre objectiu és seguir augmentant el parc
d’habitatges públics amb nova construcció, a part de totes les
altres fórmules que jo li he dit. I la col·laboració
públicoprivada està sempre damunt la taula, amb aquesta
fórmula de concurs per utilitzar drets de superfície perquè els
promotors puguin construir en base a una concessió
administrativa per una sèrie d’anys i que després reverteixi a
l’administració i qualsevol altra fórmula que pugui donar més
habitatges públics, semipúblics o privats, que siguin amb un
preu taxat, perquè clar, des de l’aprovació de la llei només
s’han qualificat 288 habitatges privats amb aquest sistema
d’HPO. 

Per tant, hauríem de fer de manera que augmentés aquest
segment per cobrir les necessitats que tenim, que són moltes. I
els convenis amb els col·legis professionals, estan també
damunt la taula, completar edificis...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

I.12) Pregunta RGE núm. 2683/21, presentada per la
diputada Sra. Maria Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a recuperació total de
l’Atenció Primària presencial.

Dotzena pregunta, RGE núm. 2683/21, relativa a
recuperació total de l’Atenció Primària presencial, que formula
la diputada Sra. Maria Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, diputats i diputades. Sra.
Consellera, quan té previst recuperar la totalitat de l’Atenció
Primària presencial? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, com he comentat a la
Sra. Diputada d’El Pi, durant aquest any hem hagut d’aprendre
a conviure amb una situació permanent de pandèmia des
d’Atenció Primària, i jo crec que els adjectius que defineixen
l’Atenció Primària és la capacitat d’adaptació i la resiliència
per la quantitat de canvis que s’han hagut de fer durant aquest
any, no ha estat fàcil. Tenim excel·lents professionals, crec que
mai no els donarem les gràcies suficientment, perquè la realitat
és que han tengut quasi tot el pes o gran part del pes de la
pandèmia durant el darrer any i en aquests moments també.

Crec que l’Atenció Primària funciona amb la normalitat que
permet la pandèmia, les visites presencials estan ja a totes les
agendes dels professionals. I tenim una atenció primària amb
més inversió, amb més professionals, amb més tecnologia que
fa uns anys.

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, ningú no està
satisfet amb la seva gestió i amb raó. Els ciutadans després d’un
any de pandèmia es queixen de la dificultat que tenen per
comunicar-se amb el metge i lamenten no poder contactar amb
facilitat amb el seu centre de salut. Les queixes les
comparteixen els sanitaris que es troben desbordats per les
agendes sense límit, inabastables, combinant presencialitat amb
consultes telefòniques. 

Aquest sistema de call center sanitari genera conflictes i
malentesos entre metges i pacients. Els darrers dotze mesos no
tot ha estat coronavirus, hi ha moltes altres patologies que no
es diagnostiquen i les conseqüències poden ser dramàtiques,
com és el cas de càncer de còlon. 

La pandèmia ha demostrat la necessitat d’una major
inversió en sanitat, no podem seguir tenint els metges de
família més saturats d’Espanya, necessitam que l’Atenció
Primària de les nostres illes sigui un dels projectes prioritaris
per finançar amb fons europeus. Tenim unitats bàsiques amb
horaris reduïts, on hi havia metge de dilluns a divendres ara
només dues vegades per setmana, llista d’espera per a visita
presencial o telefònica a Manacor, Son Ferriol, Santa Eugènia,
a Vila o a Palma.

Sra. Consellera, té previst un pla de desescalada per a
l’Atenció Primària, sí o no? Perquè és incomprensible que
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mentre vostè restringeix les visites al metge, la presidenta
Armengol incompleixi i reincideixi. Les contínues
incoherències, els privilegis i la falta d’exemplaritat del seu
govern provoca un greu malestar. Com és possible que després
del que hem passat i del que patim l’Ajuntament de Vila
organitzi per a la Sra. Armengol al Saló de Plens un dinar
privat, un dinar il·legal, incomplint les seves pròpies
restriccions...

(Alguns aplaudiments)

... rient-se’n dels ciutadans, dels restaurants, dels sanitaris, dels
comerços? Com és possible que encara no hagi iniciat un
expedient sancionador? També ho justificarà com ho va fer
amb la nit de copes? També ho defensarà com ho va fer amb la
vacunació dels càrrecs socialistes?

Sra. Gómez, aquests fets sí que insulten i menyspreen la
feina, el patiment i l’esforç de molta gent. La supèrbia d’alguns
no va amb vostè, no perdi l’oportunitat de disculpar-se.
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
(Patrícia Juana Gómez i Picard):

Gràcies, Sr. President. La veritat és que som la primera que
lament les molèsties que puguin tenir els ciutadans a causa de
la pandèmia i es pot imaginar que som la primera que hagués
volgut que aquesta pandèmia no s’hagués produït mai, com es
pot imaginar.

Hi ha un pla desescalada? Clar que hi ha un pla de
desescalada a cada centre sanitari, d’escalada i de desescalada
i s’està posant en marxa i està en marxa perquè les visites
presencials són una realitat, són una part de l’agenda. No
només es fan visites telefòniques, es fa atenció urgent i es fa...,
és a dir, es vacuna i es continua amb la COVID Exprés, etc., es
continua amb tota la feina.

Vostè parla de coses increïbles. A mi el que em sembla
increïble sap què és, Sra. Diputada?, que vostès ara demanin
més inversió i més serveis a Atenció Primària quan vostès -els
record- varen eliminar la Gerència d’Atenció Primària de
Mallorca, per exemple, o varen tancar els centres de salut els
horabaixes per disminuir aquesta accessibilitat dels ciutadans
o varen acomiadar milers..., més de mil professionals sanitaris.
I aquesta és la gran diferència entre un govern d’esquerres i un
govern com el seu, perquè ja no sé ni de què són.

Recorda també quan varen desinvertir a Can Misses? Ho
recorden? Perquè ara el centre de salut de Can Misses ara, avui,
és una realitat gràcies també a aquest govern, Sra. Diputada.
Per tant, crec que és quan es governa quan es demostra la
coherència...

(Alguns aplaudiments)

... per això vostès ara són a l’oposició. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.13) Pregunta RGE núm. 2605/21, presentada per la
diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a planificació de la implantació del servei del
061 a Formentera. 

Tretzena pregunta, RGE núm. 2605/21, relativa a
planificació de la implantació del servei del 061 a Formentera,
que formula la diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup
Parlamentari Mixt. Té la paraula la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Bon dia, diputades i diputats. Bé, com
vostè sap, Sra. Consellera, la demanda de la nostra illa per tenir
un servei de 061 tot l’any, tot l’any, 365 dies de l’any a la
nostra illa, és una reclamació unànime de tot el poble de
Formentera, però també de tots els grups polítics que tenen
representació al Consell Insular de Formentera. Així mateix, és
una defensa que fa aquesta diputada des del primer dia amb
total convenciment i amb total determinació. 

Estic preocupada, Sra. Consellera, igual que molta gent de
la nostra illa perquè cada vegada que vostè fa declaracions al
respecte obre la porta a l’ambigüitat i obre la porta a la
inseguretat i a la incertesa respecte d’aquest servei en concret.

El Govern de les Illes Balears ha decidit planificar 1,2
milions d’euros per construir una base del 061 a Formentera, i
vostè a les darreres declaracions a la nostra illa, que varen ser
el passat dia 12 de març, deia: “estam treballant per la
consolidació de la base del 061 a Formentera”. Jo pens, clar, un
servei es pot consolidar quan existeix, però quan no existeix no
es pot consolidar. 

Jo em deman, Sra. Consellera, com expliquen vostès la
incongruència que suposa que estiguin destinant 1,2 milions
d’euros a construir una base per al 061 a Formentera, però
mentrestant, mentrestant, limitin la prestació d’aquest servei a
l’arribada de turistes? És que el poble de Formentera no té dret
a tenir un servei d’urgència 061?

Sra. Consellera, és preocupant -li ho dic-, és preocupant. No
només és preocupant, és una incompliment dels acords que
vostès tenen amb el poble de Formentera i, més preocupant
encara, és un incompliment de les obligacions que vostès tenen
per donar serveis igualitaris, cosa que no es produeix. Si no,
digui al poble de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa que només
tendran 061 quan els arriben els turistes. Per tant, si vostè vol
un estalvi econòmic a la seva conselleria pot començar per
eradicar el servei 061, però a tot Balears. Eradiqui’l i quan
arribin els primers turistes tornin a posar-lo. 

Per favor, Sra. Consellera, siguin seriosos respecte del 061
a Formentera, no ens val que això se supediti a l’arribada de
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turistes. Això és un insult, Sra. Consellera, és un insult
inadmissible. Jo esper que vostè rectifiqui.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Tur, li record que la presència
del 061 a l’illa de Formentera és una decisió d’aquest govern
que va començar l’any passat, l’any passat, el mes de juliol,
amb personal del 061.

A mi em sap greu que sembla que menyspreen l’atenció a
les emergències que tenen en aquest moment a l’illa de
Formentera i tenen excel·lents professionals per dedicar-s’hi.
Tenen excel·lents professionals i tenen vehicles per poder
atendre les emergències i les urgències vitals.

Vostè em demanava quan a la seva pregunta. Enguany, un
mes abans, l’1 de juny començarà a reforçar el servei de les
emergències, perquè les urgències i emergències s’atenen des
de molts de llocs, Sra. Diputada, no només a Formentera, a
qualsevol de les Illes, a qualsevol de les Illes. Aquí et treuen
del centre de salut mentre estàs a la teva consulta per atendre
una emergència vital mentre arriba, per exemple, l’ambulància.
S’atenen des d’urgències i emergències, des de les UVAC, des
dels PAC, des dels centres de salut s’atenen i s’atenen amb
excel·lents professionals. 

En relació amb la pregunta, començarà un mes abans,
començarà el mes de juny, estarà dotada amb un metge, un
tècnic i una infermera. I això, Sra. Diputada, suposa la
contractació entre deu i dotze professionals, poder tenir una
ambulància de suport vital avançat les 24 hores. Sap que no és
una tasca fàcil, però la voluntat d’aquest govern va ser
manifesta no només amb la posada en marxa..., amb
l’ampliació de la plantilla i la dotació d’aquest servei de suport
a les urgències habituals sinó també amb la construcció, com
vostè molt bé ha dit, d’una nova base.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sra. Gómez, se m’esgota el temps. Si Formentera té un
mínim servei del 061 no és perquè el Govern se’n va recordar,
no és perquè el Govern se’n va recordar, és perquè la nostra illa
els ho va demanar. És per això.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sra. Diputada. Es poden fer moltes demandes, però
han de ser possibilistes i s’han de fer amb recursos públics i li
donaré algunes dades de l’any 2020. El primer trimestre es va
atendre una mitjana de 0,6 visites dia, 0,6 visites dia. El segon
trimestre 1,7 visites dia; un suport vital avançat. El tercer, del
mes de juliol a setembre, 4,4 visites dia, es veu clarament quan
és necessari aquest reforç, però així i tot, Sra. Diputada, no
parlam de turistes, parlam de necessitat per l’increment de la
feina, no exclusivament pels turistes.

Quant a la base, s’ha redactat el pla funcional, està en marxa
la construcció de la nova base, esperam que en un any pugui
estar...

(Se sent en timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera...

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sra. Consellera.

I.14) Pregunta RGE núm. 2672/21, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a mesures d’agilitació administrativa per
garantir que els prop de 1.000 milions d’euros en ajuts
directes arribin a les empreses. 

Catorzena pregunta, RGE núm. 2672/21, relativa a mesures
d’agilitació administrativa per garantir que els prop de 1.000
milions d’euros en ajuts directes arribin a les empreses, 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, no hi ha dubte que la notícia de l’arribada dels
ajuts directes és una excel·lent notícia per a les Illes Balears.
Jo, per tant, vull confrontar amb algunes de les preguntes que
s’han fet amb anterioritat, és veritat que hi ha aspectes que ens
agradaria que fossin diferents, hi ha aspectes que s’haguessin
millorat, però cal reconèixer que és una gran notícia i, per tant,
nosaltres ho celebram.

Tot i així, no hi ha dubte també que serà un repte de gestió
molt important per al Govern atès que la gran quantitat de
recursos a gestionar exigirà trobar solucions innovadores,
solucions imaginatives per poder aconseguir que aquests
doblers arribin a les empreses que és la finalitat darrera que
tenen aquests ajuts.

És per això que li demano sobre quins mecanismes o quins
operatius tenen pensat posar en pràctica per assolir aquesta
flexibilitat i aquesta rapidesa en la gestió.

Gràcies.
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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
la seva pregunta. Efectivament, coincidesc amb vostès, és una
magnífica notícia per a les Illes Balears aquesta arribada
d’aquests 1.000 milions d’euros d’ajudes directes a la nostra
comunitat autònoma, en aquelles empreses que han tengut una
caiguda, a més important, de la seva facturació i arran del
decret llei que va ser negociat, que a més -i jo li ho vaig
comentar a vostè personalment dimarts passat a la reunió que
tenguérem absolutament profitosa-, que a més és gràcies a la
reivindicació de tota la comunitat autònoma. 

Evidentment, negociar quan tens darrere els quatre consells
insulars, els agents del diàleg social i econòmic de la nostra illa,
els partits polítics que formen part del Pacte de reactivació i els
que han donat suport en el Parlament de les Illes Balears a la
gestió del Govern de les Illes Balears, com és el cas de MÉS
per Menorca, és més fàcil poder aconseguir aquestes
reivindicacions justes per a la nostra comunitat autònoma.

Efectivament -com vostè deia- és un repte administratiu de
gestió per part del Govern de les Illes Balears com podrem fer
aquesta convocatòria, com farem aquesta convocatòria dels 900
milions d’euros. Vull recordar que ara hi ha un mes i un poc
més perquè el Ministeri d’Hisenda ens faci la transferència i
que alhora telemàticament ens passi per l’Agència Tributària
estatal les dades de les empreses a les quals han d’anar
afectades aquestes subvencions. I el que feim com a govern
primer de tot és reunir-nos amb tots els sectors institucionals,
partits polítics, econòmics i socials per, evidentment, atendre
i per explicar bé com aniran aquestes ajudes i alhora estam
reforçant administrativament la Conselleria de Model
Econòmic, que és l’encarregada de gestionar aquesta
convocatòria i a la vegada estam dissenyant com s’ha de fer la
convocatòria i òbviament també -com vàrem poder comentar-
haurem d’establir algunes ajudes de col·laboradors externs de
l’administració autonòmica per poder fer molt més àgil aquesta
arribada dels recursos a les empreses que ho necessiten.

Som conscients de la dificultat que pateixen moltes
empreses de les Illes Balears i que per tant necessiten de la
màxima agilitat i diligència per part de les administracions
públiques. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Gràcies per la seva resposta, Sra.
Presidenta. Aquest tema serà crucial, ahir mateix una autònoma
de Ciutadella m’explicava que un ajut que havia demanat el

mes de setembre tot just se li acabava de concedir ara, és a
dir..., i evidentment són uns ajuts de molt menys import, no?
Per tant, aquí ens hi jugam l’èxit i que aquestes ajudes realment
serveixin per millorar la situació de les empreses a les Illes
Balears.

Hi ha un altre aspecte que m’agradaria comentar-li i que em
sembla que és important, no? El decret llei de l’Estat permet a
les Illes Balears llevar el topall de 200.000 euros per empresa,
la qual cosa també és una bona notícia perquè ens permet
arribar a tot arreu i permetre que aquests doblers realment es
puguin adreçar a les empreses, però aquesta eliminació del
topall també té uns riscos, uns riscos perquè hi ha la possibilitat
que poques grans empreses absorbeixin gran part d’aquests
recursos. Per tant, hi ha una preocupació en el sector de la
petita i mitjana empresa que l’eliminació d’aquest topall les
pugui perjudicar.

Jo crec que dintre del desenvolupament que hauran de fer
com a govern haurien d’estudiar mesures per garantir que una
part important d’aquests doblers arriben a les petites i mitjanes
empreses. Jo penso en un tram, per exemple, del 70%, és a dir,
garantir un mínim dirigit a petites i mitjanes empreses,
bàsicament per dos motius: primer, perquè -com vostè sap- el
teixit d’empreses de les Illes Balears bàsicament, la gran
majoria són petites i mitjanes empreses i després també perquè
són evidentment les empreses més vulnerables i, per tant, seria
molt lamentable que una mala distribució d’aquests ajuts
beneficiés més les grans empreses que les petites i mitjanes
empreses. 

Crec que seria una mesura que garantiria una millor
distribució d’aquests fons i per això li ho he volgut proposar.

Gràcies, Sr. President.

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. Sí, Sr. Castells, ja el mateix decret
llei planteja que percentualment el doble de les ajudes aniran a
les empreses de menys de deu treballadors i aquest és el
plantejament que nosaltres farem una mica més incrementat. Ja
li puc anunciar que llevarem el topall dels 200.000 euros i que
els 900 milions es repartiran de forma que puguin anar d’una
manera més clara cap a la petita i mitjana empresa de la nostra
comunitat autònoma que és el teixit més important que tenim. 

També vull dir que avançarem, intentarem pagar primer de
tot els 3.000 euros de quota fixa als autònoms, aquest serà
l’objectiu també de la convocatòria. En seguirem parlant en
altres moments.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

La quinzena pregunta, RGE núm. 2638/21, ha estat
ajornada per a la propera setmana.

I.16) Pregunta RGE núm. 2674/21, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a vacunació de la COVID-
19. 

Setzena pregunta, RGE núm. 2674/21, relativa a vacunació
de la COVID-19, que formula el Sr. Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la paraula el Sr.
Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Armengol, ¿cuándo cree que
estará inmunizada la población de Baleares frente a la COVID-
19 -se lo pongo más fácil-, quitando a los cargos socialistas?

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. Gràcies, Sr. Campos, per la seva
pregunta que sens dubte és fonamental per a la població de les
Illes Balears, però també per a tota l’altra, la vacunació
absolutament necessària davant aquesta pandèmia sanitària que
estam vivint. 

No és el que jo pensi, Sr. Campos, vostè sap que nosaltres
ni produïm vacunes ni en som els distribuïdors, per tant,
depenem de la producció que es faci per part de les
farmacèutiques, dels contractes marc que estan fets en l’àmbit
de la Comissió Europea i del repartiment que se’n pugui fer.

Per tant, no és només el que jo pensi, sinó el que ha acordat
la Unió Europea. La presidenta Ursula von der Leyen
precisament ahir mateix feia unes declaracions en què deia que
es manté que el percentatge del 70% serà real i que a partir del
mes d’abril i més de maig hi haurà un increment de les dosis
previstes a la Unió Europea i que per tant, arribaran també a la
nostra comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Mire, me suena a balones fuera. Fíjese, Sra. Armengol,
según el "vacunómetro" de Canal 4, ese...

(Algunes rialles)

... ese que les hace tanta gracia y risa siempre, es gracioso, pero
fíjese, manejan los datos del INE, del Ministerio de Sanidad y
de la Consejería de Salud...

(Remor de veus)

Mire, para que lo vean mejor aquí se lo traigo, fíjese, mire,
mirénlo bien, ¿eh?, con su gestión, Sra. Armengol, si seguimos
así tendremos a la población inmunizada el 8 de abril de 2028,
ahora no ríen, ¿eh?, es que es para llorar, la verdad.

Mire, yo se lo pregunto porque no hay quien se aclare con
sus propias declaraciones. El 28 de enero pasado: “la
comunidad está preparada para vacunar a toda la población en
tres meses”; usted misma aquí en el Parlamento el 23 de
febrero: “la vacunación masiva va a empezar en mayo”; pero
hace veinte días dijo: “nuestro objetivo es antes de verano tener
la máxima proporción de gente vacunada”. ¿Dónde sitúa usted
este “antes del verano”? ¿En agosto?

Mire, hace un mes le dijimos que en vez de culpar a todo el
mundo -como ha vuelto a hacer con el retraso de la vacunación-
le pidiera a Sánchez agilidad o comprara las vacunas el
Gobierno que usted preside porque nos iba la temporada
turística en ello. Nos respondieron que no era posible.

Mire, ahora ya se lo reitera también la Plataforma Vacunas,
Salud y Economía, que le ha dicho que se centren en vacunar
y dejen de hacer propaganda, Sra. Armengol.

Mire, la realidad es que estamos a la cola de la vacunación
y usted es la improvisación constante, el ejemplo lo tiene en
esta misma Semana Santa en la que por cierto somos de chiste
con estas rocambolescas medidas, una familia de Alemania,
país con el virus disparado, puede venir a Baleares -bueno, y
veremos cuántos vienen después de lo que acaba de decir la
Sra. Merkel-, pero un español no puede venir aquí, pero es que
ni una familia mallorquina se puede reunir durante esta Semana
Santa en la propia Mallorca.

Mire, todo es así. Ahora ha vuelto a anunciar que cierra la
restauración, pobres bares y restaurantes, Sra. Armengol,
ustedes ya no saben qué hacer, están sobrepasados
completamente.

Mire, se ha perdido ya la Semana Santa, sólo abre un 11%
de la planta hotelera. Con los datos que usted... y con lo que
está diciendo está claro que la temporada de verano también
está perdida. Es una absoluta ruina y la responsable es usted.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. 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. A veure, Sr. Campos, la nostra
obsessió, la nostra preocupació i la nostra obligació és salvar
vides i evitar contagis en aquesta comunitat autònoma...

(Alguns aplaudiments)

... i en aquests moments som de les comunitats autònomes amb
menor incidència. 

El que tenim acordat en el pacte de reactivació amb la gent
que fa feina en positiu per a aquesta comunitat autònoma, el
que tenim acordat amb la Mesa de Diàleg Social és precisament
que no es tracta de salvar turísticament cap Setmana Santa. Es
tracta d’evitar contagis, es tracta d’estar amb seguretat i amb
incidència acumulada baixa per poder comercialitzar la
temporada d’estiu, que és el que sempre hem explicat des del
Govern de les Illes Balears.

Una part fonamental, sens dubte, és la vacunació, Sr.
Campos, i supòs que vostè també s’haurà assabentat que això
no depèn del Govern de les Illes Balears ni tan sols del Govern
d’Espanya, depèn de la compra centralitzada que s’ha fet de
vacunes a nivell europeu.

Vull recordar-li una vegada més que aquesta comunitat
autònoma està preparada, que és on recauen les nostres
competències, tenim l’organització feta a tots els centres de
vacunació massiva a cadascuna de les illes i quan tenim
vacunes les administram de forma ràpida, de fet tenim el 88%
de les vacunes que hem aconseguit, que hem tengut pel
repartiment d’Espanya administrades a la població d’aquestes
illes amb un total de 128.965 persones vacunades en primera
dosi ja a la nostra comunitat autònoma. 

Estam preparats per vacunar massivament?, sí, Sr. Campos.
Falten vacunes?, sí, Sr. Campos. Les demanam cada setmana?,
sí, Sr. Campos. A nivell de la Unió Europea es fa feina en
aquesta línia?, sí. No es poden comprar vacunes a l’exterior no
autoritzades per l’Agencia Europa del Medicament? No, Sr.
Campos, no diguem disbarats ni facem demagògia amb una
qüestió tan sensible com aquesta per a la ciutadania d’aquestes
illes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.17) Pregunta RGE núm. 2685/21, presentada per la
diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a reactivació turística. 

Dissetena pregunta, RGE núm. 2685/21, relativa a
reactivació turística, que formula la diputada Sra. Patricia
Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la
paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Sra. Armengol, estaremos de acuerdo en
que el objetivo era mantener bajos los niveles de contagios y
poder reactivar el turismo a partir de mayo para asegurar la
temporada de verano. Desde mi grupo parlamentario somos
conscientes de que la reapertura y la recuperación turística será
lenta y progresiva, para ello es necesario lanzar un mensaje de
certidumbre y no mensajes disuasorios y estar preparados.

Presidenta, ¿el Govern está haciendo todos los esfuerzos
para la reactivación turística?

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. Sí, Sra. Guasp, estam fent tots els
esforços, no només el Govern, sinó conjuntament amb els
quatre consells insulars, amb les institucions d’aquestes illes
amb el Pacte de reactivació al qual vostès pertanyen, i també
agraesc les seves posicions i les seves propostes, i evidentment
amb la Mesa de Diàleg Social i amb els acords que tenim.

Coincidesc amb vostè que és fonamental primer de tot tenir
la situació sanitària controlada, mantenir una incidència
acumulada baixa, per això les restriccions que tenim en aquesta
comunitat autònoma, sent conscients que la Semana Santa és
una època de risc extrem tal i com ha estat considerat no només
pel Govern d’Espanya, sinó per totes les comunitats autònomes
al Consell Interterritorial i tal com ha estat considerat en molts
de païssos europeus que desgraciadament estan tenint una
pujada elevada de contagis.

A les Illes Balears en aquest moment començam a tenir un
ascens en els contagis i per tant, això ens ha de fer ser molt
rigorosos i molt cauts perquè efectivament no podem provocar
una quarta onada a la nostra comunitat autònoma. 

Quant a la reobertura de la reactivació de la nostra
economia és fonamental seguir amb el sistema de protecció i
d’ajudes que hem tengut durant tot aquest temps amb la política 
d’ERTO, la política d’ICO, la política d’ajudes directes als
autònoms, la política d’ISBA, la política d’ajudes a les famílies
més vulnerables, amb tot això que seguirem tant des del Govern
de les Illes Balears com des de totes les altres institucions. 

Hem aconseguir aquesta fita històrica de les ajudes directes
per a les empreses, per als sectors econòmics que més caiguda
de facturació han tengut dels 1.000 milions d’euros que
ajudaran d’una forma notable la nostra economia i per reactivar
la nostra economia necessitam plantejar aquesta temporada
turística d’estiu de forma segura i amb tots els controls de la
mobilitat absolutament necessaris per a les nostres illes.

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Mire, presidenta, la realidad es más negativa hoy que hace
una semana, un inminente repunte de contagios que va a
suponer nuevas y más duras restricciones por parte de su
gobierno, el freno puesto por el Gobierno alemán a la
movilidad de sus nacionales y hoy el anuncio de un cierre
perimetral de nuestras islas.

¿Puede por tanto asegurar que la temporada turística va a
empezar en mayo como estaba previsto? No, ¿verdad,
presidenta?

Por ello le pido, ¿tiene su govern un plan B para asegurar
la temporada? ¿Tiene previsto trabajar para alargar la
temporada más allá del verano cuando se prevé que la
población esté prácticamente inmunizada?

La prioridad de este gobierno para la reactivación
económica y turística de nuestras islas debe ser aportar
certidumbre, dar un mensaje de seguridad sanitaria y no
aprobar medidas contradictorias cada semana, que
lamentablemente se perciben como un mensaje disuasorio, y
que esta certidumbre se traduzca en la comercialización de
paquetes turísticos y en reservas en las próximas semanas.

¿Ustedes creen que con estos cambios generan confianza al
potencial visitante? Trabajen en planes de actuación y
protocolos con los diferentes sectores. No se olviden de los
protocolos para reactivar los cruceros. Cuenten con la
colaboración público-privada. Necesitamos un plan de
vacunación más ágil. 

Presionen para la puesta en marcha de la Digital Green Pass
cuanto antes para facilitar la movilidad dentro de la Unión
Europea. Trabajen para mejorar y asegurar la conectividad
aérea con nuestras islas y aseguren que Baleares será un destino
seguro y abran corredores turísticos con los principales
emisores. Trabajo continuo con los tour operadores y las
embajadas, presidenta, y trasladen al mercado alemán que
estamos preparados para empezar a recibir turistas. 

En estas próximas semanas nos jugamos mucho, presidenta,
la reactivación turística y económica de nuestras islas. Espero
que su gobierno esté a la altura y que aproveche el jueves para
exigir a la ministra Reyes Maroto que dejen de dar la espalda
a nuestro principal motor económico y a toda la cadena de
valor del sector turístico.

Gracias.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Guasp, moltes de les
qüestions que vostè planteja nosaltres les treballam dia a dia
com vostè sap perquè a més li ho anam explicant i li ho anam
contant i a més vostès pertanyen al grup de treball sobre la
reobertura turística en el qual també participen com a partit
polític.

Li ho he de dir una vegada més: la nostra estratègia és,
primer de tot, la sanitària, mantenir la situació sanitària
controlada, evidentment accelerar la vacunació; evidentment
estam treballant en els corredors turístics segurs; estam
treballant en el certificat de vacunació; estam treballant en la
mobilitat segura i en la reobertura segura a través dels protocols
de salut interns en els allotjaments turístics i òbviament també
a través dels controls als ports i aeroports que mantenim des del
Govern de les Illes Balears.

No prenen cap mesura contradictòria, Sra. Guasp. Jo ja vaig
explicar molt clarament que la nostra proposta era mantenir
aquesta situació sanitària controlada i que si en algun moment
hi havia alguna pujada hauríem de fer una de... les mesures de
restricció es prendrien de forma ràpida, igual que la
desescalada havia de ser lenta precisament per protegir la
sanitat...

(Se sent el timbre del tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

I.18) Pregunta RGE núm. 2684/21, presentada pel
diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a immunització del 70% de
la població al mes de juny.

Divuitena pregunta, RGE núm. 2684/21, relativa a
immunització del 70% de la població al mes de juny, 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, després d’un
parell de mesos de suposada vacunació massiva continua
mantenint que el 70% de la població de les Illes Balears estarà
immunitzada el mes de juny?

Gràcies.

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, veig que avui
torna coincidir exactament amb la mateixa posició que el
portaveu de VOX, a mi em preocuparia una mica. 

La posició, li repetesc les xifres, la meva... com que la
pregunta és la mateixa la resposta és la mateixa, la xifra no la
don jo, la continua mantenint la Comissió Europa.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COMPANY I BAUZÀ: 

Moltes gràcies. Jo, Sra. Presidenta, si fos vostè em
preocuparia més de controlar el virus que de mirar a veure
nosaltres on som, si fos vostè. 

(Alguns aplaudiments)

Però vaja, l’única realitat a dia d’avui, Sra. Armengol, és
que Balears és la comunitat autònoma que té menys percentatge
de població vacunada de tota Espanya. La realitat és que també
estam a la cua de vacunació dins els destins turístics de la
Mediterrània, per darrere Turquia i per darrere Grècia.

La realitat és que comunitats autònomes amb una població
similar a la nostra han rebut el doble de dosis que nosaltres i,
mentre, vostès han anat fent grans titulars amb la seva suposada
capacitat de vacunar. Ha estat sorprenent l’increment
exponencial de la nostra capacitat de vacunar, vostè va
començar dient que cada setmana podríem vacunar 80.000
persones, uns dies després ja va sortir la consellera de Sanitat
-crec que era- o de Salut i digueren que en podrien vacunar
120.000 -això sí, només utilitzant la sanitat pública, de fet, aquí
vostès varen votar en contra d’utilitzar la sanitat privada per
vacunar, però bé. Després d’unes setmanes, tornen a rectificar,
i ara sí, ara diuen que utilitzaran la sanitat privada i, amb la
sanitat privada, poden arribar a vacunar fins a 260.000
persones, diuen vostès, cada setmana. 

Bé, els ha costat, Sra. Armengol, a vostè i als seus socis,
però hem de reconèixer que benvinguda sigui a la nostra
postura i ja veu que el virus no hi entén d’eslògans ni
d’ideologies.

I mentre la vacunació va a pas de tortuga, assistim a una
altra cerimònia de confusió, com li hem dit ja avui matí, de cara
a la Setmana Santa. Vostè en tres setmanes va passar de dir,
primer, que s’havia de sacrificar la Setmana Santa, després se’n
va anar a la fira turística de l’ITB de Berlín i a través dels
mitjans de comunicació va convidar els alemanys a venir a les
Illes Balears. Ja pot dir que no però és ben que sí. I finalment
vostè fa uns dies fa marxa enrere, s’espanta i diu que no, que

prefereix que no venguin. Massa tombs, Sra. Armengol, massa
tombs. 

Això per no parlar que els alemanys poden venir aquí a les
nostres illes amb la seva família a passar la Setmana Santa
mentre els residents no ho podem fer amb la nostra família. Li
sembla lògic, Sra. Armengol? O ara resulta que els residents
haurem d’anar a un hotel per poder passar la Setmana Santa
amb la nostra família? O ara resulta que haurem de cercar una
sala d’alguns plens de qualque ajuntament per poder fer el
dinar de Pasqua, Sra. Armengol?

Sra. Armengol, les normes han de ser clares, coherents i
comprensibles perquè els ciutadans les puguin complir i per
fer-les complir. 

I parlant de complir normes, vostè, vostè tristament, Sra.
Armengol, ha tornat travelar. És una llàstima ser notícia
nacional per una travelada seva, una vegada més incomplint la
normativa. És realment una llàstima, Sra. Armengol. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gràcies, Sr. President. Desgraciadament es descriu cada
setmana, Sr. Company. Esperam molt més del Partit Popular.
Però jo li explicaré el que és important.

Miri, la vacunació. Vostè sap que el repartiment ha anat per
població diana. Li ho tornaré a explicar una vegada més. Sap
que la producció no depèn d’Espanya, depèn de les
farmacèutiques a nivell de la Unió Europea. Sap perfectament
que nosaltres hem administrat el 88% de les dosis rebudes, que
tenim citada la gent d’AstraZeneca per a demà dimecres
començar, recontinuar, amb la vacunació massiva, que tenim
les instal·lacions preparades a les quatres illes, que tenim la
capacitat de vacunació des de la sanitat pública i com sempre
hem fet, col·laborant amb la sanitat privada. El problema no és
de col·laboradors, el problema és de dosis de vacunes que ens
han d’arribar, Sr. Company. 

A la vegada estam treballant, efectivament, amb la mesa de
diàleg social, en el Pacte de reactivació i amb el treball continu
amb totes les institucions d’aquesta comunitat autònoma per
protegir els llocs de treball, per protegir els llocs de treball dels
treballadors i treballadores de les empreses i per protegir les
nostres famílies. Sí, hem mobilitzat durant aquest any 7.500
milions d’euros a la nostra comunitat autònoma amb l’objectiu
d’ajudar la gent d’aquestes illes. Molt diferent al que vostè va
fer quan va governar amb una crisi econòmica a la nostra
comunitat autònoma, fent feina.

Miri, Sr. Company, si jo l’hagués d’escoltar, seria gros.
Perquè a vostè li he sentit dir en aquesta cambra parlamentària
que la mascareta no era necessària, que no s’havia de tancar
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l’oci nocturn, que els ERTO no arribarien a aquesta comunitat
autònoma, que no aconseguiríem res de tot això. Per tant, vostè
és pájaro de mal agüero, Sr. Company, vostè sempre com
pitjor millor, i jo no. Jo, com millor millor per a la ciutadania
d’aquesta comunitat autònoma, efectivament. 

(Alguns aplaudiments)

I treballant intensament per aconseguir el millor. I hem
aconseguit el sistema de protecció dels ERTO, i hem
aconseguit el sistema d’ajudes directes als autònoms de la
nostra comunitat autònoma, i hem aconseguit la prestació dels
fixos discontinus, i hem batallat moltíssim per aquests 1.000
milions d’euros a les nostres illes, que són històrics i ni una
paraula per part de vostès sobre aquesta qüestió dels 1.000
milions d’euros que repetesc són històrics per a la nostra
comunitat autònoma. I estam treballant amb els majoristes de
viatges per a la reactivació de la nostra economia i del nostre
turisme, i deixi de fer demagògia, Sr. Company.

Els francesos van a Madrid i vostè no pot anar a Madrid, ho
entén? Per tant, no digui mentides als ciutadans de les Illes
Balears, el turisme internacional no depèn de la nostra
comunitat autònoma i jo mai no he convidat a la Setmana
Santa, amb tots els majoristes de viatges i en el meu discurs de
la ITB és molt clar, l’obertura la volem fer a l’estiu i volem
comercialitzar per a l’estiu, amb seguretat. I l’important, el
fonamental, salvar vides i evitar contagis a la nostra comunitat
autònoma. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Presidenta. 

II. Interpel·lació RGE núm. 11330/20, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en matèria d’emergències. 

Passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la Interpel·lació RGE núm. 11330/20, del Grup
Parlamentari Popular relativa a política general del Govern en
matèria d’emergències. Començam el debat amb la intervenció
del Grup Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Camps. 

EL SR. CAMPS I PONS: 

Gràcies, Sr. President. Bon dia, Sra. Garrido. Som conscient
que vostè acaba d’assumir la responsabilitat fa molt poc temps
i crec que aquesta interpel·lació ens ajudarà a refrescar els
temes endèmics que patim, els temes incomprensibles que
segueixen passant durant els anys per millorar la seguretat dels
ciutadans i els professionals d’aquesta terra. 

Venim d’uns anys de retallades en formació
incomprensibles ja que la bonança econòmica i la seva inèrcia
que varen trobar la passada legislatura del Partit Popular, uns
ingressos extraordinaris aproximadament de 4.000 milions

d’euros, donava per fer moltes més coses relacionades amb
emergències que eren i són necessàries. 

Som conscients que han reforçat el personal de l’112 però
no estan cobertes totes les places que en el projecte dels
pressuposts de 2020 figuraven com a urgents i per enguany les
han disminuït. I alguna millora en comunicacions han fet. Però
no basta, Sra. Garrido. 

Ho permetia l’economia i no es feia. El Govern de la Sra.
Armengol funciona la majoria d’ocasions amb un copiar y
pegar amb la formació dels serveis especials de les policies
locals i els bombers així com els voluntaris de Protecció Civil,
abans de la COVID i per suposat des de l’arribada de la
COVID que comprensiblement reconeixem que està
condicionat. 

Entenem un greu error per part del Govern que apliqui
diferents polítiques a les illes d’Eivissa, Formentera i Menorca
per part de l’EBAP. Li record que a l’Escola Balear no tot és
Mallorca, les condicions han de ser per igual a totes les illes.
Curs de policia d’Eivissa: a Eivissa van arribar a un acord amb
l’exconsellera per poder organitzar un curs, vostès els van
exigir que s’havien de cercar la vida per cercar un coordinador
de curs i era una tasca que -a l’illa de Mallorca- s’organitza i
s’encarrega l’EBAP, per tant, per què aquestes diferències? I a
dia d’avui encara estan esperant la seva resposta. 

El curs de bombers per exemple a Menorca que fa un mes
que s’està celebrant, l’EBAP ni ha col·laborat amb els
processos selectius ni ha organitzat el curs ni fa la formació,
l’únic que es dedicarà serà a homologar aquesta formació. Vaja
poca serietat. On és la col·laboració d’aquest govern de la gent
perquè les illes d’Eivissa, Menorca i Formentera tenguin les
mateixes condicions?

L’EBAP organitza per aquest any tres cursos per als
bombers d’Eivissa i Menorca per un total de 26 hores lectives
i 30 places en total, per tant, només tenen accés just la meitat de
la plantilla de cada una de les illes. El mateix curs que se
celebra a Mallorca, el mateix professor, pot donar una formació
a 25 alumnes, per què aquesta diferència?, si parlam del mateix
curs, per què a unes illes només ho poden fer 10 alumnes i a les
altres 25? Em pot explicar per quin motiu és?

I a Formentera, per aquest any, entram a la pàgina de
formació de l’EBAP, cap curs programat. O s’han oblidat ja
directament d’ells o ja no tenen cap tipus de pes en aquest
govern o de respecte cap als bombers i als ciutadans de
Formentera. No m’estranya, ja duen tres gerents de l’EBAP en
el que duim de legislatura. 

Plans d’emergència? Sense actualitzar a dia d’avui amb els
tràgics resultats de la torrentada de Sant Llorenç, la borrasca
Glòria entre d’altres i ni tan sols varen ser capaços d’anticipar-
se a revisar els plans d’emergència, van haver d’esperar que hi
hagués diferents iniciatives proposades pel Partit Popular
perquè vostès acceleressin aquesta obligació, aquest mandat
que tenen d’actualitzar els plans d’emergència. Ens consta i
sabem que a dia d’avui ja estan fent feina en un d’ells.
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Un dels objectius anunciats en setembre de 2019 per a
aquesta legislatura era revisar i actualitzar la normativa
d’emergències de la comunitat autònoma, el GEIBSAU, d’una
societat mercantil pública a un ens empresarial i potenciar els
seus recursos per a la gestió d’emergències, assegurar les
telecomunicacions i el posicionament de les unitats en temps
real que intervenen les emergències a nivell de la comunitat
autònoma en col·laboració amb la Direcció General de
Modernització. Per cert, si entram a la web d’aquest organisme
públic, la veritat, deixa molt a desitjar la poca feina que han fet
a dia d’avui, almenys anunciat a la seva pàgina oficial.

Desgraciadament també recollim els fruits imprevisibles de
la darrera modificació de la Llei de coordinació de policies
locals, un altre fracàs d’aquest govern, per frisar i voler
impulsar la reforma sense tenir qüestions bàsiques i accions
prou madures, queda evidenciada la nostra preocupació i
advertència que se’ls va fer l’any 2018 que aquesta feina duria
conseqüències. Per tant, si aquesta feina que vostès varen
vendre que era necessària i que estava actualitzada i que seria
beneficiosa per a tota la comunitat, tres anys després ja
impulsen una nova modificació. Una altra pega més. 

A principis d’any es produïa una nevada a la Serra de
Tramuntana i es va tornar a generar una situació compromesa
de perill innecessària per als ciutadans de la zona i els visitants.
S’imagina un accident greu o un incendi a un habitatge i que els
serveis d’emergència no puguin passar amb el temps previst per
tenir la carretera bloquejada i es produeixi una situació límit?
Qui seria responsable, Sra. Consellera? La neu que cau a la
Serra de Tramuntana quasi cada any i els problemes municipals
els afecten i el Govern sempre està pendent de poder complir
la seva obligació una vegada més sense estar coordinant ni
protocol·litzant els mecanismes de control. Ara sabem també
que es fa aquesta feina, però ha hagut de passar un any més una
nevada perquè vostès actuïn.

Quant a la falta de policies locals, sabem que per a aquest
any hi haurà tres cursos, amb opció d’un quart curs que vostè
va anunciar a la seva compareixença, n’hi ha un ja en marxa en
aquest moment. Per tant, des del Partit Popular li donam suport,
agraïm que facin aquesta feina, que és la seva responsabilitat,
però sí els demanam que fins que hi hagi un dèficit reconegut
a tots els municipis d’aquestes illes no deixin de fer diferents
convocatòries durant aquests anys que vénen. 

Per tant, ens preocupa que la deriva de l’Escola de
Seguretat Pública quant a l’embrió de la policia autonòmica
mentre es dedica a acontentar els seus socis nacionalistes que
somniem amb uns mossos d’esquadra a la balear. Es retalla el
fons de seguretat pública que ajuda a la modernització de les
policies locals dels nostres pobles, que prou falta els fa. Aquí
és on ens hem d’esforçar per tenir les nostres policies locals
vives, la nostra policia local motivada, formada, ben dotada de
mitjans i competències i deixar-se de pel·lícules. 

La seguretat dels ciutadans i visitants a Balears també passa
per tenir i disposar d’unes plantilles de les forces i cossos de
seguretat de l’Estat en proporció a les seves necessitats. Sabem
tots que hi ha un dèficit important d’aquests professionals, per
tant, no sentim al Govern de la Sra. Armengol una reivindicació
i una exigència continuada perquè puguin dotar les plantilles de

Guàrdia Civil i Policia Nacional a totes les Illes i cobreixin
aquestes places de dèficit que fa anys que arrossegam.

Entenem també que l’exconsellera Castro va anunciar fa uns
mesos uns ajuts de manutenció i pernocta als policies locals que
han de desplaçar-se fora de l’illa per poder venir a formar-se.
El Partit Popular va presentar una PNL en aquest sentit, perquè
ens identificam i veim una bona iniciativa, una PNL que demà
es debatrà a la Comissió d’Institucionals perquè els bombers
d’aquesta terra també puguin disposar d’aquest suport, d’aquest
ajut econòmic per poder millorar la seva formació que serà
beneficiosa per a tots els ciutadans d’aquestes illes.
M’agradaria que em contestés si tendrà suport aquesta PNL que
es debatrà demà a la Comissió d’Institucionals per part del
Govern.

També en aquesta línia entenem que Ports IB com a ens
públic, ja sabem que no depèn directament de vostè, Sra.
Garrido, però sí que vostè com a màxima responsable de la
seva conselleria en temes de seguretat entenem que assessorarà
i aconsellerà que es decideixi a donar suport també que
s’assegui Ports IB amb tots els consells de les Illes així com
amb l’Ajuntament de Palma per poder fer un conveni de
formació, un conveni de millora quant a materials, quant a
formació i quant a professionalitat d’aquests bombers perquè
puguin donar un millor servei als nostres ports, que depenen
d’IB, així com les zones que són de caràcter competencial
autonòmic puguin tenir aquesta seguretat que es mereixen. 

També estam preocupats per les ajudes de les diferents
tempestes, principalment la borrasca Glòria, aquí es va acordar
una sèrie de punts el mes d’octubre de l’any passat i no hem
tengut més notícies. S’han pagat tots els ajuts? De moment
se’ns havia de facilitar a tots els grups polítics una
documentació que a dia d’avui ens consta que no han fet
extensiva. Sabem que depèn del Govern d’Espanya, però vostè
com a màxima responsable entenem que els ciutadans li
agrairan per saber com estan les ajudes que va prometre el Sr.
Sánchez. 

Per tant, Sra. Consellera, m’agradaria em contestés un poc
aquestes qüestions que li he plantejat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Té la paraula la representant del
Govern, la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Camps, li he de reconèixer
una cosa, vostè no decep en cap moment ni..., quan ha
començat la seva intervenció dient “fa poc que és consellera”,
jo pensava, mira, per ventura tenim l’oportunitat de fer una
interpel·lació d’una manera una mica serena i amb un tarannà
positiu, però ha dit aquesta frase i a partir d’aquí el tarannà
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positiu ha desaparegut, però bé, intentarem dur endavant
aquesta interpel·lació.

Sr. Camps, vostè m’interpel·la per parlar sobre política
general pel que fa a emergències, en aquest sentit hem de tenir
una visió àmplia del que són les emergències a aquesta
comunitat autònoma ja que si no som capaços d’entendre el
marc general i la problemàtica global, difícilment podrem
abordar amb èxit les accions concretes.

La realitat més evident que tenim és que som unes illes i
que aquest àmbit geogràfic tan singular ens condiciona a l’hora
de diferenciar-nos de la resta de territoris de l’Estat. Les
emergències a fer front a aquesta comunitat autònoma,
convendrà amb mi que són molt heterogènies. I coincidirà amb
mi també que el més important és com ens anam preparant per
fer front de la manera més reeixida possible a aquestes
emergències heterogènies. Li dic de la manera més reeixida
possible perquè el risc zero no existeix. També en això crec
que podrem estar d’acord.

Hem aconseguit que les nostres illes comptin a dia d’avui
amb uns cossos de seguretat i d’emergències que vetllen per
nosaltres d’una manera professional, eficaç i coordinada. Vull
aprofitar aquesta intervenció per agrair el seu servei a tota la
ciutadania de les Illes Balears així com la professionalitat amb
què operen, moltes vegades posant en risc la seva pròpia
integritat per garantir la seguretat de tots.

La política general del Govern en matèria d’emergències és
la millora contínua del servei i aprendre el màxim possible de
qualsevol esdeveniment ocorregut a les nostres illes o a altres
indrets per tal d’aplicar les millores necessàries per estar cada
vegada més preparats davant de qualsevol eventualitat que
pogués succeir.

Venim de gairebé cinc anys de feina intensa, invertint en
prevenció i en gestió de catàstrofes per poder-nos anticipar el
màxim possible. És per aquest motiu que, per una banda, està
previst al llarg d’aquesta legislatura, aportar per al personal,
tant en increment de plantilla, mitjançant ofertes públiques de
feina, com promovent l’especialització mitjançant programes
de formació específics d’alta qualificació.

I per altra banda, la inversió en tecnologia, els avantatges
que ens dona la tecnologia a dia d’avui són fonamentals i els
retorns d’aquesta inversió són molt positius a l’hora de fer front
a qualsevol tipus d’emergència.

Durant aquesta legislatura s’han instal·lat un nou repetidor
de la xarxa TetraBA en el municipi de Sant Llorenç, amb una
inversió de 83.000 euros. S’ha renovat el repetidor de
Capdepera amb una inversió de prop de 50.000 euros. I s’ha
substituït tota la plataforma tecnològica de veu de l’112 amb
una inversió de gairebé 2 milions d’euros.

De la mateixa manera, a través de l’IBETEC, s’han invertit
60.000 euros en una estació base portàtil per a la xarxa TetraIB
per poder donar cobertura a qualsevol zona de la comunitat i es
continuarà invertint fins arribar a les quatre unitats portàtils per
millorar les comunicacinos d’emergència a les quatre illes.

Aquesta legislatura s’ha renovat l’equipament tecnològic de
la Unitat de Comandament Avançat amb una inversió de
25.000 euros, on s’han actualitzat els equipaments informàtics
de comunicació, xarxa de dades i de visualització d’aquesta
unitat.

Una altra de les inversions que s’han realitzat a l’àmbit
tecnològic del Servei d’Emergències és l’adquisició de tres
drons, amb una inversió de gairebé 6.000 euros, i en aquest
moment disposam de quatre dispositius.

Entre les accions realitzades per millorar la xarxa de
comunicacions, també des de l’IBETEC, s’ha desenvolupat una
aplicació web de geoposicionament de les terminals TetraIB,
això permet que cada organisme tengui localitzat el seu
personal en tot moment; és a dir que davant d’una emergència
es podrà accedir al posicionament dels efectius de tots els
organismes que utilitzin aquesta xarxa, que, com sap, són
pràcticament tots.

No oblidem, i m’agradaria recordar-ho, que el canvi
climàtic també té els seus efectes en les nostres illes, sobretot
mitjançant fenòmens meteorològics adversos. Hi ha qui nega
l’evidència científica, però nosaltres, com a administració i com
a govern hi creiem i hem de procurar està el més preparats
possible amb tota la informació que tenim.

El que evidencia en aquest fet del canvi climàtic sobre les
nostres illes no és sols un cap de fibló o un temporal, sinó que
és la freqüència i la intensitat amb què els sofert els darrers
anys, o amb els canvis de temperatura, que cada vegada
s’accentuen més. Catàstrofes com sofertes en el Llevant en el
2018, DANA 2019 o el Glòria 2020, entre d’altres, són
exemples del que li dic.

Em feia referència a les ajudes del Glòria, si em va poder
escoltar a la pregunta que li vaig contestar al Sr. Benalal la
setmana passada, ja vaig explicar en aquell moment que per
part de l’Estat ja s’han presentat per part dels ajuntaments totes
les sol·licituds d’ajudes i en aquests moments l’Estat es troba
en fase de concessió, per tant, s’hi treballa des de l’Estat.

Per tant, calen solucions a llarg termini que ens permetin
estar preparats en el futur en base a tota la informació científica
i tècnica de la qual tenim constància, és molt important donar
una resposta immediata a l’emergència i a la reposició dels
danys, però és també imprescindible enfortir la nostra capacitat
d’anticipació enfront dels riscs que generen el canvi climàtic.

Entre els diferents projectes que es realitzen des
d’Emergències, de manera paral·lela als serveis de vigilància,
alerta i resposta davant les adversitats, es poden esmentar: la
millora d’informació meteorològica local per tenir accés a
dades més localitzades i amb major anticipació, es troba en
procés d’adjudicació i, si tot va bé, a finals d’abril podrà
començar el contracte; la millora de la interconnexió de les
xarxes operatives d’alerta meteorològica i hidromètrica, que és
un conveni amb la UIB que en aquest moment es troba pendent
d’Intervenció, per tant, també aviat el podrem tenir signat.

Es continuen actualitzant els plans d’emergències,
l’INUNBAL, que, com bé vaig dir a la compareixença fa uns
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dies, després d’haver finalitzat l’exposició pública es troba ara
a la seva darrera fase de tramitació. L’INFOBAL, en què es
realitza l’esborrany de proposta escrita i es negocia amb la
Conselleria de Medi Ambient. Es refà també el METEOBAL
i obrim contactes amb tots els ajuntaments.

També es realitzen campanyes informatives de prevenció i
protecció de la ciutadania i es du a terme un projecte a les
escoles de les Illes a través dels policies tutors, mitjançant el
qual es forma l’alumnat davant els riscs, oferint-los pautes
d’actuació i de prevenció.

També es fa un protocol quant a les nevades a la Serra de
Tramuntana i la forma d’accedir o no o quines mesures s’han
de dur endavant.

En resum, el pressupost de l’any 2015 d’Emergències era de
5.748.000 euros, el pressupost de l’any 2021 d’Emergències és
de 8.138.000 euros, un 41% més.

Vostè m’ha parlat també de policia, durant l’any 2019 el
que ha centrat l’activitat de la part de policia de l’EBAP, ha
estat l’execució de la fase d’oposició del segon procés unificat
de policia local, mitjançant una encomana de gestió entre el
Govern i els ajuntaments d’Alaró, 2 places; Binissalem, 1;
Ciutadella, 9; Eivissa, 3; Es Castell, 5; Felanitx, 7; Ferreries, 1;
Inca, 9; Manacor, 22; Maó, 8; Pollença, 9; Sant Llorenç, 15;
Sant Lluís, 4; Selva, 3; Son Servera, 6. Per tant, un total de 104
places de quinze ajuntaments distints.

A més s’ha conclòs la fase de pràctiques del primer curs del
primer procés unificat de policia local dels Ajuntaments de
Palma, Calvià, Bunyola, Capdepera i Artà. Durant l’any 2020
s’ha realitzat una edició del curs de policia que es va
interrompre durant l’any 2019 i que ha finalitzat el mes de
febrer amb 35 nous policies. Aquest 2021 es preveu realitzar
tres edicions ordinàries per a 30 policies cadascuna i una edició
extraordinària per a Palma i es troba pendent la possibilitat de
realitzar una edició extraordinària a Eivissa per a 23 policies.
En total 150 policies.

A més, un altre tema que volem impulsar és la modificació
de la Llei de coordinació de policies locals, que parlam amb la
FELIB, tenim, som plenament conscients dels problemes que
tenen els ajuntaments quant a la provisió de llocs de feina i a la
provisió de policies i, per tant, vostè ho sap perfectament,
perquè així s’ha parlat amb la FELIB; es parla amb tots els
ajuntaments perquè, a més, a part de la formació el Govern
pugui fer una borsa unificada.

Pel que fa al cos de bombers, com a producte del conveni
signat entre el Consell de Mallorca i l’EBAP, mitjançant el qual
es varen fixar les condicions de col·laboració amb la matèria de
planificació, seguiment, execució i supervisió de cursos de
capacitació i promoció per als bombers de Mallorca, s’han
concretat en la celebració de tres cursos bàsics de bombers de
644 hores; és a dir, 24 persones, total: 72 bombers formats; dos
cursos de capacitació de caporal de 180 hores, formant 24
persones a cada curs, per tant, 48 caporals; i un curs de
capacitació de sergent, de 210 hores, formant 24 persones.

En aquests moments també es realitza un curs de bombers
a Menorca, mitjançant conveni amb el Consell de Menorca i
l’EBAP, destinat a la formació i capacitació de 18 aspirants.

En definitiva, si sumam tots els cursos de formació que
s’han dut a terme només els anys 2019 i 2020, impartits a
policies, bombers i voluntaris de Protecció Civil, parlam de 92
cursos. I durant l’any 2021, hi ha organitzats un total de 109
cursos més; és a dir que amb tres anys haurem realitzat 191
cursos de formació entre policies i professionals de les nostres
illes.

Com veu, la política d’aquest govern...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, hauria d’acabar.

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

... -acab, acab, Sr. President-, com veu la política d’aquest
govern en matèria d’Emergències es basa en més inversió, més
innovació i més formació.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Ara, en torn de rèplica, l’autor de
la interpel·lació, té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sra. Garrido, veig que només m’ha
contestat les qüestions que tenia anotades. Jo li vull recordar
que hi ha manat, des del desembre del 2018, que era la creació
d’un cos integral d’actuació quan hi hagués segons quins tipus
d’emergències per mirar si la figura de l’IBANAT era a través
de la coordinació i la Direcció General d’Emergències qui
havia d’assumir aquest rol, no ha fet comentari d’aquest tema.

Tampoc no ha fet comentari d’una altra bandera que vostès
a la legislatura passada feien, que era la llei del foc, no n’hem
parlat, aquest any passat vaig fer una pregunta i l’exconsellera
Castro em va dir que es posaria en marxa i es reprendrien les
negociacions que s’havien deixat aturades per mor de les
eleccions i duen dos anys sense parlar-ne, deu ser que no els
deu interessar o han canviar d’estratègia.

Quant al dèficit de formació, és important..., el dèficit de
formació que reben o que pateixen els bombers, vostè m’ha fet
un comentari aquí, ens ha explicat un poc la relació... o els
acords que tenen amb els bombers de Mallorca; faltaria més,
però els que realment pateixen una deixadesa i un oblit total
són els bombers de Formentera, els bombers d’Eivissa, els
bombers de Menorca. A part de la formació esquifida que
vostès els proporcionen és una formació que de vegades no
acaba de ser la prioritària, no acaba de ser la que li duen fer
arribar les persones responsables de cada un dels serveis. Per
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tant, m’agradaria que prenguessin més atenció i poguessin fer
la formació en direcció de les necessitats dels serveis
d’emergències i no en les necessitats o en els desitjos de les
persones que decideixen dins l’EBAP.

Quant als ajuts, haurà de compartir amb mi que l’agilitat
que van treure des del ministeri quant a tramitar les ajudes per
la borrasca Glòria, havien de ser imminents, la borrasca Glòria,
si no ho recordam malament, Sra. Garrido, va ser el gener de
l’any passat, per tant, em sembla que si és una cosa
extremadament urgent, i molt més ara, amb el tema de la
pandèmia, doncs ja haurien d’haver estat pagades fa estona.

Quant als simulacres, tampoc no me n’ha parlat, duim anys
que no es fa cap simulacre per poder... quan s’ha d’activar el
nivell 2 d’emergències, per tant, saber si pensen posar en marxa
d’aquí al que resta de legislatura fer un macrosimulacre per
poder engranar i per poder millorar la interconnexió amb els
diferents serveis d’emergències.

No m’ha parlat si donarà o no suport a les dues PNL, jo li
vull reiterar que m’agradaria que en el segon torn d’intervenció
em digui si donarà suport o no a les dues proposicions que ha
presentat el Partit Popular per poder millorar aquesta formació,
per poder millorar aquesta seguretat dels ciutadans.

El macroprocés, faltaria més, era un compromís que vostès,
dins aquesta modificació de la coordinació de policies a tenir
en un període de tres anys, entenem que la COVID ha pogut
allargar uns mesos aquesta finalització. Per tant, no han fet cap
ou de dos vermells, açò ja estava assumit que havien de
consolidar les places d’aquests interins.

Un altre tema que també li vull tornar reiterar, el tema que,
després de tres anys, haver de tornar asseure, haver de tornar
posar qüestions que es van oblidar per aquelles frisseres que
van tenir per poder actualitzar la Llei de coordinació de
policies locals, ens preocupa perquè volem que aquesta
modificació surti amb garanties i que no torni ser una altre
pegat que duri dos, tres o quatre anys. Em sembla que han
d’haver après aquesta lliçó i han de voler escoltar els
professionals i hem d’intentar el màxim consens d’aquesta
cambra perquè els acords durin molts i molts anys.

Quant, tampoc no n’ha fet esment, van signar un conveni
quant a la millora de la plataforma aquesta que va dissenyar
SILME, a Menorca, van tenir unes reunions amb vostès, per
tant, per poder integrar els operatius d’emergències,
m’agradaria si ja està operatiu a totes les Illes i quina valoració
en fa.

I reiterar que m’agradaria que em contestés un poc les
qüestions que li he tornat incidir, perquè entenem que són
importants per a aquests professionals i per al conjunt dels
ciutadans de les nostres illes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. En torn de contrarèplica té la
paraula la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Camps, vostè
començava la seva segona intervenció i parlava d’un dèficit de
formació. Jo no sé si seria la paraula que empraria, jo crec que
podrem convenir tots que sempre hem de millorar la formació
i que sempre s’ha de fer molta més formació; ara, que hi hagi
un dèficit de formació no ho compartesc, perquè li he explicat
fa una estona, si vol li ho torn repetir i, si no, en el Diari de
Sessions després podrà prendre les notes concretes dels cursos
que es realitzen. Perquè el que hi ha hagut ha estat una millora
substancial quant a la realització de cursos i la formació de
policies i bombers també, policies i bombers, i Protecció Civil.

A més que l’EBAP, tengui en compte una cosa, no
únicament es dedica a fer formació de policies, bombers o
Protecció Civil, perquè la seva tasca és fer la formació contínua
de tots els empleats públics d’aquesta comunitat autònoma. Per
tant, crec que hem de posar cada cosa al seu lloc. I per això
s’ha parlat moltes vegades de l’Escola de Seguretat Pública,
que no és absolutament res tendent al que vostè planteja que es
vol fer una escola de seguretat pública per acontentar socis ni
res per l’estil; es planteja una escola de seguretat pública per
pura necessitat, necessitam formar de manera integral tots els
cossos de seguretat d’aquesta comunitat autònoma, i la seva
formació integral ha de ser des d’un espai concret, integral
també.

Què després es pugui plantejar l’escola de seguretat pública,
com la fase inicial per poder fer una policia autonòmica? El
nostre Estatut d’Autonomia els qual ens hem donat tots, tots vol
dir tots, planteja que aquesta comunitat autònoma podrà fer una
policia autonòmica. Per tant, dins el marc estatutari crec que és
totalment raonable que es plantegi pels grups polítics poder
arribar a fer una policia autonòmica. Altra cosa serà el que
vostè pensi o el seu grup pensi, però que hi hagi aquestes
previsions i que per part dels distints grups es plantegi, no crec
que hagi de ser com perquè vostè acabi fent-ne befa.

Perquè el que fan normalment és, amb tot, acaben fent una
broma, acaben fent una befa, i no tenen... anava a dir ni
punyetera gràcia.

Em torn plantejar el tema dels ajuts. Jo crec que, com que
vostè no em va escoltar la setmana passada a la resposta que
vaig donar al Sr. Benalal, doncs ara em torna plantejar això
dels ajuts; allà vaig contestar concretament com havia anat el
procés i el procés no ha estat molt distint del que hi ha hagut en
diverses ocasions en què s’han donat ajuts, i s’han donat ajuts,
perquè veníem d’èpoques on no se’n donava cap ni un. I li
record el Govern del Partit Popular que no en donava cap ni un,
no en declarava cap ni una de zona catastròfica. Una altra cosa
és el que ha passat amb un govern que mira d’una altra manera
els problemes que té la gent i que tenim sobretot en aquestes
illes a l’hora de fer front als fenòmens meteorològics, que és el
que ens ha passat en aquests casos. I els han mirat d’una
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manera... aportant per ajudar a recuperar les ajudes -no em
mostri res, no veu que no ho puc llegir?, és que quina mania de
mostrar papers, si des d’aquí no es veu absolutament res-...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

No sé què diu res, que vostè em mostra, em fa així, però què
diu aquest paper? Posi’m-ho amb lletra més grossa, per ventura
ho veuré des d’aquí.

Suport o no a les PNL, jo crec que ara, demà tendran la
PNL, el suport li donaran o no li donaran els grups polítics, no
li ho dona el Govern.

(Remor de veus)

Per tant, demà veurem el suport o no a la PNL.

(Alguns aplaudiments)

I, per últim, i per acabar... -el suport li donen els grups
polítics, allò de la separació de poders crec que vostè... ho sap
no?, ho coneix, o li conta ara.

(Remor de veus)

Llei de coordinació de policies locals, som conscients que
es necessita fer molta feina quant a policies locals, som
conscients que les plantilles necessiten incrementar-se, som
conscients que la formació d’un policia local no es fa d’un dia
per l’altra, que, per poder formar part d’una plantilla,
prèviament s’ha de fer un curs. Per això, es planteja des de
l’EBAP i des del Govern cursos coordinats per poder formar
aquests policies. I per això, el que varen demanar tots els grups,
i vostè s’hi va sumar perquè a la foto el vaig veure, va ser que
el Govern ens llevàs la taxa de reposició per als policies locals,
perquè sense llevar... -idò per què es va fer la foto, Sr. Camps-,
sense poder fer els cursos de formació de policies locals, poca
cosa més podrem fer, necessitam dotar les plantilles de policies
locals de manera efectiva.

Ara, aquests 300 policies locals que vostè s’inventa i no sap
d’on surten, crec que els hauria de comptar.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

El tercer punt de l’ordre del dia d’avui, la Moció RGE núm.
2545/21, com tots vostès saben, ha estat ajornada per a la
propera sessió.

Per tant, passam al quart punt de l’ordre del dia, que
consisteix en el debat de les proposicions no de llei.

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 1187/21,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures de fidelització dels professionals sanitaris a les Illes
Balears. 

I, en primer lloc, debatrem la proposició no de llei 1187/21,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de
fidelització dels professionals sanitaris a les Illes Balears.
Començam el debat amb la intervenció del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Marí.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, diputats i diputades. Una
vegada més, des del Partit Popular volem reconèixer i posar en
valor l’extraordinària feina que fan tots els professionals
sanitaris d’aquestes illes.

(Alguns aplaudiments)

Agraïm la seva tasca i el seu paper fonamental perquè el
sistema sanitari d’aquesta comunitat funcioni. Ara més que mai
els professionals sanitaris mereixen un reconeixement social,
però també un reconeixement econòmic. Una vegada més
presentam i defensam en aquest parlament una iniciativa
necessària, una exigència, una reivindicació històrica dels
professionals d’aquestes illes, com és l’equiparació de la
indemnització per residència amb Canàries.

Des de fa anys les Illes Balears pateixen un escandalós
dèficit de personal sanitari. Durant aquesta pandèmia hem vist
la necessitat real de tenir un sistema sanitari fort, amb personal
suficient. Hem patit les mancances del sistema i patim les
dificultats per cobrir baixes o vacances de sanitaris. Com bé
saben, els metges de família de Balears són els que més
pacients visiten de tot el país. La ràtio de les Illes és de 1.761
usuaris per facultatiu, 400 més que la mitjana nacional. 

A dia d’avui l’Atenció Primària a la nostra comunitat es
troba saturada. La problemàtica de la manca de personal al
Servei de Salut de les Illes Balears, especialment de metges i
infermers, és una de les causes per les quals s’han produït
disfuncions assistencials a l’ib-salut en aquests darrers, fet que
s’ha vist agreujat amb l’arribada de la COVID. Una de les
raons d’aquesta mancança és la falta de mesures fidelitzadores
i dins d’aquestes, les relacionades amb el cost de vida d’aquesta
comunitat autònoma i la precarietat laboral dels contractes
laborals que s’ofereixen. Els representants dels treballadors del
Servei de Salut parlen de discriminació salarial amb altres
comunitats geogràficament semblants i amb problemes similars. 

La situació actual és realment complicada, el personal es
troba desbordat. Es fa més necessari que mai augmentar els
esforços i recursos de què es disposa, per lluitar contra aquesta
pandèmia. Això passa sens dubte per facilitar i fer atractius per
als professionals sanitaris el desplaçament i l’estada a les
nostres illes, unes illes amb un cost de vida elevat, que fan que
en moltes ocasions els sigui impossible fer-hi front a aquests
professionals de la salut que vulguin venir per iniciar un
projecte laboral i personal. 
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Canàries ha aconseguit mesures molt més avantatjoses que
les que s’ofereixen a Balears. És necessari que el Govern iniciï
les negociacions amb els sindicats, a fi de consensuar mesures
semblants que ajudin a dotar la sanitat pública de la nostra
comunitat, del personal adient per fer front a la situació actual.
Hem de destacar que a Gran Canària i a Tenerife els sanitaris,
per exemple, tenen un incentiu de 178 euros al mes i a la resta
de l’arxipèlag de 595 euros. A Mallorca en canvi aquest
incentiu és de 97 euros enfront dels 178 de Gran Canària. A
Menorca, Eivissa i Formentera és de 108 euros, davant dels
594 de Canàries. Si s’aprova aquesta equiparació, un sanitari de
Menorca, d’Eivissa i Formentera, passarà a cobrar gairebé 500
euros més cada mes.

Avui proposam i debatem una mesura concreta, justa i
necessària. Per tots aquests motius des del Partit Popular instam
que la Conselleria de Salut proposi durant el 2021 als sindicats
d’àmbit sanitari d’aquesta comunitat amb representació a l’ib-
salut, l’inici de les negociacions de mesures fidelitzadores
efectives que facilitin l’arribada de professionals sanitaris a
Balears. És fonamental que el Govern balear augmenti la
quantia del complement d’indemnització per residència del
personal del Servei de Salut i equiparar-lo al complement de
Canàries en aquesta legislatura, tal i com ho reclamen sindicats
com SIMEBAL i plataformes com (...) cada 15 dies a les
manifestacions que es produeixen a Eivissa. Finalment instam
també la Conselleria de Salut a contractar més personal sanitari
per adequar les necessitats actuals a les plantilles hospitalàries
i d’Atenció Primària.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Marí. Interviene por parte del Grupo
Parlamentario VOX-Actua Baleares la Sra. Ribas, para
defender la enmienda RGE núm. 2764/21.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, vicepresidenta. Otra vez debatimos sobre el eterno
problema de la fidelización de los médicos y sanitarios en
Baleares. Desgraciadamente es otro de los temas recurrentes en
este parlamento y probablemente nos saldrán los grupos
políticos que están en el Gobierno, con su también recurrente
discurso consistente en comparar la situación de la comunidad
autónoma tras la crisis de 2008 y decir que vienen de un
escenario mucho más precario, aunque han pasado ya 13 años
y aunque han estado gobernando con crecimiento económico
en los últimos ocho años, antes de la pandemia.

Y es que evidentemente en tiempos en que la economía va
bien, se recauda más y se tiene más dinero para mejorar los
recursos públicos y resulta que el actual gobierno de izquierdas
ha contado con 4.000 millones más en los últimos seis años en
los que está gobernando y en vez de aprovecharlos para
solventar los problemas crónicos de Baleares, los ha

despilfarrado en gasto ideológico, en aumentar el clientelismo
político y en derrochar en gasto improductivo. Y es tal su
ceguera ideológica que ante la falta de personal tan esencial,
como son los médicos y los sanitarios, en vez de facilitar que
vengan a Baleares y que se queden aquí a desarrollar su carrera
profesional, lo que hacen es ponerles trabas. No les retribuyen
adecuadamente para compensar el coste de la vida, que es
superior en las islas por el hecho de ser islas y encima les
imponen la obligación de acreditar conocimientos de lengua
catalana, un requisito que no existe en otros lugares de España.

Pero es que la solución es muy sencilla, establecer un
complemento de insularidad adecuado para suplir la diferencia
de poder adquisitivo entre los trabajadores de las islas y los
trabajadores de la península y eliminar trabas lingüísticas que
impiden el acceso a los puestos de trabajo, la movilidad o la
promoción de los profesionales de la salud, para que puedan
progresar en sus carreras profesionales, sin ser discriminados
en función de la lengua que hablan, porque si no existe un
examen de castellano para poder ser funcionario o personal
público, tampoco deberíamos imponer pasar un examen de
catalán. No tiene sentido, sólo se explica desde una visión
ideológica y sectaria que pretende evitar la llegada de
trabajadores desde otros puntos de España y su permanencia en
Baleares, que es precisamente lo que pretende esta iniciativa y
como no quieren forasters, pues a imponer el catalán y así nos
quedamos con los nuestros de Baleares y con los catalanes, que
es a lo que aspiran a ser ustedes, catalanes, en su inexplicable
complejo de inferioridad, aprovechado por los catalanes para
la invasión cultural de estas islas.

¿Qué no hay médicos suficientes? Eso es lo de menos, lo
importante para este Gobierno es que les curen en catalán.
Luego los grupos políticos que están en el Gobierno nos dirán
que no hay ningún problema y que no hay falta de personal en
la sanidad pública. Pero por mucho que digan, lo cierto es que
existen dificultades para cubrir plazas vacantes ante la falta de
profesionales dispuestos a vivir y trabajar en las islas. Y lo
cierto es que muchos de los que vienen se van en cuanto
pueden y esa alta rotación de personal hace que los servicios
sanitarios sean menos eficientes por los costes de adaptación a
los puestos de trabajo, costes de formación, costes de procesos
de selección de personal...

En fin, desde VOX nosotros..., yo ya he perdido la cuenta
de las veces que hemos solicitado en este parlamento medidas
contundentes para acabar con este problema crónico del
servicio de salud público. Constantemente estamos reiterando
la necesidad de equiparar a nuestros médicos y sanitarios con
los de Canarias en cuanto al complemento de insularidad. Es
una cuestión de voluntad política, de dejar de gastar en
propaganda ideológica y en los chiringuitos de siempre que no
sirven para nada y en gastar en lo importante, y pocas cosas son
tan importantes como la salud y la vida de las personas. 

Pero no solo no hay voluntad política para equiparar el plus
de insularidad con Canarias si no que encima en medio de la
peor situación sanitaria que hemos vivido resulta que les bajan
el sueldo un 2% en el complemento específico, no les suben el
0,9% que les habían prometido y se dedican a pisotear sus
derechos laborales mediante decretos ley con traslados forzosos
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y turnos de trabajo impuestos desde el mismísimo Consolat de
la Mar. 

Y luego vienen aquí los partidos del Gobierno a contarnos
que el Govern balear lo hace estupendamente, que los médicos
y sanitarios están encantadísimos con sus condiciones laborales
y con tener que examinarse de catalán si quieren trabajar o
prosperar en sus carreras. Evidentemente estamos a favor del
contenido de esta iniciativa del Partido Popular que pide que se
equipare el plus con Canarias y que se contrate al personal
necesario, pero echamos en falta que no pidan ustedes también
eliminar el requisito del catalán para poder venir a trabajar
como médico o como sanitario en Baleares. Por ese motivo
hemos presentado una enmienda para que se incluya la
eliminación del catalán...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sra. Ribas, vaya terminando, por favor. 

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Termino, vicepresidenta. Para que se incluya la eliminación
del catalán como barrera de entrada a las profesiones sanitarias
y esperamos que el Partido Popular la acepte. 

Gracias, vicepresidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Ribas. Intervienen los grupos
parlamentarios que han presentado conjuntamente las
enmiendas RGE núm. 2772/21 y 2780/21. Por parte del Grupo
Parlamentario Socialista tiene la palabra la Sra. Fernández. 

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO: 

Gracias, Sra. Presidenta. Bon dia, senyors diputats i
diputades. M’agradaria començar la meva intervenció per no
perdre de vista de què i de qui parlem fent un reconeixement a
la important tasca que fan els professionals sanitaris al nostre
servei de salut. Des de metges a zeladors, infermers, auxiliars
i personal administratiu han demostrat durant la pandèmia -però
no només en aquells moments més durs del primer
confinament- que la seva no és una professió que es pugui
exercir sense dedicació i professionalitat, i aquesta dedicació i
professionalitat s’ha de reconèixer, clar que sí.

Per això aquest govern i la Conselleria de Salut duen sis
anys recuperant els drets perduts durant la darrera legislatura
del PP, això que al Partit Popular li molesta tant que recordem
i sembla que a VOX també li molesta. Perquè no volen que
ningú no sàpiga què tornaria a passar si ells governessin. Poc
quedaria de totes aquestes reivindicacions que avui fan perquè
la realitat és que quan governa la dreta la inversió en sanitat
pública desapareix, es tanquen hospitals i els treballadors
perden els seus drets.

Només un exemple d’això, Diario de Mallorca titulava el
2014: “El recorte de Bauzá hunde el gasto sanitario por
habitante. En el año 2010 el Pacto de progreso destinó 1.463
euros por habitante para sufragar su salud. Un año más tarde,

coincidiendo con el cambio de ejecutivo y la llegada de los
recortes del PP, solo se destinaron 1.180 euros por residente
de gasto sanitario. En 2012 el Govern Bauzá siguió recortando
y según las cifras del informe del Sistema Nacional de Salud
las Islas fueron la provincia con un mayor recorte de su gasto
sanitario que en 2012 llegó al 18%”. 

I un altre més, Cadena SER, 2012: “El Govern balear
cierra 2 hospitales de los 11 que tiene en las Islas y derivará
a los pacientes a la sanidad privada. El Partido Popular
admite que se reducen beneficios laborales y que aumentan los
despidos o no renovaciones de interinos. El Govern cree que
puede ahorrar 264 millones con medidas como reducir los
complementos salariales -repeteixo:“reducir los complementos
salariales”-, congelar la oferta de trabajo público, no cubrir
bajas hasta que no pasen 30 días, no pagar los días libres por
guardia o vender patrimonio. Se calcula que solo con el
aumento de horarios laborales y el cierre de los dos hospitales
anunciados este lunes se pueden perder 1.800 empleos, eso se
suma a los 2.000 que ya han sido despedidos en el último año,
es decir, un 20% de la plantilla.”

Això ens vàrem trobar, Sra. Marí, i després ens demanen
que contractem més personal o que millorem les seves
condicions. Un 20% de la plantilla. I ho feim, perquè enfront de
les polítiques de destrucció de la sanitat pública que impulsava
el PP aquest govern ha augmentat un 43,5% del capítol de
personal, gairebé 235 milions d’euros, un increment del
personal estatutari del Servei de Salut d’un 14,5%, més de
2.000 treballadors més en sis anys: una pujada de l’import de
la massa salarial de més de 150 milions d’euros repartits en
65,5 milions per a la incorporació de nous efectius i personal,
i 85 milions per a millores retributives dels nostres sanitaris; 85
milions d’euros per a millores retributives en sis anys; per
recuperar els drets que vostès els havien tret. Gasto ideológico
en diuen alguns. 

I la realitat de tot aquest esforç econòmic es tradueix en el
pagament de la carrera professional -record que som una de les
úniques cinc comunitats que el paguen-, el reconeixement de la
superposició de jornada com a temps de treball dels
professionals d’infermeria, l’augment del preu de l’hora de les
guàrdies -estam entre les sis comunitats autònomes on més es
paguen les guàrdies-, la recuperació de la incapacitat laboral,
el pagament de guàrdies a dones embarassades i en període de
lactància, la conversió de 1.000 eventuals en interins o la
convocatòria de 5.000 places d’oposicions. 

Presenten aquesta PNL on demanen l’impossible perquè no
s’ho creuen, això de la negociació sindical i la millora dels
drets dels treballadors, però nosaltres sí. I així ho hem
demostrat cada un dels anys que hem governat i ho seguirem
fent. 

Per això els presentam una esmena al punt 1 que entenem
reflecteix millor com s’ha de produir la negociació: “El
Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut del
Govern de les Illes Balears per tal que proposi durant l’any
2021 als sindicats amb representació a la mesa sectorial l’inici
de les negociacions de mesures fidelitzadores efectives que
facilitin l’arribada de professionals sanitaris a la comunitat
autònoma de les Illes Balears.”
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I una altra al punt 2: “El Ple del Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears perquè continuï en
la lluita per al desenvolupament d’un REIB fiscal just i a la
vegada insti el Govern de l’Estat i de la Unió Europea perquè
reconeguin l’especial dificultat econòmica que pateixen els
treballadors i les treballadores de les Illes Balears i
s’estableixin fonts extraordinàries perquè es pugui
complementar el plus d’insularitat actual fins arribar a
quantitats equiparables al complement de Canàries, tot tenint en
compte les retribucions comparades incloent tots els
complements.”

També votarem a favor del punt 3, ja que la contractació de
personal, com ja hem vist, és una de les prioritats de la
conselleria i així ha quedat demostrat durant els darrers sis
anys. 

Gràcies, Sra. Presidenta. 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA: 

Muchas gracias, Sra. Fernández. Por parte del Grupo
Parlamentario Unidas Podemos tiene la palabra la Sra. Martín. 

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ: 

Gràcies, presidenta. Disminuir la temporalitat, augmentar
l’estabilitat amb més contractes i de major durada i augmentar
les mesures de fidelització són objectius de les polítiques
sanitàries d’Unides Podem. 

El primer que cal tenir en compte és que la fidelització no
depèn només de qüestions econòmiques i laborals, sinó també
professionals i socials. El respecte a l’autonomia de les
diferents categories professionals, l’organització dels centres,
la prevenció de les agressions, la millora de les condicions
físiques dels espais a on es fa aquesta feina, el reconeixement
de malalties professionals, el respecte als criteris emesos,
especialment al llarg de la pandèmia, disposar d’una legislació
que empari l’exercici professional, molt especialment en el
final de la vida com hem fet amb la recent Llei d’eutanàsia que
a la fi és un dret en el nostre país, per molt que l’església
catòlica faci dies que treu fum pels queixals, són alguns dels
elements que s’han de tenir en compte. 

També és important -i no hi hem trobat esment en aquesta
PNL que debatem- que hi hagi un habitatge a preu assequible
i també els costs d’insularitat. Lluitam cada dia per posar a
l’abast de la gent aquest dret, que no és un bé de mercat ni
especulatiu, malgrat el ministre Àbalos hi ha dies que sembla
que no ho acaba d’entendre.

En relació amb la PNL que presenta avui el Partit Popular,
sobta que una formació -i no m’estendré perquè ja la portaveu
que m’ha precedit ha posat molts d’exemples- que no va fer res
ni quan governava ni allà on governa per retenir i fidelitzar als
seus professionals, presenti aquesta iniciativa, però la celebram
i la veim des d’una perspectiva positiva. 

Des d’Unides Podem sí que creiem fermament en la
fidelització dels professionals de la sanitat pública. De fet, la
setmana passada vàrem presentar a la Comissió de Salut del
Congrés dels Diputats una PNL per reduir la temporalitat del
personal sanitari del Sistema Nacional de Salut de manera que
s’implementin plans d’estabilitat i de qualitat en l’ocupació, a
més d’impulsar programes específics de retorns de
professionals i que aquestes mesures siguin dutes com més
aviat millor al Consell Interterritorial de Salut.

La negociació de les mesures fidelitzadores a les Illes
Balears s’ha de dur a terme en el si de la mesa sectorial, per
això hem presentat una esmena perquè es compti amb tots els
sindicats i no només amb els d’àmbit sanitari, que el Partit
Popular és especialista sempre a referir-se als sanitaris. A
l’àmbit sanitari hi treballen disciplines molt diverses, no totes
qualificades com a sanitàries, però totes aporten de manera
valuosa i totes han de ser tengudes en compte.

En matèria de fidelització per via econòmica hem proposat
una esmena vinculada al REIB, com no pot ser d’altra manera,
que seguirem lluitant. I també reclamam que la Unió Europea
estableixi fons extraordinaris perquè es puguin complementar
els plus d’insularitat actual fins arribar a quantitats equiparables
al complement de Canàries, tot tenint en compte sempre les
retribucions de tots i cadascuns dels complements, perquè tots
i cadascun s’han de computar. 

Ja per acabar, amb relació a VOX i la seva esmena reiterada
de rebuig al català, miri, vostès han parlat de forasters, idò això
els ho diu de tot cor la filla de dos forasters, mare gallega i pare
d’Àvila. Vostès no menyspreen la nostra llengua, vostès
menyspreen la nostra terra cada una de les vegades que parlen
en contra de la nostra llengua. Mirin la legislació, apliquin-la.
Crec que amb això ja n’hi hauria prou, però bé, es veu que de
manera reiterada vostès un dia i un altre, i un altre, i un altre
parlen en contra de la nostra llengua. És inacceptable. Des de
la nostra formació en cap cas no els donarem suport. 

En definitiva, i ja per acabar, en mesures laborals i
professionals per fidelizar els professionals de la sanitat pública
sempre trobaran el suport de la nostra formació. Són aquests
professionals orgull de la nostra comunitat autònoma i del
nostre país que lluiten cada dia perquè puguem sortir d’aquesta
pandèmia.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Martín. Por parte...

(Alguns aplaudiments)

... del Grupo Parlamentario MÉS per Mallorca té la paraula el
Sr. Ensenyat. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta. Diputats i diputades,
molt bon dia a totes i a tots. Sra. Marí, m’ha agradat molt
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aquesta ovació que el seu grup parlamentari li ha fet en el
moment de sortir. Si un no sabia...

(Algun aplaudiment)

... si un no sabia molt bé de què havíem de parlar no sé,
semblava fins i tot que hagués de prendre possessió del càrrec
de presidenta de no sé què, no? Però bé, en tot cas parlam
d’una qüestió i amb aquesta qüestió hi estam d’acord.

Efectivament, coincidim que tenim un problema de manca
de personal sanitari, problema que compartim, vostè ho deia a
l’argumentació de la seva proposició no de llei, amb Canàries,
però a més de Canàries hi podem afegir altres moltes
comunitats autònomes. Crec que no fa molt parlàvem, per
exemple, de la situació d’Andalusia i curiosament..., bé, i en
parlarem després. tant Andalusia com Canàries són comunitats
que només tenen una sola llengua oficial, però després si de cas
en parlarem.

Per tant, compartim efectivament que hi ha d’haver
incentius que compensin aquesta dificultat que tenim. A part
d’aquests incentius hem de tenir una cura especial a aquells
indrets on aquesta problemàtica s’agreuja. Evidentment vostè
coneix la realitat d’Eivissa, la realitat de Formentera i també la
de Menorca i també evidentment la de Mallorca. No només
dins l’aspecte sanitari, és a dir, si veim per exemple què passa
dins justícia hi trobarem que tenim una situació francament
preocupant on hi ha hagut tota una remesa de gent que havien
aprovat les seves oposicions i que una vegada que han tengut
els punts que tocava s’han tornat als seus llocs d’origen
precisament per les dificultats que comporta el trasllat, venir a
viure a les Illes Balears pel sobrecost. 

Nosaltres li hem presentat dues esmenes i ho hem fet
sobretot amb aquest esperit de dir, bé, ja que hi estam d’acord
amb una qüestió provoquem que hi hagi la màxima unanimitat
possible, per tant, són qüestions que són més tècniques que
polítiques. Vostè quan diu, asseguem-nos a veure què podem
aconseguir, evidentment ens hem d’asseure i ens hem d’asseure
amb els agents implicats que són els sindicats al cap i a la fi,
especialment tots aquells que siguin presents a una mesa.

Quan parlam de compensar tot allò que ens produeix a
nosaltres la insularitat, cal recordar que tenim damunt la taula
un règim fiscal i especialment tot un conjunt de coses que s’han
de normalitzar i que esperem que qualque dia s’arribin a
normalitzar, que evidentment si n’hem de parlar tot això ha de
quedar recollit dins aquest document marc que ha de ser el
règim especial fiscal de les Illes Balears especialment en tot
allò que encara a dia d’ara s’ha de desenvolupar. 

Sí que li volia dir que una vegada que vaig llegir la PNL
vaig estar molt content precisament que haguessin abandonat
aquella lluita totalment estèril i absurda sobre el requisit del
català, però bé, ja han vengut els seus companys d’extrema
dreta a recordar-li, a dir, eh!, recordin-se d’allò, que allò és el
gran impediment perquè tenguem bons professionals a aquesta
terra. Curiosament no ho és a Andalusia, que tenen exactament
els mateixos problemes, no ho és a Canàries i no ho és al
conjunt de les comunitats autònomes de la resta de l’Estat. Tal
vegada seria o el tema passaria que hauríem d’invertir més en

temes de formació. Supòs que una cosa, clar, és la polèmica en
el seu dia, com era la creació de la Facultat de Medicina, a dia
d’avui ningú no discuteix de la importància de tenir una facultat
de Medicina. 

Hem de ser molt conscients, és a dir, quan vénen metges
especialment d’altres països, evidentment migrar és un dels
drets fonamentals reconegut per la Declaració del Dret
Universal de les Persones, però sí que hem de reconèixer que
quan ve un metge d’un altre país, aquest metge a nosaltres, a
l’Estat espanyol, no li ha costat un euro, en canvi al país
d’origen li ha costat molt de doblers i li provocam un vertader
problema. Per tant, la solució passa evidentment per fomentar
la formació i passa especialment per fomentar la formació dins
la pròpia comunitat autònoma i posar en valor això.

Per tant, en qüestions lingüístiques no hi ha res de nou, això
ja és més vell que anar a peu, fins i tot que el Decret de Nova
Planta, voler-nos imposar als ciutadans d’aquestes illes, és a dir
a la gent de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera,
que parlem únicament i exclusivament la lengua del imperio.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Ensenyat. Interviene el Grupo
Parlamentario Ciudadanos para defender las enmiendas RGE
núm. 2773 y 2774/21. Tiene la palabra el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, vicepresidenta. Molt bon dia a tothom de bell nou.
A aquesta cambra en plenaris, en comissions tots els diputats
hem donat i hem sentit als membres del Govern aplaudir i
reconèixer des de les paraules l’esforç i la dedicació i el
sacrifici dels professionals sanitaris de la nostra comunitat
autònoma: facultatius, personal d’infermeria, zeladors, tècnics
de transport sanitari i tot el grup de treballadors i treballadores
que fan feina a tot l’àmbit de les instal·lacions i dels serveis
públics de salut.

També hem reconegut l’esforç i la resiliència del conjunt de
la societat de les Illes Balears, de la gent, dels treballadors, de
les famílies i dels que han perdut la feina, però no ens
enganyem i no enganyem a ningú quan només donam paraules.
El millor, sincer i efectiu reconeixement als professionals
sanitaris no són només paraules d’agraïment ni manifestacions
d’intencions o voluntats, sinó garantir els seus drets i
condicions laborals. 

L’esforç no només ve des de l’inici de la pandèmia, només
parlam de la pandèmia quan parlam del reconeixement al
sanitaris, als treballadors públics en general, sinó des de fa anys
assumint una ràtio d’atenció sanitària a pacient de les més
elevades de l’Estat, i aquí hi ha hagut una diputada que abans
ha esmentat les xifres.

Som la comunitat autònoma amb un índex d’atenció mèdica
versus pacient del més elevat de tot l’Estat espanyol, al voltant
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de 1.800 usuaris per facultatiu, i aquesta ràtio encara és més
elevada a les pitiüses, suposa quasi 400 més que la mitjana
espanyola.

La manca de professionals és evident, ha quedat palès aquí
i aquesta sobrecàrrega de feina suposa patir la qualitat
d’atenció i l’eficàcia malgrat la implicació i entrega dels
nostres sanitaris. Ells mateixos ho han denunciat. 

Tornant al reconeixement pel que respecta a la ciutadania,
als usuaris del nostre servei public de salut, el que esperen els
ciutadans de les Illes dels seus sanitaris i de la responsabilitat
del Govern és ser atesos el més aviat possible amb la millor
condició de fidelització i motivació dels professionals que els
atenen i no és el cas. No tant sols ho estan denunciant les
associacions professionals, ho estan denunciant els col·legis
professionals i el conjunt dels ciutadans usuaris del Servei
Públic de Salut que així ho denuncien a l’atenció al pacient.

Per això és necessari que la relació de llocs de feina
s’adapti a les demandes de les Illes, especialment en atenció
primària o en metges de família i infermeria, especialment a
Eivissa i Formentera. S’han de cobrir vacants existents i s’ha de
garantir l’estabilitat dels serveis sense haver de desplaçar-se o...
cancel·lats quan hi hagi baixes laborals, com s’ha donat en
molts de serveis a l’illa de Formentera. Aquests no s’han pogut
cobrir i evidentment hi ha hagut una incidència important
durant la pandèmia.

El nostre grup parlamentari ha presentat dues esmenes per
afegir a aquesta proposició no de llei presentada pel Grup
Parlamentari Popular que estam segurs que la milloren i la
complementen i així ho hem traslladat a la seva portaveu, fent
especial atenció a la necessitat de dotar del personal necessari
per baixar la ràtio assistencial que és on se centren les dues
esmenes i la nostra defensa aquí.

No podem oblidar l’augment progressiu de la població a la
nostra comunitat autònoma, així com la modalitat de destinació
turística residencial de les nostres illes, per la qual cosa durant
molts de mesos la població s’incrementa i demanda també
l’atenció del Servei Públic de Salut tant els desplaçats d’altres
comunitats autònomes com des de l’estranger.

Finalment, des de Ciutadans volem manifestar l’excel·lent
sistema de salut pública de què disposa el nostre model d’estar
del benestar i precisament per això hem de consolidar-lo i
adaptar-lo a les demandes i necessitats dels usuaris. 

Per això ja manifest a la Sra. Marí que donarem suport als
punts de la seva proposició no de llei i li demanam que accepti
i donin suport la resta de diputats i diputades les nostres
esmenes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Abrimos ahora el turno de
fijación de posición, por parte del Grupo Parlamentario El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, Sra. Marí,
coincideixo totalment amb vostè que hi ha una manca de
personal sanitari al nostre servei de Salut, una problemàtica que
ve d’enrere, però permeti’m que li digui que vostès són
responsables directes també d’aquesta situació, per un costat
perquè es va fer fora cents de professionals del nostre sistema
de salut i en segon lloc perquè -a tall d’exemple- el Govern del
Sr. Bauzá va suprimir entre d’altres coses el plus de fidelització
de Menora i Eivissa i exigí fins i tot als metges la devolució del
que s’havia cobrat.

És cert que tengueren una greu crisi quan vostès
governaren, una greu crisi econòmica en aquesta comunitat,
però s’hauria d’haver prioritzat, la salut i ha de ser sempre un
tema prioritari, però també és cert que hem d’avançar i hem
d’unir esforços perquè això no torni passar. 

Amb aquesta pandèmia s’ha vist clar l’importància de tenir
el personal necessari en Salut i amb aquestes propostes que
vostè fa ajuda que aquesta fidelització i contractació pareix que
anam en bon camí.

Tendrà el nostre suport en aquesta proposta perquè veim
que és positiva i necessària, tant per al sector com per a tota la
ciutadania.

No és la primera proposta ni la primera vegada que debatem
al Parlament en relació amb la fidelització i ho hem dit i ho
repetirem tantes vegades com faci falta que no entrarem en el
joc brut a costa de la llengua. El català no s’aplica si no
existeixen professionals per cobrir les places i a més es dóna un
temps per poder acreditar-lo. La fidelització dels professionals
no té a veure amb llengües, té a veure amb mesures reals i en
positiu que incentivin els professionals com pot ser el plus
d’insularitat o els complements d’indemnització per residència
que és una opció per convidar a venir professionals d’altres lloc
si s’equipara amb Canàries.

Supòs que avui al Grup Parlamentari Socialista no li anirà
tan bé el punt 2 perquè insta el Govern de les Illes Balears i no
el Govern central. No veig cap esmena que vagi adreçada a una
indemnització per residència similar a les Illes Canàries tenint
el compte el nivell de vida de les Illes Balears, com es va fer a
la Comissió d’Institucionals amb els Cossos i Forces de
Seguretat perquè era una petició cap a l’Estat espanyol. Hem de
ser coherents i si toca a la comunitat reintegrar aquestes
quanties ho hem de saber negociar i fer i, si després ho hem de
demanar al Govern central per a altres empleats públics sí que
ho demanam, aquí ens costa més i no hauria de ser així.

Ja seguirem demanant un sistema de finançament just i un
REB que reconegui la dificultat que ens suposa ser illencs. I,
m’han de perdonar, però en les gestions que s’han fet
darrerament per part d’aquest govern, el Sr. Sánchez per
obligar, demostrar i reivindicar -i ho pos tot entre cometes-
aquest REB just, pos en dubte que PSOE i Unides Podem ho
considerin important i necessari.

Per tant i en resum, si accepta l’esmena de VOX no li
donarem suport, sí que n’hi donaríem a la 2772/21 dels grups
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parlamentaris que donen suport al Govern perquè pensam que
específica l’espai on es negocia. I no n’hi donaríem tampoc a
l’altra presentada per aquests grups parlamentaris perquè
pensam que és una demanda que ha de fer el Govern de manera
paral·lela i independent a la puja que es demana.

Respecte de les esmenes del Grup Parlamentari Ciutadans,
donarem suport als dos casos tant a la 2743, perquè pensam que
és important revisar i adequar la relació de llocs de treball del
personal sanitari, i també a la RGE núm. 2774, que trobam que
és necessari i si hi ha les necessitats i s’ha... fet l’estudi
pertinent i és prioritari en aquestes illes també s’hi ha de dur.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Per part del Grup Parlamentari
Mixt té la paraula la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Bon dia de nou, diputades i
diputats. Sobre la reclamació del Partit Popular subscrivim cent
per cent la diagnosi, subscrivim les necessitats que es plantegen
en aquesta iniciativa i, per tant aquí no és que hi hagi -crec jo-
i a més ho veig també per la resta de les intervencions, no hi ha
molt de marge de discussió perquè tots sabem i som conscients
que hi ha un problema greu a Balears de manca de facultatius
i de personal mèdic i d’infermeria en general, hi ha una
dificultat per cobrir algunes especialitats en concret, i aquesta
situació s’acusa d’una manera especial a Eivissa i Formentera.
Això veig que també Ciutadans ho reflecteix en una de les
seves esmenes.

Per tant, sobre la diagnosi coincidim, hi ha un problema,
nosaltres no entrarem en l’èpica baralla PP-PSOE que vivim
cada setmana en aquest parlament i tu més, i tu més, i jo vaig
fer i tu vares fer. Francament crec que és avorridor i poc
constructiu. Per tant, on sí vull posar l’accent és sobre la
qüestió actual. És cert que el Govern ha fet un esforç de
contractació addicional de personal molt important aquesta
legislatura, molt important. Això ho volem reconèixer i ho
valoram positivament.

Ara bé, ara ja hem de pensar en l’escenari 2022 a efectes de
pressupost, perquè em sembla que els recursos que arribaran
addicionals difícilment sembla que vagin destinats a contractar
més personal mèdic o més personal del sector sanitari en
general i després tenim la cobertura de sanitat privada que
tenim i per tant, faves comptades. 

Ara bé, sobre les propostes que ens planteja el Partit
Popular. Estam d’acord en el fons del punt 1, com els he dit, si
vostès accepten l’esmena que els planteja PSOE, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, pensam que fa una apreciació,
una correcció o una precisió que s’ajusta més a la realitat i és
a dir, més que una negociació només amb els sindicats, ha de
ser una negociació dins l’àmbit de la mesa sectorial. Per tant,
si vostès l’accepten, nosaltres li donarem suport.

Punt 2. A veure, nosaltres donarem suport tant si accepten
l’esmena que els presenten PSIB, Unides Podem i MÉS per
Mallorca, com si no i m’explic. Està bé en el fons l’esmena que
ha plantegen els grups que formen el Govern en el sentit de
traslladar aquesta negociació al REIB, però també siguem
realistes, siguem realistes, això arribarà i quan arribarà, perquè
dins les negociacions dels fons d’insularitat no es parlava
d’aquest tipus de retribucions i -si em permeten, ho dic perquè
aquest tema és recurrent-, abril de 2018, permeti’m que els
llegeixi un acord de la Comissió d’Hisenda respecte d’una
proposta presentada o defensada millor dit per aquesta diputada
per part del Grup Mixt. Deia, es va acordar “iniciar el diàleg
entre totes les parts implicades en la negociació dels acords
econòmics que permetin l’equiparació de tots els treballadors
públics del Govern de les Illes Balears amb residència a l’illa
de Formentera, pel que fa a la percepció efectiva del
complement especial de residència  en aquesta illa amb efectes
a l’entrada en vigor de l’exercici pressupostari 2019". 

No hem vist res encara, no hem vist res. El personal mèdic
de l’Hospital de Formentera cobra un plus, el personal mèdic
contractat evidentment pel Govern de les Illes Balears, cobra
un plus d’insularitat específic per a Formentera, que reconeix
la situació especialment difícil per fidelitzar i mantenir
professionals..., o tenir una plantilla estable de professionals a
la nostra illa, i això es compensa amb aquest plus. Aquest plus
no el rep en canvi la resta de professionals i de treballadors del
Govern de les Illes Balears a la nostra illa, cosa que genera un
greuge evidentment, per què no també els treballadors de
l’ensenyament? I per què no els treballadors d’altres àmbits de
la funció pública?

Per tant, aquí tenim una situació greu, avui parlam del
personal sanitari, però vostès saben que això podria ser un
debat més general sobre la resta de personal que no el sanitari
també. I per tant, ja els dic, aquest acord allà va quedar, amb
una proposició no de llei aprovada el 2018, sense cap efecte i,
clar, si ara el Govern ho aboca tot o aposta perquè tot això es
resolgui a través d’un REIB, jo què vol que els digui?, no tenim
motius objectius a dia d’avui per pensar que això pugui ser una
realitat, no dic a curt termini, dic a mig termini. Per tant,
nosaltres donarem suport al punt 2 també.

Punt 3, respecte d’instar la Conselleria de Salut a la
contractació de personal sanitari, per adequar les necessitats
actuals de plantilles hospitalàries i d’Atenció Primària. Sí,
tenim un problema d’Atenció Primària, hi ha un problema greu
d’Atenció Primària. Es vulgui reconèixer en major o menor
mesura, escoltin, que cadascú faci el que trobi convenient, però
el problema hi és i els ciutadans ens ho recorden cada dia.

I, finalment, respecte de les propostes de Ciutadans,
nosaltres també hi donarem suport. Per tant, això és tot el que
puc dir per la meva part.

Gràcies.

(Se sent el timbre de crida per a la votació)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Ara correspon donar la paraula al grup
proposant, té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Sra. Fernández, el que sí sabem és el
maltractament actual del seu govern, del govern socialista a la
sanitat pública balear...

(Alguns aplaudiments)

Amb el pressupost més elevat de la història, vostè ha de
parlar de fa deu anys per poder justificar el seu vot en contra a
aquesta proposta...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... a aquesta equiparació. 

Sra. Sureda, de 2016 a 2019 el Govern d’Armengol ha
perdut 1.240 professionals sanitaris. Aquestes són les polítiques
sanitàries de la Sra. Gómez i la Sra. Armengol durant els anys
de bonança. 

Des del Partit Popular fa anys que proposam l’augment
d’aquest plus, fa anys que denunciam que les mesures del
Govern d’Armengol per atreure sanitaris són mesures
antifidelitzadores. Fa temps que avisam que els contractes
precaris i l’explotació sanitària a la qual té sotmesos a metges
i infermers provoca una fuita de sanitaris. I quina ha estat la
resposta els darrers sis anys? Quin ha estat el pla? Quines han
estat les mesures del Govern d’Armengol? L’única comunitat
autònoma de l’Estat capaç de retallar el 2% del salari als
sanitaris. Retallen els complements autonòmics, jornades
maratonianes doblant i triplicant torns, exigències lingüístiques
davant necessitats sanitàries, contractes precaris inferiors a tres
mesos, els sanitaris estan esgotats, físicament no poden més,
psicològicament estan superats, i el Govern no fa més que
menysprear a tots els nostres professionals.

Des de fa anys el Partit Popular reclama un pla per afrontar
la manca de personal sanitari, especialment de metges
d’Atenció Primària i d’especialistes. Però passa el temps, no hi
ha pla, no hi ha planificació ni organització i tampoc projecte.
VOX ha presentat una esmena i els proposam que el redactat
sigui el següent, tal i com va defensar el Partit Popular el passat
mes de setembre en aquest parlament: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a modificar la
normativa corresponent per tal que el requisit lingüístic del
nivell B2 de català passi a ser valorat com un mèrit”, un mèrit,
no un requisit i això és el que ha defensat sempre el Partit
Popular.

Quant a les esmenes de Ciutadans, l’esmena 2773 i la 2774,
consideram que queden englobades en el punt tercer de la
iniciativa que proposam, adequant les plantilles hospitalàries i
l’Atenció Primària a les necessitats actuals. 

El Partit Socialista, Podemos i MÉS per Mallorca han
presentat dues esmenes. La RGE núm. 2771 no l’acceptarem

perquè és pràcticament igual, per no dir calcada, al primer punt
que proposa el Partit Popular. L’altra esmena, la 2780, ... Sra.
Fernández, el decret de remuneracions del 90 de la CAIB,
establia que el concepte per indemnització per residència
s’actualitzava conforme amb els que actualitza l’Estat cada any,
però la Llei de pressuposts generals de la CAIB d’aquest any,
elimina això. Per tant ja no depèn de l’Estat i el Govern, és a
dir, la comunitat autònoma, pot incrementar quan vulgui aquest
complement. 

Per tant, és una qüestió de voluntat política. Vostès amb
aquesta esmena tiren pilotes fora, sense voler assumir un
problema propi, sense voler donar solució a curt termini.
Aquesta és la seva proposta a l’equiparació, evidentment no
l’acceptarem. Hauran d’explicar el seu trilerisme i a aquestes
alçades han perdut tota la credibilitat amb els sanitaris.

Ara més que mai per a aquesta situació excepcional
necessitam polítiques i polítics excepcionals. Per poder cuidar
dels ciutadans, primer s’han de cuidar els sanitaris.
Lamentablement aquest govern no ha fet ni una cosa ni l’altra,
tenen els sanitaris maltractats i els ciutadans abandonats.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un cop finalitzat el debat, procedirem a la
votació. 

Votació del primer punt, amb la redacció presentada pel
Partit Popular. Passam a votar. Votam. 

57 sí, cap no, cap abstenció. 

Ara passam a votar el punt número 2, amb la redacció del
Partit Popular. Votam.

25 sí, 31 no, 1 abstenció. 

Ara passam a votar el punt número 3. Votam. 

57 sí, cap no, cap abstenció. 

Ara passam a votar primer hi ha una transacció a l’esmena
que ha presentat VOX, estan d’acord? Idò ho sotmetem a
votació. Votam. 

23 sí, 34 no, cap abstenció. 

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 10005/20,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Popular,
Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El Pi
Proposta per les Illes Balears i Grup Mixt, relativa a
reconeixement de la nacionalitat espanyola als membres del
poble sahrauí nascuts al Sàhara espanyol entre 1959 i 1975.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
10005/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas
Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El Pi Proposta per
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les Illes Balears i Grup Mixt, relativa a reconeixement de la
nacionalitat espanyola als membres del poble sahrauí nascuts
al Sàhara espanyol entre 1959 i 1975.

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

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ: 

Gràcies, president. Bon dia, senyores i senyors diputats.
Avui portam a aquesta cambra una proposició no de llei
signada per tots aquells partits, tots els grups que conformem
l’Intergrup Pau i llibertat del Poble Sahrauí, i nosaltres
consideram que aquesta proposició ve motivada per poder
reparar el greuge comparatiu que per raons històriques i de
política internacional estan patint unes persones que d’haver
estat integrades dins l’estructura de l’Estat en forma de colònia
i habitants d’una província espanyola, se’ls va deixar sense
drets adquirits al llarg d’un bon grapat d’anys. 

El Sàhara Occidental va ser colonitzat i integrat per
Espanya en forma de colònia durant el segle XIX i durant el
primer terç del segle XX fruit de l’Acord de París es va
conformar com una colònia que a partir de 1959 es va integrar
administrativament com una província, de fet se l’anomenava
“la província 53" conjuntament amb els altres territoris
colonials com eren Ifni i Guinea.

Per això nosaltres consideram que des de 1959 i fins el
1979, quan es varen abandonar aquests territoris del Sàhara
Occidental, els habitants i aquests territoris formaven part de
l’Estat espanyol i per tant tenien els drets aquells que naixien,
vivien, en aquests territoris.

Al nostre Codi Civil -que és en el qual es basa la iniciativa-
la nacionalitat es pot adquirir per naixement, per filiació o per
altres motius i concretament l’article 17.1.c) expressa que la
nacionalitat espanyola es pot adquirir per naixement. Per tant,
seria de justícia reconèixer a totes aquelles persones que han
nascut, han viscut i han crescut com espanyols en aquests
territoris, que tenguin la nacionalitat. 

De fet, molts ciutadans espanyols han assolit aquesta
ciutadania a través de la documentació que se’ls va expedir per
l’autoritat espanyola i la majoria de sahrauís d’aquell moment
varen ser educats en escoles espanyoles amb un sistema
espanyol, aprenent la cultura espanyola i, fins i tot, podem dir
que la RASD té com a segon idioma la llengua l’espanyola. Per
tant, creiem que el fet que molts sahrauís varen tenir aquesta
nacionalitat, van tenir un DNI, van tenir un passaport, expedit
per autoritats espanyoles, es podien considerar de facto com
que als habitants de la "província 53" se’ls considerava com a
ciutadans membres de la nació espanyola. 

Per part del Poder Judicial s’han fet moltes passes en aquest
sentit encara que darrerament va en sentit contrari. Nosaltres no
estam aquí per dilucidar allò que passarà a nivell judicial sinó
per solucionar aquest greuge comparatiu. I per això presentam
aquesta iniciativa conjunta que el que fa és fer una passa per
modificar legislativament el Codi Civil i poder incloure aquest
grup de persones. Ja es va presentar temps enrere una

sol·licitud, una proposició de llei al Congrés dels Diputats en
la qual es demanava que es modificàs l’article 22 del Codi Civil
per poder incloure els habitants sahrauís que amb dos anys de
residència podrien adquirir la nacionalitat espanyola. 

Jo crec que la sortida ràpida d’Espanya i els acords del
Tractat de Madrid en el qual es repartien la sobirania entre el
Marroc i Mauritània no va tancar el conflicte sahrauí i no es va
fer la passa cap a la independència que és el que es pretenia. De
fet, els sahrauís el que volen és tenir una nacionalitat pròpia
però mentrestant crec que és de justícia que venguem aquí i que
reclamem una modificació legislativa per poder donar
cobertura als aproximadament 10.000 sahrauís que a dia d’avui
es considera que podrien assolir aquesta nacionalitat. 

Per tant, ara presentem conjuntament per quasi la majoria,
la major part de grups d’aquesta cambra aquesta iniciativa i
demanaríem, si és possible, poder-la aprovar de forma unànime
per poder exigir i reparar aquest conflicte. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Casanova. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. Durán. 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Gràcies. Hem presentat aquesta PNL tots els membres de
l’Intergrup. Es va fer de manera conjunta, tots els partits
polítics després -podríem dir- d’un ampli debat, després de tota
una sèrie de modificacions i és que s’ha de dir que durant de
molt de temps els sahrauís nascuts a la província espanyola del
Sàhara -que es deia- han obtingut la nacionalitat precisament
per haver nascut en un territori que formava part durant uns
anys d’Espanya, per tant ha estat un fet substancial per poder
ser reconeguts com a espanyols i gaudir dels drets que els
corresponen. 

El cas d’una dona, nascuda al Sàhara Occidental, l’any 73,
que ella va decidir anar per la via de l’origen en lloc d’anar per
la via de residència. Si ella hagués demanat la nacionalitat per
la via de residència perfectament estava complint els requisits,
feia més de deu anys que vivia i que complia tots els requisits,
hagués pogut aconseguir la nacionalitat per aquesta via però
ella es va estimar més aconseguir-la per via d’origen, no?,
defensant el que ella creia que era el seu dret per haver nascut
l’any 73 en el Sàhara. Hem de dir que va tenir tota una sèrie de
sentències que li donaven la raó, una d’aquestes va ser la
sentència de l’Audiència Provincial de Balears, l’any 2017, li
va donar la raó, com a ella, com a altres persones que hi ha
moltes sentències que de vegades doncs ha resultat que en el
Tribunal Suprem doncs ha estat contradictori.

Què va passar? Que contra aquesta sentència la Direcció
General de Registres a l’Advocacia de l’Estat va presentar un
recurs de cassació al Tribunal Suprem. I el Suprem rebutjà
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concedir la nacionalitat d’origen, precisament a aquesta dona,
li ho va rebutjar.

En aquesta resposta, malgrat no haver acabat el seu
recorregut judicial, potser generi tota una sèrie de repercussions
negatives per a molts de ciutadans i ciutadanes que han vist
reconeguda la seva nacionalitat, segons aquest precepte i, per
tant, resulta necessari que es prenguin mesures que aclareixin
aquesta situació d’inseguretat jurídica.

S’ha de dir que aquesta sentència del Suprem va dividir
l’opinió del Tribunal, va dividir l’opinió del Tribunal i, de fet,
hi ha un vot particular, que s’ha signat per tres magistrats,
contraris al dictamen que estima el recurs de cassació interposat
per aquesta direcció general, que jo comentava abans, de
Seguretat Jurídica i Fe Pública.

La motivació del vot particular és que es considera que el
reconeixement de la nacionalitat espanyola d’origen l’empara
l’article 17.1.c), que deia abans el meu company, Sr. Casanova,
i que no és contrari a la doctrina del Tribunal Suprem, i que el
recurs de cassació hauria d’haver estat desestimat. Això és el
que diuen els tres jutges que varen signar aquest vot particular.
Van més enllà, María Ángeles Parra Lucán, en el seu vot
particular, diu el següent: “En qualsevol cas, del que no hi ha
dubte, amb referència a la nacionalitat dels sahrauís, durant el
termini de la tutela del nostre estat sobre el territori del Sàhara
Occidental, és que aquesta va ser l’espanyola, perquè resulta
evident, conforme amb les regles generals del dret de la
nacionalitat, que els naturals del territori colonial manquen
d’una nacionalitat diferent dels de l’estat colonitzador, atès que
no posseeixen una organitzador estatal pròpia.” Això és una
part del vot particular que signa aquesta jutgessa que he
comentat abans.

Per tot l’exposat, des del nostre grup parlamentari creiem
necessari aclarir aquesta situació, perquè és una situació que
encara es troba judicialitzada i creiem que és bo que el Govern
d’Espanya ho estudiï i prengui mesures. I, a més, també sabem
sabem que xoca amb un principi que diu l’ONU, perquè l’ONU
encara considera que aquest territori és l’únic territori espanyol
pendent de descolonització.

Dit això, nosaltres creiem necessari que aquesta situació
s’aclareixi i es doni seguretat jurídica a totes aquelles persones
que volen demanar la nacionalitat espanyola per via d’origen.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Ara correspon al Grup Parlamentari
Unidas Podemos, té la paraula el Sr. Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sr. President, señoras diputadas, señores diputados. El
Sahara es un territorio de belleza incierta, un territorio de arena
y piedra atravesado por el silencio. Dicen de los desiertos, los
que no lo conocen, que son lugares sin interés, que no tienen

vegetación, ni agua, ni escarpadas montañas veteadas del
blanco de la nieve, que tampoco poseen playas paradisiacas
jalonadas de palmeras, el paisaje es una construcción cultural
en cuanto a su interpretación, el paisaje es en sí mismo, pero es
construcción que tiene mucho que ver con las personas que lo
habitan y que lo modelan a lo largo de los siglos con su
presencia y su actividad.

El Sahara, conocemos estas palabras hermosas que hacen
referencia a la vasta extensión de la arena, repleta de cordones
dunares o el pedregal infinito de la famada o los cauces sin
agua permanente, llamados uadis, o las depresiones del terreno
bruscas con laderas verticales y fondo llano, las sajas, o las
zonas montañosas que en bereber llaman adrar, parece que son
lugares sin vida, pero en ellos tienen su hábitat una fauna y una
flora especializada en medio árido; aquí han vivido hasta su
extinción, en fechas relativamente recientes, como
consecuencia de la caza sin control de los colonizadores,
mamíferos como el arruí, varias especies de gacelas, chacales
o zorros, aves como las águilas, halcones o buitres, incluso
avestruces, y una variada representación de reptiles o insectos.

La flora xerofítica ha buscado el resquicio de los cauces
secos de los ríos y de las sebjas en busca de una mínima
humedad, encontrando especies como, entre otras, el azfu, el
argán, la tarfa, ignín, etc., no es pues ese territorio un espacio
sin vida, un espacio vacío, es un lugar donde la vida se
desarrolla con el ritmo que marca la humedad ocasional, el frío
de la noche en la hamada o el calor abrasador de las dunas en
verano. Todas las especies se adaptan a ese ciclo continuo de
la naturaleza, y también la del ser humano, el pueblo que aquí
habita, el saharaui, conoce bien su territorio, el de Saguia el
Hamra el Río de Oro, y también el cercano Cabo Juby, como
conoce los caminos no marcados del desierto; sabe de una
experiencia de siglos, de la inoperancia de las fronteras en un
territorio de límites imprecisos y la importancia, en cambio, de
la buena vecindad, más que entre países que nunca existieron
con los distintos grupos tribales para manejar con eficacia uno
de sus medios de vida, el comercio.

Ser beduino no fue durante mucho tiempo una elección, era
simplemente una adaptación a la realidad poliédrica del
desierto.

En consonancia con esta necesidad de estar pegado al
territorio, de las condiciones duras que el medio impone,
también hubo de adaptarse a la ocupación española de 1884,
refrendada en el reparto de África entre las potencias europeas
de la Conferencia de Berlín, supo entonces que era difícil
enfrentarse directamente a franceses y españoles y optó por
contemporizar con ellos, como mal menor, después de los
momentos iniciales de la confrontación y de la pacificación de
1934, tratando de sacar al menos el mayor provecho de la
ocupación en forma de infraestructuras y servicios.

La consideración como provincia a partir del 59, más por
una cuestión táctica de política internacional de la dictadura,
como hizo Portugal, que, por voluntad decidida de integración
entre los pueblos, cambió desde un punto de vista jurídico el
estatus de la población autóctona, otorgándole la nacionalidad
española y sus consiguientes derechos.
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No obstante, el rey, ahora huido, se olvidó de derechos y
promesas, traicionó y abandonó al pueblo saharaui después de
la muerte del dictador, temeroso de los acontecimientos del
vecino Portugal, que liquidó su dictadura de manera tajante y
con aires entonces revolucionarios. El rey fugado entregó, sin
dudarlo, a Marruecos una parte del territorio español,
determinado así por quien le designó como jefe del Estado, de
común acuerdo con Estados Unidos, y se replegó en España
con el objetivo común, con aquellos, de controlar la transición
para sus mutuos intereses.

Esta PNL habla de reconocimiento del derecho a la
nacionalidad española a aquellas personas que nacieron en el
Sahara Occidental entre el 59 y el 76, así como por sus
descendientes, es algo que no solo es de lógica jurídica, sino de
reconocimiento a un tiempo compartido, aunque de forma
asimétrica, y de reparación por los daños infringidos a la libre
elección de los destinos de los puebos.

Esta PNL está consensuada y nos parece adecuada en su
objetivo enunciado y, por ello, la apoyamos. No obstante, nos
gustaría también contar con el mismo consenso para redactar
otra que pida a España y a su gobierno que revise los acuerdos
con el reino alauita, que afecta a su capacidad decisoria en
asuntos del Magreb y asuma su compromiso histórico para
descolonizar un territorio que, según recuerda la ONU, está aún
pendiente y exija para ello la retirada de Marruecos de Saguia
el Hamra el Río de Oro y la celebración de un referéndum de
autodeterminación que decida el futuro del pueblo saharaui y
de este hermoso país de arena y piedras, surcado de evocadores
topónimos bereberes y árabes, atravesado por el silenci.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jiménez. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té
la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Si hi ha una qüestió que el nostre grup
parlamentari envers el Sàhara du aquí propostes d’iniciatives o
suport d’altres és a través de l’Intergrup Parlamentari i el que
vull manifestar aquí, i no vull parafrasejar d’altres
intervencions que s’han fet, sinó complementar-les, són, vull
manifestar dues coses: una, que aquesta proposició no de llei és
fruit d’un debat important dins dels grups polítics que formen
part de l’Intergrup, i que no era inicialment redactada així, per
tant, evidentment, el treball dels grups i del consens és el
fonamental.

Per què? Perquè, independentment de les manifestacions
legítimes que podem fer i el posicionament que tenguem
qualsevol dels grups polítics, i de fet s’han fet aquí algunes
al·lusions amb diferents nivells que es consideren de
responsabilitat per part de l’Estat espanyol envers la causa de
la descolonització irregular, una descolonització atípica i
encara no resolta, segons reconeix l’Assemblea de Nacions
Unides, nosaltres no entrarem mai a un debat maniqueu ni de

qüestionar l’actitud d’interlocució amb Nacions Unides,
d’interlocució amb els diferents estats que l’Estat espanyol, que
és el competent, té. Sí revisarem, sí reivindicarem, des del
nostre grup parlamentari, que es doni al poble sahrauí l’atenció
per qüestió de responsabilitat, però també per qüestió, no de
responsabilitat històrica, sinó del compliment de les resolucions
de Nacions Unides.

El 2016, la Comissió de Justícia del Congrés...

(Remor de veus)

..., ja en qüestió del reconeixement de la nacionalitat per
residència, ja va fer un impuls important i va voler donar, a
través de la modificació del Codi Civil, establir que per als
originaris dels països, i cit, iberoamericans, Andorra, Filipines,
Guinea Equatorial i Portugal o parasefardites, als sahrauís
residents a Espanya se’ls donés la nacionalitat en dos anys.
Sentències posteriors, amb un any de residència legal
continuada i regular.

Per tant, la voluntat del poble espanyol i, evidentment, de
les seves institucions, ha estat sempre reconèixer el deute
històric que té, per responsabilitat, i sobretot per fer evident
una qüestió que a les xarxes socials podem trobar, document
nacional d’identitat de molts sahrauís amb llinatges sahrauís
que diuen ciutat d’origen Villacisneros Sàhara espanyol. Per
aquesta qüestió quedaven al marge i quedaven discriminats
aquells ciutadans i ciutadanes nascuts en territori sahrauí,
colònia espanyola en aquell moment, i que, per qüestió
d’aquella mal gestionada descolonització, varen quedar al
marge de reconèixer un dret que és mantenir la seva
nacionalitat com a sahrauís, com a poble que reivindica la seva
determinació com a poble, com a nació i com a estat, però que
no perdés, per les arrels que mantenen, per la il·lusió, per
l’estima que tenen al nostre país, a Espanya, aquells sahrauís.

No he tengut, aquest diputat que els parla, el plaer encara de
poder expressar-me en el territori sahrauí i esper que qualque
dia no m’hagi d’expressar a territoris ocupats, ni a campaments
de refugiats i pugui ser a territoris del poble sahrauí i de l’estat
sahrauí. Però sí ho ha fet un familiar meu, el meu fill, i el que
trasllada és la il·lusió, l’estima i l’acompanyament del poble
sahrauí al poble espanyol i, per tant, el poble espanyol ha de
tenir el mateix acompanyament al poble sahrauí, per una
qüestió de germanor, per una qüestió de justícia i, sobretot, per
al compliment, ara per ara embargat, de les resolucions de
Nacions Unides.

Per tant, evidentment, com no pot ser d’una altra manera i
l’esmentat i debatut dins el si de l’Intergrup Parlamentari,
nosaltres demanam el suport de tots els grups, que ja està signat
i, evidentment, del grup que no forma part de l’Intergrup
Parlamentari VOX-Actua Baleares.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat.
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EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President, diputats i diputades, molt bon
dia, una altra vegada. La veritat que crec que és una qüestió de
justícia posar en valor que la majoria, per no dir totes les forces
democràtiques d’aquesta cambra, és a dir, totes les forces
democràtiques hagin estat capaços de dur una proposta en
relació amb una qüestió que des del Parlament de les Illes
Balears hi fem feina des de fa estona, i que sempre ha provocat
la unanimitat dels partits polítics que hi participam d’una
manera directa.

Jo crec que això és una d’aquelles qüestions que s’han de
posar en valor, perquè, en primer terme, no responen a aquella
imatge que molts ciutadans es fan de la política, que moltes
vegades és una brega de galls, un que diu blanc, l’altre que diu
negre i que no són capaços d’arribar a acords. Idò crec que tan
en quan convé llançar aquests missatges positiuis, optimistes,
de dir, mira, hi ha qüestions en què hi ha unanimitat, i aquesta
és una d’aquestes i ho volia posar en valor. Repetesc,
evidentment unanimitat de totes les forces democràtiques.

I parlam precisament d’una qüestió que també és de justícia,
que és reconèixer una nacionalitat a una gent que va néixer en
un temps en què un territori formava part del territori espanyol
o de la sobirania espanyola, com altres, per ventura, s’hi
referiran. I dir precisament que és una qüestió de justícia
perquè precisament és la justícia qui ho posa en dubte, i que,
per tant, el que fem aquí al cap i a la fi és instar una qüestió
perquè això arribi a un judici, en aquest cas crec que era un
tema d’un recurs de cassació, on la resolució va ser contrària al
que havia vengut essent històricament, evidentment donar eines
als que hagin d’interpretar aquestes qüestions.

Però crec que darrera hi ha una qüestió de fons, que és que,
al cap i a la fi, reconèixer la nacionalitat d’aquesta gent és
reconèixer que l’Estat espanyol té un paper fonamental dins la
situació del Sàhara o del poble sahrauí o de la causa sahrauí a
dia d’avui; és a dir que en té plena responsabilitat i com a
responsable també ha de ser una part activa dins el procés per
arribar a un acord.

Desgraciadament, quan parlam de relacions entre països i
de cooperació internacional, tenim el prejudici de pensar que
aquesta cooperació, que aquestes relacions es fan sempre en
relació amb la Declaració Universal dels Drets de les Persones
i veiem que realment això no és així, que el que regeix la
cooperació entre països i, especialment, la relació entre països
és massa sovint, i aquesta ho demostra, són els interessos
purament econòmics.

Per tant, crec que la PNL, aquesta proposta que duim avui
aquí, va molt més enllà de reconèixer una determinada
nacionalitat, va sobretot de reconèixer la nostra responsabilitat
davant d’un problema que els afecta a ells, però que també ens
afecta a nosaltres i que la nostra societat, la de les Illes Balears,
sempre n’ha estat molt conscient i molt sensible. També, i crec
que és un bon dia per dir-ho, sobretot també gràcies a la feina
de moltes entitats de les Illes Balears i una en especial, que és
l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí, que han fet que una
part important de la nostra societat participi activament en

l’acompanyament a la causa sahrauí i, molt especialment, a la
seva gent.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Pel 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. No era jo la
diputada que havia de defensar aquesta proposta, és la meva
companya, que és membre de l’Intergrup Pau i Llibertat pel
Sàhara, la que ho havia de fer. No m’estendré massa perquè és
cert que els portaveus que m’han precedit han explicat la
situació del poble sahrauí, però sí que és cert que Espanya
segueix essent la potència administradora, sinó de facto sí de
iure del Sàhara Occidental i, per tant, encara n’és la
responsable fins que no hi hagi el referèndum.

Sempre, des de fa estona, s’ha parlat de molts de temes com
per exemple l’espoliació que pateixen dels recursos naturals del
Sàhara Occidental, el no respecte als drets humans que es duen
a terme al Sàhara Occidental, reconèixer que és un poble
oblidat. Les ajudes internacionals els darrers anys han baixat
molt als campaments sahrauís i hi ha -com dic- molts de temes
dels que podríem parlar, però avui ens hem de referir a un tema
molt concret i és que realitzin totes les modificacions legals
necessàries per poder reconèixer la nacionalitat espanyola a tots
aquells membres del poble sahrauí que van néixer al Sàhara
Occidental entre el 59 i el 75.

Diferents grups que m’han precedit han posat l’exemple de
la situació d’una dona que va demanar la nacionalitat per haver
nascut al Sàhara Occidental el 73. No repetiré tot el que s’ha dit
pels diferents portaveus, però és clar que tenen dret a acollir-se
a la possibilitat de reclamar la seva nacionalitat com a
espanyols, segon el Codi Civil.

La legislatura passada vaig tenir el plaer de poder fer feina
dins aquest intergrup, de conèixer i treballar aquest tema, de
veure com hi ha moltes entitats de la nostra comunitat que hi
fan feina i que ho lluiten. Aquesta societat balear ha defensat
sempre el poble i ha estat devora el poble sahrauí, i el
Parlament de les Illes Balears sempre ho ha acompanyat. Crec
que amb aquesta proposta, amb aquesta PNL, se segueix donant
suport a un poble que es va veure oblidat i obligat a viure a
l’exili i en gran part pel culpa del Govern espanyol que no va
tancar el procés de descolonització.

Desgraciadament totes aquestes peticions que feim des de
les diferents autonomies quan arriben a l’Estat espanyol queden
aturades i crec que hem de lluitar i hem de seguir lluitant per
donar a conèixer la realitat d’aquest poble i perquè es pugui fer
qualque cosa per solucionar aquesta situació.

Gràcies, president.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Avui duim a debat
una qüestió sobre la que gairebé tots coincidim, exigir la
responsabilitat d’Espanya sobre el Sàhara Occidental per tal
d’atorgar-los la nacionalitat espanyola. 

Tot i aquesta pràctica unanimitat volem fer un breu repàs
històric que ens ajuda a justificar la nostra petició, i em sap
greu perquè em repetiré en algunes qüestions, tot açò que té
intervenir la darrera.

El Sàhara Occidental és un dels disset territoris del món
considerats com a colònia pel Comitè Especial de
Descolonització de Nacions Unides, a més a més, és la darrera
colònia que queda al continent africà i és l’únic dels disset
territoris que té com a potència colonial a Espanya. Ras i curt,
el Sàhara Occidental encara és una colònia i per tant Espanya
encara és responsable d’aquest territori. Amb aquesta premissa
sembla clar que atorgar la nacionalitat espanyola és la
conseqüència lògica i es fa difícil d’entendre la Sentència del
Tribunal Suprem 207/2020, que considera que el Sàhara
Occidental no formava part d’Espanya en aplicació de la
normativa espanyola més específica sobre la matèria aprovada
l’any 75 i 76 que regia les condicions de la descolonització i de
l’opció de la nacionalitat espanyola per part dels naturals
d’aquell territori.

És a dir, el ple va arribar a la lògica perversa que els
sahrauís no van optar a la nacionalitat espanyola, conforme el
Reial Decret de 10 d’agost del 76, va ser per deixadesa i per
tant esdevenen apàtrides.

Cal recordar que Espanya es va convertir en la potència
colonial sobre l’actual territori del Sàhara Occidental en la
Conferència de Berlín, 1884-1885, en la qual les potències
europees es varen repartir Àfrica. Els diferents governs
espanyols varen gestionar el territori durant dècades i el Sàhara
va arribar a tenir l’estatus de província a Espanya a partir de
l’any 1958. Al mateix temps, les Nacions Unides, organització
a la qual Espanya va ingressar l’any 1955, varen crear a l’any
61 el Comitè Especial de Descolonització, un òrgan dedicat a
seguir i impulsar el procés d’autodeterminació dels molts
territoris no autònoms que encara quedaven en el món amb
l’objectiu de posar fi al colonialisme. 

L’intent franquista de dissimular la relació colonial donant-
li estatus de província del Sàhara, llavors conegut com Sàhara
espanyol, no va fer efecte i l’entrada en la llista de territoris no
autònoms es va fer efectiva l’any 1963. 

El 14 de novembre del 75 Espanya, el Marroc i Mauritània
varen signar l’acord de Madrid pel qual Espanya cedia
l’administració de la seva colònia a aquests dos països veïns del
Sàhara i que havien reclamat el territori. 

L’any 76 les forces espanyoles varen abandonar el Sàhara
i Mauritània va retirar poc després la seva reclamació i les
seves tropes. Des de llavors la major part del territori ha estat
ocupat pel Marroc, que es disputa el control amb
l’autoproclamada República Àrab Sahrauí Democràtica, un
estat no reconegut per la majoria dels països membres de
l’ONU, inclosa Espanya.

No obstant açò, el Tribunal Internacional de Justícia va
dictaminar l’any 1975 que ni Mauritània ni el Marroc no tenen
cap dret sobirà sobre el Sàhara Occidental. D’altra banda,
Nacions Unides considera nul l’acord de Madrid, Espanya no
podia transferir la sobirania al Marroc i a Mauritània i, per tant,
la cessió de l’administració no altera l’estatuts de territori
pendent de descolonitzar del Sàhara Occidental.

És per açò que Nacions Unides continua considerant que
Espanya és la potència administradora, tot i que sigui el Marroc
la que de facto exerceix el control sobre el territori. És a dir,
Espanya continua tenint l’obligació de garantir la
descolonització de la colònia i la sortida. Aquesta anòmala
situació passa per l’autodeterminació del Sàhara Occidental.

Per tant, en l’actual situació del Sàhara és de llei que
Espanya faciliti la nacionalitat espanyola als nascuts entre 1959
i 1975 ja que sens dubte en aquells anys era una colònia
espanyola.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, uno contra todos, me
tendrían que dar veinte minutos, pero tranquilos que voy a ser
breve.

Somos incapaces de vacunar a nuestra población, somos
incapaces de gestionar las colas del hambre, somos incapaces
de dar una respuesta a los feriantes que están ahí fuera
manifestándose cuando en otros lugares de España sí se les
permite su actividad y ¿a qué nos dedicamos aquí?, a política
internacional. Lo que me extraña es que no hayan creado
ustedes un grupo para solventar el conflicto árabe-israelí o...,
no sé. Puestos a proponer yo les propondría uno para
democratizar Cuba, lo digo por aquello de compensar un poco,
pero no, nosotros en este parlamento nos dedicamos a temas de
política internacional y además profundamente complejos,
temas donde están metido Marruecos, Estados Unidos, Argelia,
Mauritania, España. Y a esto nos dedicamos en este
parlamento. ¿Ustedes se creen realmente que nuestros
conciudadanos están ahora mismo preocupados de este tema?

De este tema que lo único bueno de esta proposición, lo
único bueno, es oír a MÉS per Menorca o a MÉS per Mallorca
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hablar del Sahara español y de reivindicar la..., que tengan el
DNI, que sean ciudadanos españoles. O sea, ellos que no
quieren ser españoles quieren que los saharauis lo sean. Esto ya
cada día es más de traca, más de traca.

Pero bueno, bueno, pero es que lo malo detrás de toda
esta..., este grupito que se llama Intergrupo Paz y Libertad para
el Sáhara, que me parece que no es más que una agencia de
viajes para que se vayan una vez al año a visitar las tiendas del
Tindouf. ¿Qué hay detrás de todo esto? Hay lo que ustedes no
han citado más que un poco por encima y de refilón, el Frente
Polisario, la autoproclamada autoridad soberana del territorio
del antiguo Sahara español. 

Claro, ahora que estos saharauís tienen una especie de amor
a España sobrevenido, habría que recordar que empezaron sus
actos terroristas contra España el 10 de enero del año 76, contra
los trabajadores de las minas de Bucraa, donde colocaron un
artefacto explosivo que costó la vida de un trabajador, hirió a
tres, uno de los cuales quedó ciego y sordo de por vida. Y eso
fue una escalada permanente y no contra la potencia
colonizadora, que ya no estaba allí, ni contra las fuerzas
militares opresoras, no, contra trabajadores, principalmente
trabajadores de las minas de Bucraa y pesqueros canarios.

En septiembre de 1985 el Polisario atacó el pesquero
Junquito, 1 muerto, 6 tripulantes secuestrados. A intentar
rescatar a los náufragos de ese ataque, acudió la patrullera
Tagomago en misión humanitaria. Resultado, después del
ataque de sus amigos del Frente Polisario, 1 suboficial muerto,
2 marineros heridos, y así constantemente. Según la Asociación
de Víctimas del Terrorismo de Canarias, cerca de 300
españoles fueron asesinados, secuestrados o heridos por sus
amigos del Frente Polisario. 

¿De verdad creen que todo esto merece la pena, este
blanqueo que pretenden hacer o este amor a España del Frente
Polisario sobrevenido? Sinceramente se lo decimos, es que
hasta el peligroso fascista Felipe González expulsó a los
miembros del Frente Polisario el mismo año 85 y cerró sus
oficinas de información. Claro, que ahora creo que el Partido
Socialista ya..., ¿se acuerdan de Felipe González? Creo que era
de los suyos. Veo que ahora últimamente están ustedes un poco
olvidadizos, ¿eh?, están ustedes un poco olvidadizos.

En definitiva, de verdad, dediquen el tiempo, el trabajo y la
labor de este parlamento a intentar solucionar los problemas de
los ciudadanos de Baleares en el ámbito de nuestras
competencias y déjense de política internacional y de querer
jugar a ser la ONU y de esta especie de Juego de Tronos de
Netflix que a algunos les gusta tanto. Dedíquense a lo que se
tienen que dedicar, que es al pueblo de las Islas Baleares y
dejen el tema de la política internacional a los mayores.

Gracias, Sr. Presidente.

(Algun aplaudiment)

(Se sent el timbre de la crida a votació)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Per part dels grups proposants té la
paraula el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Gràcies, president. Parlaré si em permet des d’aquí, perquè
simplement volia lamentar el no-suport d’aquesta iniciativa,
aquesta iniciativa que és de la major part de grups d’aquesta
cambra, de tots menys un, el diferent, l’altre. 

I perdoni, Sr. Rodríguez, jo crec que aquesta cambra és una
cambra..., és un parlament com cal i en el Parlament es parla de
política. Unes vegades és de política autonòmica, altres
vegades política nacional, que a vostè li agrada molt recordar
la política nacional, i també parlem, sobretot, parlem de drets
de persones, de justícia, parlem de drets de tots, de tots aquells
que conformen la comunitat, i jo crec que aquest parlament es
mereix el respecte que li correspon i l’intergrup que s’ha
conformat dintre d’aquest parlament també el mereix. 

Vostè amb les seves paraules l’únic que fa és menysprear
l’intergrup, menysprear la institució i menysprear la feina que
es fa aquí. I crec que el que feim aquí és política per ajudar les
persones, perquè al final el que volem entre tots és millorar la
vida de les persones, de totes les persones, cosa que vostès no
volen.

Per tant, lament profundament que no doni suport a aquesta
iniciativa i esperem que tal vegada amb una altra iniciativa
d’aquest intergrup del que parla vostè, sí que puguem
aconseguir el seu suport.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Un cop finalitzat el debat,
procedirem a la votació. Votam.

51 sí, 2 no i cap abstenció.

V. Informe sobre el compliment del pressupost del
Parlament de les Illes Balears per a l’exercici 2020.

Passam al cinquè punt de l’ordre del dia que correspon a
l’informe sobre el compliment del pressupost del Parlament i
hem de...

(Remor de veus)

Senyors diputats, per favor!

Sotmetrem a la consideració de la cambra l’Informe sobre
el compliment del pressupost del Parlament de les Illes Balears
per a l’exercici 2020, aprovat per la Mesa dia 10 de març
proppassat i que ha estat tramès oportunament als grups
parlamentaris. 
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No s’ha exercit cap vot telemàtic. Per tant, jo els deman si
el podem aprovar per assentiment o hem de procedir a la
votació.

Està tothom d’acord a aprovar-lo per assentiment? Idò
queda aprovat per assentiment.

Moltes gràcies.

VI. Compareixença del Sr. Vicepresident i Conseller de
Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria
Democràtica, per tal d’informar sobre el desenvolupament
de la transició energètica a les Illes Balears i retre compte
del desenvolupament de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de
canvi climàtic i transició energètica (escrit RGE núm.
1733/21 del Govern de les Illes Balears).

Així doncs passam al punt sisè de l’ordre del dia, que és la
compareixença del vicepresident i conseller de Transició
Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, per tal
d’informar sobre el desenvolupament de la transició energètica
a les Illes Balears i retre compte del desenvolupament de la Llei
10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició
energètica, segons l’escrit RGE núm. 1733/21 del Govern de
les Illes Balears.

Començam amb la intervenció del conseller de Transició
Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica. 

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

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a totes i a tots. Fa
unes setmanes que vàrem demanar aquesta compareixença a
petició pròpia, perquè creiem que és un moment important per
parlar en aquesta cambra de lluita contra el canvi climàtic i
sobre transició energètica. Entenc que la crisi sanitària hagi
ocupat bona part dels debats socials i mediàtics els darrers
mesos. L’any 2020 ha estat molt dur i hem hagut d’afrontar uns
reptes que fa dos anys ningú no pensava que tendríem. Estic
segur que superarem aquesta pandèmia amb l’esforç de tots,
però allà fora hi ha una altra pandèmia latent que com a societat
hem de començar a combatre de manera urgent.

Durant aquest darrer any els efectes del canvi climàtic no
s’han aturat, sinó que cada vegada han accelerat més:
temperatures sobtadament altes a l’hivern, com hem tingut
enguany, onades de fred cada vegada més fortes com el
temporal Filomena que vàrem patir el gener, borrasques cada
vegada més agressives i amb danys milionaris com la tempesta
Glòria; les nits tropicals són cada vegada més freqüents i ja no
tan sols a l’estiu; la pujada del nivell de la mar a les nostres
costes és un fenomen que a causa de la nostra insularitat té un
especial impacte al territori. I tots aquests exemples no són
coses etèries, sinó fets reals que tots ja hem començat a sentir
i que cada vegada més es van intensificant. 

Encara avui hi ha negacionistes d’aquests efectes provocats
pel canvi climàtic que rebutgen un cop rere l’altre tant les
evidències empíriques, com les científiques. També n’hi ha
d’altres que, malgrat no negar aquests efectes, no creuen en la

gravetat d’aquests canvis i no només no contribueixen a aquesta
lluita, sinó que hi posen obstacles contínuament. El canvi
climàtic no pot tenir, no té ideologies i per això necessitem la
involucració i el compromís de tots per prendre les mesures
necessàries per mitigar els seus impactes i adaptar-nos-hi. 

Quan vam assumir la Vicepresidència del Govern,
vinculada a les competències en transició energètica, la lluita
contra el canvi climàtic ja era una prioritat per a aquest govern
de coalició.

Vàrem ser pioners a donar-li aquesta importància
transversal que té a l’acció d’aquest executiu, uns mesos més
tard va ser la nova Comissió Europea la que va situar aquesta
lluita com un dels eixos estratègics de la seva nova acció a
nivell comunitari. Finalment, el Govern de coalició estatal
també va elevar les competències d’aquesta àrea en crear una
vicepresidència dedicada específicament a aquesta temàtica.
Així doncs s’ha convertit en un dels eixos fonamentals de tots
els governs que he mencionat.

En la propera arribada dels fons europeus la transició
energètica rep l’impuls definitiu per convertir-la en una política
prioritària per als propers anys. A més, la transició també té uns
impactes en una altra de les prioritats d’aquest govern: la
diversificació de l’economia cap a nous sectors productius de
qualitat.

Per tant, la lluita contra el canvi climàtic a través de la
transició energètica és també una oportunitat econòmica.
Aquestes polítiques no només contribueixen a fer unes illes més
habitables, sostenibles i saludables, sinó que també són
generadores de llocs de feina, uns llocs de feina que són de
qualitat i no només en el moment de la instal·lació, sinó també
pel manteniment de moltes infraestructures. Els beneficis van
més enllà dels mediambientals i de salut, que no són pocs, i té
també un impacte molt clar a la nostra economia.

Hem d’aprofitar aquesta finestra d’oportunitat que tenim per
avançar de manera decidida cap a aquest canvi de model, d’un
model centrat en uns pocs sectors amb un gran consum de
recursos i un fort impacte als nostres ecosistemes cap a un
model més sostenible, diversificat i de qualitat.

Però, abans de començar a desgranar tot el que estem fent
des del Govern primer hem de fer dues preguntes: la primera,
d’on venin, i la segona, cap on volem anar.

Tenim clara la situació de partida, fer una diagnosi de
l’escenari, és imprescindible per marcar els objectius on volem
arribar. Una vegada que tenim aquestes dues respostes ens hem
de preguntar què podem fer i com ho volem fer per canviar la
situació.

D’on venim? A les Illes Balears venim d’un model on
majoritàriament la producció d’electricitat se centralitzava
entorn a una gran central tèrmica que cremava carbó per
satisfer les nostres necessitats energètiques, i és així un dels
únics territoris insulars que encara continua cremant carbó avui
dia. Com és ben conegut per tots la crema d’aquest combustible
fòssil causa uns nivells de contaminació molt elevats en
comparació amb altres alternatives disponibles, però no només
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és la producció d’electricitat un dels principals contaminants,
el model de mobilitat que tenim també és responsable de bona
part de les emissions.

Balears té la taxa de vehicles privats per habitant més
elevada de l’Estat i si ens comparem amb altres països la
tendríem de les més elevades del món, només darrere dels
Estats Units i de San Marino, concretament tenim uns 913
vehicles per cada 1.000 habitants, xifra que continua creixent
cada any i s’apropa a un vehicle per habitant, sense en tenir en
compte els vehicles de lloguer. La majoria d’aquests vehicles
són de benzina i de diesel i produeixen no només un perjudici
per al clima, sinó també per a l’aire que respirem a les illes.

Sumat a això venim d’un model econòmic centrat
principalment en un únic sector econòmic amb una
elevadíssima dependència de l’exterior. Tots érem conscients
d’aquesta situació, alguns més que d’altres, però ha hagut
d’arribar una pandèmia perquè tothom entengui que cal
diversificar la nostra economia de manera urgent; un model que
ens exigeix també una elevada demanda de producció d’energia
amb grans diferencials entre l’estiu i l’hivern, un model que
necessita de gran consum de recursos i que, per tant, també un
important impacte en el nostre medi ambient. Per tant, la
transició energètica també és una oportunitat per a l’adaptació
d’aquest model als nous paradigmes de la sostenibilitat
millorant així la seva qualitat.

A més de tot això tenim un parc edificat poc eficient
energèticament que es tradueix en una major despesa per als
particulars i un menor benestar tèrmic. Aquesta ineficiència és
inherent a tot el sistema energètic ja que segons diferents
estudis es calcula que per a cada tres unitats de consum brut
d’energia se’n perd una per la pròpia ineficiència dels
processos. Per tant, també venim d’un model amb una
eficiència energètica molt millorable.

Davant aquest escenari, les administracions públiques tenim
la responsabilitat d’intervenir, liderar i acompanyar les accions
necessàries per canviar la situació. 

El canvi climàtic ja no és només una amenaça del futur. El
canvi climàtic ja és aquí i -com he dit abans- els seus efectes ja
se senten i a les Illes Balears tenim molta feina a fer. No
descobresc res nou quan afirmo que som de les comunitat
autònomes amb els nivells més baixos d’implantació d’energies
renovables i que les darreres dècades la sostenibilitat del nostre
model i la protecció del medi ambient ha quedat a vegades
massa oblidada.

Per canviar aquest model, fa dos anys ens vàrem dotar
d’una llei pionera a l’Estat i a Europa que posava les bases del
canvi. Aquesta fita suposa un punt d’inflexió i crea un marc
legislatiu amb un elevat grau de consens que va establir uns
objectius per donar compliment als Acords de París, uns acords
internacionals, signats el 2015 per la pràctica totalitat dels
estats del món i que a més són vinculants per a tots. Aquests
acords emmarquen el camí, però no només és una obligació,
sinó que tenim la ferma convicció d’arribar a aquests objectius
per voluntat pròpia.

Les nostres illes són un territori fràgil i delicat que hem de
protegir i ens urgeix accelerar aquesta transició energètica. 

Cap on volem anar? Al Govern ho tenim molt clar, volem
unes illes cent per cent descabonitzades amb una producció
d’energia extreta al cent per cent de fonts renovables on, per
produir energia, no sigui necessari emetre gasos contaminants
al nostre aire mitjançant el tancament progressiu de les centrals
tèrmiques.

Volem unes illes amb un nou paradigma de mobilitat, amb
reducció del pes del vehicle privat i que aquest parc mòbil sigui
cent per cent elèctric i no contaminant, un territori amb un alt
grau d’eficiència energètica on se’n tudi la menor part en els
processos i en les mateixes edificacions.

Aquest nou model s’ha de construir en base a dos
conceptes: sobirania energètica i democratització de l’energia.
Aquests conceptes són dos eixos que volem que siguin
estratègics en el desenvolupament de la transició energètica.

  Un territori autosuficient capaç de produir l’energia de
manera sostenible que el mateix territori necessita, un sistema
de producció d’electricitat descentralitzada és un sistema més
democràtic tant en la seva producció com en el consum. Passar
d’un model elevadament centralitzat cap a un model en què
qualsevol pugui produir energia i vendre el seus excedents a la
xarxa perquè els altres se’n puguin beneficiar, un model on
l’energia és un bé de primera necessitat i no un bé de mercat
amb el qual es pugui especular. La transició energètica és l’eina
clau que ens permet avançar amb passes fermes cap a aquest
escenari. Som conscients que tenim molta feina per arribar-hi,
però el canvi ja ha començat i  ja estem posant les bases per
accelerar aquesta transició.

Al llarg d’aquesta legislatura donarem compliment al
desplegament normatiu de la Llei de canvi climàtic i transició
energètica aprovada per aquest parlament fa dos anys,
acomplint així també allò pactat als Acords de Bellver i al
posterior Pla de reactivació i diversificació econòmica i social. 

Però això és un projecte a llarg termini, no només per a
aquesta legislatura. El 2025 hem d’arribar als primers objectius
que com a societat ens vàrem proposar i per això necessitem
que sigui un projecte col·lectiu de tothom. Hem de treballar
conjuntament institucions, sectors i ciutadania per accelerar el
canvi, combatre a temps els efectes del canvi climàtic que en el
nostre territori insular són especialment seriosos, com ja he
tengut oportunitat de dir abans. 

La transició energètica no va contra ningú. Tots en sortim
beneficiats i és un procés que ha de ser inclusiu i participatiu
amb tots els sectors i la societat civil. Hem assentat les bases
per aquesta transició ecosocial que aposta per la diversificació
econòmica en el marc del repte climàtic per tal de deixar així
un futur possible i digne a les properes generacions. 

Així doncs, havent respost les dues primeres preguntes -
d’on venim i a quin escenari volem arribar- ara respondré la
pregunta que és el motiu pel qual he demanat aquesta
compareixença. 
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Què fem des del Govern per avançar en aquesta transició
energètica i lluitar contra el canvi climàtic? Una de les primeres
accions va ser la declaració de l’emergència climàtica, una
declaració per prioritzar la lluita contra el canvi climàtic de
manera coordinada i transversal a tot el Govern i planificar i
executar accions en els àmbits socials, econòmics i territorials.
Ja hem posat en marxa al voltant del 70% de les accions
previstes en aquesta declaració.

Aquesta coordinació es materialitza amb la configuració de
la Comissió Interdepartamental sobre canvi climàtic a la
passada tardor que involucra la pràctica totalitat de les àrees del
Govern i que permet assegurar la coherència de les polítiques
implantades. Des de l’energia a la mobilitat i als transports,
medi ambient i territori, indústria, agricultura o arquitectura,
tots som responsables de fer passes en les diferents àrees, com
demostra la recent entrada en vigor de la Llei de residus,
l’impuls a unes polítiques agrícoles de proximitat més
ecològiques, adaptades al nostre ecosistema, o els canvis
normatius necessaris per desenvolupar una mobilitat sostenible. 

Pel que fa a les competències d’aquesta conselleria, el
nostre principal objectiu és el desenvolupament normatiu de la
Llei 10/2019, sobre canvi climàtic i transició energètica i altres
accions necessàries per donar acompliment als seus objectius.
La llei consta de dues parts que des de la Vicepresidència
estam desenvolupant: per un costat, l’estructura de governança
i, per l’altre, un marc regulatori. La llei també preveu una sèrie
d’accions que es poden dividir en tres àrees principals
d’actuació: producció d’electricitat i fonts d’energia
renovables, eficiència energètica i mobilitat elèctrica. 

Pel que fa a la governança, el passat gener es va crear el
Comitè d’experts sobre canvi climàtic i ja ha començat a
desenvolupar la seva tasca per assessorar el Govern sobre les
polítiques de transició energètica. Respecte de la resta dels
òrgans de governança està prevista la creació les properes
setmanes del Consell Balear del Clima que dotarà la societat
civil de les Illes d’un espai de participació d’aquesta
governança. La Comissió Interdepartamental -com ja he dit
abans- es va formalitzar el novembre i és l’eina per coordinar
a tot l’executiu sobre les polítiques de transició energètica.
Finalment, l’Institut Balear de l’Energia està plenament
operatiu des de juliol, i és el braç executor dels projectes del
Govern i ja ha començat a desenvolupar la seva tasca. 

Quant al marc regulatori la conselleria està treballant en un
conjunt de decrets i de plans per desenvolupar la llei. La
declaració d’emergència climàtica instava aprovar el decret de
petjada de carboni. Actualment ja es troba al Consell Consultiu
i s’aprovarà properament dins aquest mateix semestre. El
registre permetrà involucrar mitjanes i grans empreses en la
lluita contra el canvi climàtic i el procés de descarbonització i
identificarà, així, els principals emissors i els farà
corresponsables en aquesta lluita. 

Un altre decret que està actualment en desenvolupament és
el decret d’energies renovables. Aquesta norma permetrà
qüestions tan importants com facilitar la implantació d’energies
renovables en sòl urbà o la socialització de projectes i donarà
certesa als promotors. També incentivarà que els petits
inversors -com particulars i empreses locals- puguin participar

d’aquests projectes de manera que els beneficis quedin al
territori. És a dir, donar totes les facilitats per democratitzar la
producció d’energia. 

Finalment, treballam perquè el Pla de transició energètica
sigui una realitat el més aviat possible, tal com se’m va instar
des d’aquest parlament. Aquesta és una eina fonamental per fer
realitat el canvi de model que volem concretant com es
tradueixen els objectius a llarg termini en actuacions
específiques a curt termini. S’ha començat per coordinar les
agendes de transició de Mallorca, Menorca i Eivissa dins el
marc de la iniciativa Clean Energy for EU Islands i s’integraran
dins aquest pla.

Addicionalment també està previst un desplegament
normatiu pel que fa a la mobilitat elèctrica, l’objectiu del qual
és facilitar la participació de qualsevol titular de punts de
recàrrega a la xarxa MELIB, és a dir la xarxa de punts de
recàrrega de vehicles elèctrics present a tot el territori, la qual
cosa suposarà un bot tant qualitatiu com quantitatiu en
l’electrificació de la mobilitat. 

Però més enllà d’aquest desplegament normatiu des de la
Vicepresidència fem passes decidides per realitzar aquesta
transició energètica tal i com demostren les accions que ara
enumeraré. 

Hem començat amb el tancament progressiu d’Es Murterar,
una de les centrals més contaminants d’Europa; aquest
tancament ja ha tingut un impacte en la qualitat de l’aire que
respirem. Segons les darreres dades de Red Eléctrica, la
clausura de dos grups d’Es Murterar ha reduït un 50% les
emissions de CO2 provocades per la generació d’electricitat a
les Illes Balears. Recordem que l’electricitat i la mobilitat
generen al voltant del 80% de les emissions de CO2, per tant, en
només un any la contaminació generada per la producció
d’energia elèctrica s’ha reduït quasi a la meitat. Aquest fet s’ha
produït principalment perquè el carbó ha passat de produir el
50% de l’electricitat a només el 6,3%. A partir del mes d’agost
d’enguany està previst que els dos grups restants passin a
funcionar com a màxim 500 hores i només en cas que siguin
necessaris, el que equival a un màxim de vint dies. Amb el
tancament definitiu de la central encara es reduiran més les
emissions de CO2. La transició energètica és, per tant, la
millora de la qualitat de l’aire de les nostres ciutats i pobles
mitjançant la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle
a l’atmosfera i millora així la nostra pròpia salut. 

Una altra fita important és que per primera vegada s’ha
connectat tot el sistema elèctric balear en un únic sistema. Des
del juliol de 2020 amb l’entrada en funcionament del cable de
connexió a Menorca totes les illes estan connectades. Els
beneficis són clars, els grups de fuel d’Eivissa i Maó funcionen
menys hores i es redueix la seva contaminació atmosfèrica. Ha
millorat la seguretat del subministrament reduint el risc de (...).
Tot això s’ha produït perquè el Govern s’ha preocupat que això
estigués a l’agenda política estatal perquè si fos pel partit que
governava abans, el Partit Popular, encara tendríem unes illes
aïllades energèticament, amb el perill que això suposa.

(Remor de veus)
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A més a més, això suposa l’abaratiment de la factura
elèctrica de l’Estat -ara tendran torn de rèplica, tranquils.

Seguin connectant el sistema amb l’execució del tercer
enllaç entre Eivissa i Formentera, una vegada s’han incorporat
els criteris de protecció de la posidònia i els espais naturals que
va reclamar el Consell de Formentera.

I finalment, la nova planificació energètica estatal preveu
l’arribada del segon enllaç amb la península, això donarà
encara més seguretat al sistema, permetrà una major integració
de les energies renovables i continuar amb el tancament dels
grups més contaminants.

Tanmateix, tot això no anirà en detriment de l’aposta per la
sobirania energètica de les Illes Balears, sinó tot el contrari, la
interconnexió és una garantia per assolir aquesta sobirania
compartida.

Però aquesta transició que volem aconseguir no es composa
de grans fites i projectes, sinó que és l’agregat de centenars de
petites iniciatives: tenim un marc legal estable que facilita la
inversió en renovables a Balears, fent que allò que era
impossible, fa només uns anys, quan governava la dreta, tant
aquí com a Madrid, avui dia sigui possible. Les Illes Balears
avui tornen ser líders en autoconsum i ho són gràcies que el
Govern aposta fermament per aquesta línia: subvenció,
simplificació dels tràmits, acompanyament del sector,
desgravacions a nivell municipal, etc.

Tot això ens ha permès passar en pocs anys d’unes desenes
de sol·licituds de subvenció a l’any a més de 1.000 en les
primeres 24 hores, quan vàrem obrir el procediment. De fet,
només les persones que han demanat subvenció a la conselleria,
ja el nombre de persones que han demanat subvenció a la
conselleria s’ha doblat entre l’any 2019 i l’any 2020. I a més,
esperam que continuï augmentant de manera exponencial
l’autoconsum en els propers anys. I el Govern hi serà per
continuar donant suport als llocs de feina locals, a l’estalvi per
a famílies i empreses i a la instal·lació de renovables en sòls
urbans.

Tot això té un impacte important en l’economia, no només
per l’estalvi que suposa per a les famílies i per a les empreses,
sinó per la generació important de llocs de feina de qualitat. En
dos anys la instal·lació de plaques fotovoltaiques propiciarà la
creació de 17.500 llocs de feina a les Illes Balears, arribant a
més de 100.000 llocs de feina en el conjunt de l’Estat.

Però hi ha més dades, des d’ASINEM, Associació
d’Instal·ladors Empresaris de Balears, ens confirmen aquesta
tendència. Una empresa que el 2015 facturava envoltant el 20%
en energies renovables, a l’any 2020 va arribar al 90%. Segons
aquesta mateixa associació, aquelles empreses que s’han
adaptat al canvi i realitzen i incentiven aquest tipus
d’instal·lacions han arribat a triplicar els beneficis.

Les xifres també són bones respecte de l’eficiència
energètica. Estimem que entre el 2015 i el 2022 haguem
millorat aquesta eficiència entorn d’un 11%, aquestes
inversions en les edificacions i instal·lacions tenen un clar
impacte econòmic en el sector.

Continuant amb les bones xifres, la penetració de les
energies renovables ha augmentat de manera molt significativa,
a l’any 2019, quan vam assumir les competències en transició
energètica, només un 2,5% de l’electricitat produïda a Balears
era d’origen renovable, trobant-nos a la cua de l’Estat. Ara
mateix aquesta xifra se situa al voltant del 6,5% i, per primer
cop, es troba per sobre del carbó, i més que duplica aquest en
només dos anys.

Però això no acaba aquí, aquesta setmana entra en servei el
primer parc fotovoltaic en els darrers deu anys, han escoltat bé,
feia deu anys que no entrava en funcionament un parc
fotovoltaic a les Illes Balears. Això és mèrit exclusiu del
Govern del Sr. M. Rajoy i dels ministres Nadal i Soria, i
aquesta va ser l’origen d’aquesta situació.

No sé de què se’n riu, Sr. Sagreras, avui és un dia molt
especial per al Partit Popular, eh?, avui és un dia molt
especial...

(Remor de veus)

... i demà i el dijous seran dies molt especials, perquè declaren
sobre la seva corrupció. Està molt bé això.

(Remor de veus)

Però hem tengut deu anys sense reduir emissions, deu anys
sense llocs de feina locals i diversificats i deu anys de retall en
aquesta lluita, tot perquè en aquella famosa frase del Sr. Rajoy,
el seu cosí no creia en el canvi climàtic.

Després d’aquest primer parc vendran desenes de petits
projectes, ja saben que aportaran 500 megawatts de potència
instal·lada fins arribar a l’any 2022 a 900 megawatts de
potència fotovoltaica instal·lada. Tenim pressa i les
generacions que ens succeiran ens reclamen celeritat, ja que,
lamentablement, no tenim un planeta B per a ells.

Per aquesta raó, volem ser ambiciosos i ens comprometem
a multiplicar per deu la generació d’energia a partir de fonts
renovables. No és suficient ni doblar ni multiplicar per 4, per
5 o 6 aquest percentatge, a finals de la legislatura, a l’any 2023,
el 25% de l’electricitat produïda a les Illes Balears serà
d’origen renovable, donant així una passa de gegant ferma i
decidida, deixant d’estar a la cua de tot l’Estat.

Això serà possible amb l’arribada dels fons europeus
dedicats a la transició energètica en la lluita contra el canvi
climàtic. De fet, ja tenim compromesos més de 300 milions
d’euros destinats a arribar a aquest objectiu i està previst que
s’afegeixin més fons al llarg dels propers mesos, una vegada
que es detallin les seves característiques.

La transició energètica és una política estratègica, i així ho
entenen també a la Comissió Europea. El fet insular és una
característica important a tenir en compte i així ho hem
traslladat a l’Estat perquè Balears rebi aquesta inversió.

Ja acab, Sr. President, la transició energètica ja es fa i des
del Govern fem les passes per accelerar-la, la sobirania
energètica és possible; tenim, com a societat, una gran
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responsabilitat, les properes generacions no ens perdonarien no
actuar ara que encara som a temps de mitigar els efectes del
canvi climàtic. A més -com no en cans de repetir-, no és només
una urgència climàtica, sinó que és una gran oportunitat per
diversificar la nostra economia i per crear un model productiu
més fort i més sostenible.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Abans de les intervencions dels grups parlamentaris,
aquesta presidència, per tal d’ordenar el debat, demana al
conseller si contestarà individualment o globalment.

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

Globalment.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tant, començam el debat amb la
intervenció dels grups parlamentaris i pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Sagreras.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, president, bon dia, diputades i diputats. I, Sr.
Yllanes, jo venia aquí disposat a com quasi sempre faig amb
vostè a donar-li un parell de cullerades de mel, però abans de
donar-li les cullerades de mel crec que li hauré de fer un
aclariment, abans que vostè governàs i abans que vostè
vicepresident, qui governava no era el Partit Popular, el
conseller era el Sr. Marc Pons, el Sr. Conseller que va fer la
Llei de canvi climàtic va ser el Sr. Conseller, el Sr. Marc Pons,
que aquest cap de setmana, vostè que és tan bon company,
quasi quasi a vengut a dir a les entrevistes que l’ha tret fora
vostè, l’ha enviat cap a Madrid, perquè no estava conforme
amb les seves polítiques d’habitatge, per tant, un poc de rigor,
un poc de rigor.

(Alguns aplaudiments)

I jo li volia donar la primera cullerada de mel, Sr. Yllanes,
agrair-li la iniciativa de voler comparèixer davant el plenari,
davant tothom, jo li reconec que és una compareixença que ben
bé vostè s’hagués pogut conformar a fer-la davant la Comissió
d’Economia, perquè es tracta del desenvolupament d’una llei
que, precisament, ja va ser debatuda, ja va ser explicada i ja va
ser aprovada aquí, en el Parlament.

I una altra cullerada de mel que jo li volia donar, Sr.
Yllanes, és que estic content que vostè, d’una vegada per totes
vulgui agafar la iniciativa, faci una passa endavant, vulgui
agafar un poc aquesta presència que li hem reclamat des dels
grups que formam part de l’oposició i d’una vegada per totes,

després de dos anys, pugui agafar una miqueta el lideratge que
no ha tengut o que no ha volgut tenir fins ara.

Jo li voldria demanar que aquest esforç sobrevingut
l’apliquin no només amb la transició energètica, sinó també
amb altres àrees que estan sota la seva competència, com són
per exemple, la indústria, molt especialment el comerç, que es
troben en una situació dificilíssima, que ja hi estaven abans del
coronavirus, que amb el coronavirus han agreujat la seva
situació, que són sectors dels quals depenen molts llocs de feina
i són sectors fonamentals per començar la recuperació
econòmica de manera global a les Illes Balears.

Però avui vostè ve a presentar, entenc jo, el
desenvolupament d’una llei aprovada, si no vaig malament, dia
12 de febrer de l’any 2019, és a dir, fa exactament dos anys,
tres mesos i onze dies, dels quals vostè n’ha estat el conseller
quasi quasi els darrers dos anys, i jo crec que, per començar,
que no desenvolupin una llei que vostès varen dir que era tan
important, i jo ho crec, fins més de dos anys i un parell de
mesos després, significa un parell de coses: la primera, que és
vera que vostè ha estat desaparegut, vostè de la gestió no n’ha
volgut saber res, perquè vostè del desenvolupament d’aqueixa
llei que avui comença, fins ara no n’havia fet res. I l’altra,
constata també la política de titulars i de no gestió de la
presidenta Armengol, ens té acostumats a fer titulars, va
aconseguir el titular després de l’aprovació d’aquesta llei, però
des de l’endemà fins al dia d’avui no se n’havia sabut res pus.

I, Sr. Yllanes, avui vostè ve a desenvolupar una llei que no
és seva, en la qual vostè no va participar i, en canvi, a la que el
Partit Popular sí que va voler participar amb un debat
constructiu, no vàrem fer esmenes a la totalitat, vàrem presentar
un sens fi d’esmenes parcials per aportar; és vera que els grups
que donen suport al Govern no ens varen acceptar gaires, però
som els primers que vàrem afrontar el debat des d’una
perspectiva possibilista, d’una perspectiva realista i som els
primers a arremangats en acomplir els objectius de
desenvolupament sostenible. El Partit Popular creu en regular,
creu en regular amb seny i coneixement, amb uns calendaris i
uns timings possibles, dotant de pressuposts importants, amb
informació i incentius i nosaltres no creiem, no hem cregut mai
a prohibir per prohibir.

I jo avui, Sr. Yllanes, li posaré damunt la taula una sèrie de
problemàtiques que entenc jo són les que s’ha d’anar al gra, les
que s’han d’anar afrontant, que crec que sí que tenen a veure i
són molt concretes amb transició energètica, aquí, a les Illes
Balears.

Podríem començar, per exemple, si a vostè li sembla bé, i
a mi m’agradaria que després, en el torn de rèplica, vostè ens
fes les explicacions pertinents; podem parlar de la planta de
ciment de Cemex, perquè de la planta de nitrogen de moment
no en parlarem, perquè són només paraules, i podríem
començar amb fer un poc d’història per situar-nos on som a dia
d’avui. A l’any 2019, Cemex anuncia el seu tancament, es
provoca una polèmica molt important, pèrdua de llocs de feina
i una pressió popular molt important a la comarca de Lloseta.

Com ens té avesades la Sra. Armengol, desembarquen aquí
un sens fi mediàtic, la ministra, el conseller, la presidenta, se’n
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van a Lloseta i anuncien, és clar, és que Mallorca és enorme,
anuncien una megaplanta d’hidrogen, que jo no sé si hi haurà
demanda suficient. Però llavors ens veiem a les de veres, ens
veiem a les de veres, a l’any 2019 anunciaven l’hidrogen per a
l’any 2020, és que això és com la consellera de Sanitat, que
anuncia per a la setmana que ve campanyes de vacunació
massives, però la setmana que ve tornam estar a la cua en
immunització, i ho torna anunciar per a la setmana que ve...

(Alguns aplaudiments)

..., i la setmana que ve de la setmana que ve ho torna anunciar
per a l’altra setmana que ve, i fa quatre o cinc o sis setmanes
que Balears som a la cua en vacunació i en immunització. Idò
amb la planta d’hidrogen el mateix, Negueruela i la presidenta
Armengol, i ara també Yllanes, a l’any 2019 l’anuncien per a
l’any 2020, a l’any 2020 l’anuncien per al 2021, el 2021, que
és ara, l’anuncieu per a l’any 2022 i a l’any 2022, que el 2023
hi ha eleccions, ja no sé què anunciaran. El tema és que les
institucions públiques de moment constaten que d’hidrogen res
de res, en canvi l’empresa privada Cemex ha anunciat aquesta
setmana que es torna posar a produir ciment.

I jo en això els ho vull dir, jo no estic en contra que a les
Illes Balears es produeixi ciment, un dels problemes més
grossos que tenim a les Illes Balears és l’habitatge i per fer
habitatge hem de menester ciment. Idò, i en contra del que
volia el Govern, doncs no tenim hidrogen i de moment tenim
ciment.

Un altre tema del qual jo n’hi volia parlar i m’agradaria que
vostè ens en donàs les explicacions, i crec que en aquest tema
coincidim, energies renovables, en aquest cas jo em centraré en
les plaques solars. El Partit Popular ja ho preveia i va tenir les
iniciatives a la nostra llei d’indústria i també a la Llei agrària,
plaques solars que poguessin fer dues coses: abaratir el preu de
l’energia, i l’altra és que la riquesa, i com vostè també ha
explicat, pugui arribar a tothom, una redistribució de riquesa.
Ens trobam que hi ha gent humilt, petits propietaris que
tendrien iniciatives, que tendrien els terrenys, que podrien
disposar dels doblers per tirar endavant i, de moment, es troben
amb entrebancs, vostè ho sap bé en els consells insulars, a la
Comissió Balear de Medi Ambient. Per tant, jo li agrairia, Sr.
Yllanes, que dins aquest desenvolupament de la normativa
doncs puguin facilitar aquests projectes de fins a 4 i 5 hectàrees
perquè els petits propietaris que volen fer parcs solars, també
dins sòl rústic, no només en els polígons i en els camps
d’esports, també dins sòl rústic, es trobassin amb més facilitat
i sobretot que fossin més ràpids del que fins al moment poden
ser.

Un altre tema, prohibicions del diesel, jo li he dit abans,
nosaltres creiem poc en prohibir i creiem més en els sistemes
d’incentius, i de qualque manera aqueixa llei, a la nostra
manera de veure-ho, de qualque manera criminalitzava els
empresaris, els concessionaris de cotxes, que també procuren
llocs de feina i, en canvi, no focalitzava el problema allà on
realment és. Per què es contamina molt a nivell de cotxes a
Balears? Perquè tenim un parc antic, vell, vostè ho ha dit abans,
i una altra problemàtica, a les Illes Balears devem ser la
comunitat autònoma que més cotxes tenim per habitant,

qualque vegada l’he sentit a vostè que deia que tenim un cotxe
per habitant, pràcticament.

Idò, facin plans Renove més ambiciosos perquè els cotxes
vells els puguem canviar per cotxes nous i, per tant, contaminar
menys, i llavors, sobretot, facin unes millors polítiques de
transport públic. Per què a Balears tenim un cotxe per hom
quasi quasi? Perquè el transport públic, i els darrers anys han
governat vostès, no vostè, sinó els seus antecessors també, les
polítiques de transport públic han estat magres, han estat
dolentes. I ara han canviat la concessió i tothom coincideix i els
grups que li donen suport a vostè també, que encara s’ha
encarit el preu. Per tant, vagin a fer unes millors polítiques de
transport públic perquè així no tendrem tanta necessitat de
transport privat.

Una altra qüestió en què jo l’he interpel·lat a vostè, Sr.
Yllanes, en sessió de control, perquè m’interessa: a l’any 2017
el Sr. Marc Pons ens va reunir a tots els batles i ens va dir que
la canalització del gas natural arribaria en molt poc temps,
quasi a l’any que venia després, a l’any 2018, a tots els pobles
de Mallorca; ens parlava d’aquesta energia més barata, més
neta i més competitiva que l’elèctrica, i és vera, però a dia
d’avui encara no se’n sap res. Les famílies i les indústries no se
n’han pogut beneficiar.

No l’hem vist, jo li he demanat diverses vegades i em
sembla que realment vostè no n’està convençut que s’acabi de
desenvolupar aquest projecte, que sí, en canvi, ens havia
promès el Govern d’abans, el Govern Socialista. Per tant, a mi
m’agradaria que vostè pugui pujar avui, que ve a explicar el
desenvolupament de la normativa, a dir clarament: no,
seguirem desplegant el gas natural; o a dir-me, escoltau, avui
vull ser sincer, nosaltres ens oblidam de els promeses que ja va
fer la presidenta Armengol en el seu moment i de gas natural
res de res, perquè ja estam en altres coses i perquè en el seu
moment el Govern i la presidenta Armengol us varen enganar.

I en darrer lloc, bé, jo li he de tornar fer qualque comentari
avui de l’Institut Balear d’Energia, amb tot el respecte, tot el
respecte, però a mi em segueix semblant que encara no ha
assolit cap objectiu, de moment encara no hem vist la feina que
ha fet l’Institut Balear d’Energia, a mi em segueix semblant,
amb tots els respectes, un “xiringuito” com la Direcció General
de Sobirania Alimentària, les funcions de l’Institut Balear
d’Energia crec que les podria fer la direcció general i, per tant,
nosaltres entenem, de moment, tal vegada vostè ens convencerà
d’una altra cosa, em sembla que de moment per a l’únic que ha
servit ha estat per tenir més gent col·locada, tenir més despesa
i el temps que la gent no té feina els seus amics sí que en tenen.

Per tant, sobre aquestes qüestions en concret, Sr. Yllanes,
m’agradaria que ens contestàs i, per tant, seguirem amb el
debat. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula el Sr. López.
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EL SR. LÒPEZ I SORIA:

Gracias, presidente. Lo primero es agradecer al
vicepresidente del Govern esta comparecencia a petición propia
para que -como bien ha dicho el mismo- podamos tener un
debate en esta cámara sobre la transición energética y sobre lo
que supondrán las ayudas europeas en cuanto al impulso que se
podrá dar a este sector.

Lo normal al menos en nuestra sociedad, en nuestra especie
en sí es que conforme vayamos avanzando como sociedad
seamos más empáticos con lo que nos rodea y creo que es en
esos términos cuando se comprende por qué actualmente las
sociedades más avanzadas buscan modelos sostenibles y sobre
todo por qué conforme también se avanza en cuanto a
tecnología se busca utilizar fuentes de energía basadas en
energías renovables.

Bajo esa premisa, la de la empatía hacia lo que nos rodea,
y la utilización de los avances tecnológicos para el bienestar de
las personas y de nuestro medio ambiente, vemos como desde
la Unión Europea se pretende impulsar y dar prioridad a todas
las políticas que sirvan para implantar una transición energética
basada en fuentes renovables, y no solo desde un punto de vista
energético o de lucha contra el cambio climático, también como
una forma de impulsar nuestra economía hacia un sector que
genera puestos de trabajo estables y de calidad.

Como ha comentado el vicepresidente del Govern por poner
un ejemplo, tan solo en cuanto a instalaciones de placas solares
aquí en Baleares se estima que se produzcan en los próximos
dos años aproximadamente 17.000 empleos. 

En ese sentido desde Baleares tenemos que ver la transición
energética como una oportunidad única que nos puede servir
tanto para diversificar nuestra economía como para
implementar sistemas energéticos sostenibles que ayuden a la
lucha contra el cambio climático y la contaminación a la vez
que también se permite que la factura de la luz sea más barata.

En lo concreto, aquí en Baleares en sí, con una ley pionera
aprobada en la legislatura anterior, la de cambio climático y
transición energética, definimos hacia qué tipo de modelo
queríamos encaminarnos como sociedad. Y en este sentido creo
que cabe aclarar un par de cosas muy importantes sobre la ley.
Es necesario empezar a comprender que lo que se busca es que
la energía sea vista como un bien de primera necesidad y no
como un bien comercial. En esta cámara muchas veces hemos
visto como algunos partidos quieren coger esa bandera del
patriotismo y hacerla propia; y precisamente no hay nada más
patriota que recuperar esos sectores estratégicos para tu pueblo,
sectores como el de la energía tan vitales para nuestras vidas
que no pueden seguir viéndose como un bien comercial.

En este sentido desde la Vicepresidencia del Govern se ha
puesto el foco en algo que creo que es muy claro para
conseguirlo: frente a un modelo energético basado en la
centralización de la energía se está apostando por uno
descentralizado donde cualquier productor pueda tener su
propia energía, porque cuando se habla de soberanía energética
y de democratizar la energía precisamente se habla de eso: de
empoderarnos, de ser capaces de encaminarnos hacia un

modelo descentralizado donde cualquiera pueda ser productor
e incluso haya espacios para pequeños productores y que desde
lo local, desde nuestras propias empresas o cooperativas se
pueda garantizar la energía mediante parques fotovoltaicos.

Frente al impuesto al sol de Mariano Rajoy, nosotros
apostamos por un modelo que no ponga puertas al campo y que
sea capaz de aprovechar a energía que nos rodea y ofrecérsela
a los hogares de la gente de Baleares.

Esta forma de comprender la generación de energía es lo
que hace que se haya pasado en dos años, en poco más de dos
años de un 2,5% de producción de energía basada en fuentes
renovables a que actualmente estemos en la cifra del 6,5% y
gracias a que la sociedad de Baleares tiene muy claro el camino
en cuanto a transición energética y a las ayudas europeas, el
vicepresidente Juan Pedro Yllanes ha podido fijar hoy el
objetivo de que para el 2023 el 25% de la energía de Baleares
sea producida por fuentes renovables.

En este sentido, gracias al IBE y a otros instrumentos
plasmados en la Ley de cambio climático y transición
energética de Baleares, tenemos la oportunidad de conseguir no
solo luchar contra el cambio climàtico o de generar empleo,
también de algo muy importante: luchar contra la pobreza
energética y conseguir que la factura de la luz en los hogares de
Baleares sea cada vez más barata, objetivos que solo se podrán
conseguir con una apuesta firme por la democratización de la
energía y porque la administración tenga presencia dentro de
los parques fotovoltaicos que se vayan construyendo en
Baleares de forma que -como he dicho antes- como pueblo
tengamos algo más de control frente a algo tan básico como es
la generación y el consumo de nuestra energía en el día a día.

El trabajo, pero, no acaba solo en la producción de energía,
trabajo muy necesario y que sin ninguna duda debe ser
prioritario, también hay que poner el foco en otras dos cosas
muy importantes y claves además para comprender cómo
encaminarnos hacia una sociedad que aproveche mejor la
energía que se produce y es, uno de ellos, el de la eficiencia
energética en los hogares. Como es normal la mayoría de los
hogares de Baleares no están preparados para evitar las
pérdidas innecesarias de energía. En ese sentido hay que seguir
trabajando ofreciendo líneas de ayuda y haciendo hincapié en
que la gente comprenda que si su hogar está bien aislado y
pensado de una forma de eficiencia energética se traducirá en
una menor necesidad de consumo para tener la casa aclimatada,
ya sea por los inconvenientes del clima como pueden ser el frío
o el calor extremo o simplemente mediante el uso de
electrodomésticos y aparatos electrónicos de bajo consumo.

La otra cuestión -y lo ha comentado ya el vicepresidente del
Govern- es la de transporte, siendo Baleares la comunidad
autónoma que más alta tiene la tasa en cuanto a número de
vehículos por habitante, lo comentaba el Sr. Sagreras, sí, somos
la comunidad que tiene esa tasa más elevada, prácticamente un
vehículo por habitante; en ese sentido hay que comprender que
los motores de combustión para el día a día son una tecnología
ya obsoleta que poco a poco debemos de ir retirando y dejando
atrás. Por eso, desde Europa y desde el Govern de les Illes
Balears se deben de seguir lanzando líneas de ayuda al igual
que concienciando a la sociedad para que esa transición
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energética hacia fuentes renovables vaya también a la par de un
modelo de movilidad basado en vehículos no contaminantes o,
lo que es lo mismo, apostar como sociedad por vehículos 
impulsados por motor eléctrico y no por motor de combustión
o de explosión.

Para acabar, en el marco de mi intervención sí que me
gustaría que el vicepresidente nos aclarase un par de cosas: si
tiene más información respecto a saber cómo se acabarán
concretando los fondos europeos en materia de transición
energética y cómo llegarán a Baleares; qué impacto tendrán
dichas ayudas, sobre todo hacia la gente corriente de Baleares;
si cree que además puede servir en el inmediato para que los
hogares de la gente de Baleares se vean beneficiados de estas
líneas de ayuda europeas y sus proyectos derivados de ellas.

También saber qué se está consiguiendo des de el Estado en
materia energética para que Baleares se vea beneficiada en
cuanto a proyectos y si puede detallar mejor las inversiones que
el Estado tiene planificadas para Baleares, y sobre todo -y algo
que nos interesa muchísimo porque lo consideramos vital y lo
he comentado en mi intervención- cómo se está avanzando en
Baleares en cuanto a democratización de la energía y cuánto
cree que puede beneficiar a los hogares de Baleares y la factura
de la luz que pagan cada mes.

Muchas gracias.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. López. Ara correspon al Grup Parlamentari
Ciudadanos, té la paraula el Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

¿Qué tal? Buenos días o buenas tardes ya, señores
diputados, lamento estar interponiéndome entre ustedes y sus
comidas, pero en este... es que lo primero me estaba sugiriendo
esta factura de la luz, que recordemos que la factura de la luz
está sobre todo cargada con unos gastos bastante más allá de la
producción que entiendo que los de energía deben entender
precisamente cuáles son, que se llaman gastos diversos, costos
directos, impuestos que incluyen impuestos dentro de sí
mismos, o sea, la locura, porque el impuesto eléctrico está
sometido al 21% de IVA, es decir, que un impuesto genera a su
vez un impuesto, lo que es verdaderamente haber llegado a un
súmmum. 

Bueno, en cualquier caso George Washington, que yo sé
que no es precisamente un santo de su devoción, creo en el (...),
me lo recordaba ahora usted al hablar, hay una frase que me
encanta que dice que el fuego es un servidor peligroso y un
amo terrible. 

El fuego de nuestro días es la energía, se refiere a los
mismo, y George Washington en realidad de quien está
hablando, de quien dice que es como el fuego, un servidor
peligroso y un amo terrible, es del gobierno. 

En este despliegue normativo, que esperaba yo un poco más
jurídico, más de su..., porque yo además el concepto de
despliegue normativo creo que en realidad lo aprendí de usted.
De la Ley 10/2019, de cambio climático y transición
energética, que esperamos que las expertas manos jurídicas de
nuestro vicepresidente sean capaces de desplegar con más
habilidad que ninguno de los otros, realizar este despliegue y,
eso sí, esperamos nosotros especialmente ofreciendo todas las
garantías jurídicas a todos los operadores y a todos los usuarios
y a todos los participantes en este proceso, estamos refrescando
entonces con ello los últimos datos que ustedes nos ofrecieron
en el pleno sectorial de la energía sobre autoconsumo,
movilidad, ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes y las
ayudas que se les  daban a estos, las explotaciones agrícolas, o
sea, los diversos sitios, los gastos incluso de la propia
tramitación y los gastos informáticos necesarios para llevar a
cabo estas ayudas; en donde divergimos entonces en diversos
criterios, en diversas formulaciones que vemos permanecer.
Allí de principio se planteaban ayudas al desarrollo plural. Yo,
la verdad, no cojo el concepto, no cojo ese “plural”, ¿qué es?,
¿qué quiere decir?, ¿el desarrollo plural que son los desarrollos
o los diversos desarrollos de cada uno de los puntos? No cojo
bien esta pluralidad que me parece, como muchas otras cosas,
es bien sonante. 

Espero que no tenga el éxito de la transversalidad porque la
transversalidad, con esa cosa suya tan sonora y tan bonita y tan
enorme, tiene aquí en realidad..., es que, a ver, la
transversalidad es un concepto geométrico, yo lo estudiaba de
pequeño, una recta es transversal, una curva a otra recta y
entonces tú sabías como colocarlas. No es un neologismo, es un
neuso, que por cierto yo les propondré otros dos: los
“gostáculos” y los “agópbios” a los que se puede ver sometida
una ley como ésta tan importante de la transición energética y
un desarrollo tan importante como éste puede tener
“gostáculos”. Ya que jugamos un poco a utilizar nuevas
palabras permítanme a mí utilizar éstas.

Esta transversalidad puede resultar muy peligrosa porque
estas condiciones transversales..., a ver, tenemos un propósito
máximo enorme, una de las grandes ambiciones de nuestra
generación. Se recordarán ustedes de pequeños queriendo salir
de las energías provenientes de combustibles fósiles, es uno de
los grandes desarrollos que queremos hacer y lo estamos
cargando a base de transversalidad, de problemas de territorio,
de problemas de paisaje, de problemas de vivienda eficaz y de
otros asuntos generales que como los conceptos de..., y después
estos concretos y después otros conceptuales como la
democracia energética o la transición justa e inclusiva; es decir,
estamos poniendo unas condiciones que yo no estoy seguro de
que Franklin, Volta y Marconi si se hubieran visto sometidos
a nuestras condiciones, a nuestros caprichos como políticos,
hubieran producido la electricidad. Porque si les hubiéramos
dicho, no, pero que no sea amarilla, que sea blanca, no, pero la
queremos así, no, pero la queremos de esta otra manera, no los
hubiéramos dejado trabajar.

Y esta transición energética, este cambio en las renovables
es una de nuestras grandísimas aspiraciones. Les recuerdo que
es una de las cosas que queremos hacer. Así que dejemos los
caprichos, ¿hay gente a la que no le gusta los paisajes de placas
solares? Pues, ¿qué quieren que le hagamos?, pues a fastidiarse.
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Porque además hay gente a la que le gustan, quiero decir,
¿recuerdan ustedes Marinetti, el maquinismo? Es todo un
movimiento poético, pictórico, que puede incluirse (...), puede
meterse un montón de gente a la que le gusta los paisajes
porque le parece que revelan la potencia, la capacidad del ser
humano y les gustan las chimeneas y los grandes buques de
acero, ¿por qué no?, ¿no ven que está sometido a modas?

Este proceso además del que estamos hablando es un
proceso muy largo en el tiempo, esto es una travesía bíblica
esto de la transición energética, muchos no llegaremos a la
tierra de Canaán de la energía transicionada. Hay muchos que
no llegaremos. Entonces, hay que pensar que será susceptible,
que cogerá modas, modas estéticas, modas éticas, modas de
todo tipo. Así que lo siento, pero si vamos a estar con que el
paisaje, con que tal, no vamos a hacer una transición
energética. Así que ¿queremos dejar de quemar productos y
queremos dejar de emitir dióxido de carbono y estas cosas?
Pues pongámonos a ello y no nos busquemos a nosotros
mismos las cosquillas. ¿Que tiene que ser además ser justa y
benéfica esta transición?, ¿que tiene que ser además soberana?

Yo me pregunto, la verdadera soberanía energética española
con su tremenda dependencia que usted conocerá mucho más
los datos que yo y por tanto me permitirá mucho mejor
evaluarla, ¿cuánto depende la energía que consumimos en
España, las luces que están encendidas en esta misma sala?,
¿cuánto proviene de la energía atómica francesa?, ¿cuánto
proviene de la quema de carbón marroquí? Me gustaría saber
exactamente los datos porque además en esta transición vamos
muy lentos, siempre (...) los tantos por ciento... Entonces, esto
es una cosa que necesita todo tipo de ánimos, todo tipo de
ayudas. Quiero decir, a ver si nos sale, es una verdadera
apuesta. No nos pongamos nosotros mismos los palos en las
ruedas, no lo hagamos además imposible.

Entonces, no podemos sobre todo cambiar de condiciones
durante la propia partida, ¿nunca han jugado al Monopoly con
uno de estos pesados que dice, no, la norma no sé qué cuando
cae en la casilla gorda tiene que pagar menos y cuando cae
usted tiene que pagar el doble? Ésta..., sí, digo, ¿nunca se han
encontrado en esta situación? Es un poco (...), esto me explica
por qué queríamos salir del acuerdo de la Carta de la Energía
y de los acuerdos de Lisboa. Quiero decir, no podemos
ponernos a ponerse, han puestos unas puñetas -y perdonen por
la expresión, pero bueno las puñetas a fin de cuentas saben
ustedes que eran una cosa que gastaban los nobles en las
mangas. 

Tiene que haber unos setos arbustivos de no sé cuántos
metros que, lógicamente, durante la declinación del sol
causarán sombra. Hay que respetar los árboles grandes, que es
un bonito concepto céltico. Recordarán ustedes los druidas en
su relación con los nobles y el que no en Panoramix y su..., éste
tiene el clarísimo ejemplo. Se ha hecho una delación de
hectárea con megavatio producido ..., en fin, creo que no
tenemos porque..., este decreto de reforma es peligrosísimo,
este montón de pequeñas cosas que le queremos poner. 

Entonces, bueno, les recuerdo sobre todo, vamos a ver...
¿voy mal de tiempo? Bueno, a ver, a mí durante nuestra
infancia se nos avisó que el petroleo se acababa, se acababa y

era evidente, cada vez -era como lo de Malthus de la progresión
aritmética y la geométrica-, cada vez había más usuarios de
coches y de electricidad y de calefacción y los recursos seguían
siendo los mismos, unos ni progresaban y otros lo hacían
aritmética o geométricamente, no recuerdo yo muy bien, así
que para el año 2000 estaba acabado el petroleo. Yo viví con
esa convicción entre el 75 y el 80, diré a mi favor que era muy
joven, llegué al año 2000 y, claro, me vacuné, como esto hoy
en día, contra el mileranismo. Estamos todavía viendo cómo
dejamos de quemar petróleo. Sin embargo usted recordará, es
de una generación próxima a la mía, Sr. Borrás, ¿no recuerda
usted nunca haber oído que se iban a acabar los recursos? Pues
ahora estamos viendo cómo dejamos de hacerlo, porque los
recursos siguen estando ahí. Lo siento, pero comprenderán que
en el 2000, entre otros efectos, quedé vacunado. 

Entonces, bueno, estoy terminando mi intervención, creo
que en cualquier caso luego hablamos eso de despliegues
concretos, del Consejo Balear del Clima, del tema de los
empleos que, lo siento, pero crear 7.500 empleos para hacer la
misma luz que actualmente hacen 400 es antieconómico, por
tanto, no tiene sentido. No entiendan el concepto económico
como una maldad capitalista, sino como el ahorro de nuestros
esfuerzos para llevar a cabo un fin. Si uno tiene que hacer la
luz, la luz que tenemos actualmente la hacen 400 personas, es
mejor que no la hagan 7.500, utilicemos esas otras 7.100 en
hacer otras cosas más importantes que cubrirnos de necesidades
que ya tenemos cubiertas.

Con esto, Sr. Yllanes, en cualquier caso yo ya he acabado
esto que creo que ha sido un exordio más que otra cosa.

Muchas gracias.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Méndez. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Vicepresident, Sr. Yllanes, alerta
amb les cullerades de mel del Partit Popular, perquè, Sr.
Sagreras, no me’n dediqui ni una, ni una, de cullerada de mel,
darrere hi vénen abelles, vespes, borinos i tot allò que pica. 

Senyores i senyors diputats. Sr. Conseller, l’any 2019 -s’ha
dit aquí- després de molts d’anys de feina en el pacte, es va
aprovar la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i
transició energètica, una llei que va veure la llum a la part final
de la passada legislatura, com moltes altres que formaren part
d’un paquet legislatiu d’alt contingut per un canvi de paradigma
de model i de mentalitat.

Mirin, a la passada legislatura hi va haver dos pols de feina,
el primer al principi de legislatura, en polítiques i mesures
d’emergència, de reparació social i econòmiques per donar
resposta a les polítiques que venien de 2011 a 2015. I un segon
pol, a finals de legisaltura, allà on després de molts d’anys de
feina i de consensos socials a les Illes, es varen aprovar tot un
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conjunt de normes i polítiques que varen donar sentit a aquell
canvi anunciat l’any 2015: unes lleis i unes polítiques molt
incòmodes per a l’statu quo, unes lleis i unes polítiques que
incomodaren a determinats lobbies econòmics, unes lleis i unes
polítiques que feren botar les alarmes a diverses parròquies
ideològiques, unes lleis que encengueren les alarmes de molts
d’estaments polítics institucionals. I és que la passada
legisaltura, la del pacte dels acords pel canvi, es varen
dissenyar unes polítiques i unes lleis revolucionàries, canvis
ràpids i profunds, transformació de l’estructura social,
econòmica i política de les Illes Balears. 

I per què aquesta revolució? Perquè ho demana la societat:
canvis profunds per a la defensa del medi ambient, per a la
lluita contra el canvi climàtic, les polítiques d’habitatge, la
protecció social de les persones, el blindatge de les polítiques
públiques, renda social garantida, Llei d’habitatge, Llei agrària,
Llei de residus, Decret posidònia, ITS i, evidentment, Llei de
canvi climàtic i transició energètica, entre d’altres.

I saben, senyores i senyors diputats, més enllà de l’oposició
a les Illes Balears, hi va haver molts de missatges que ens varen
arribar des d’ultramar, missatges d’atacs, una primera línia
d’atacs als continguts pel canvi de model i transformació
econòmica i social d’aquestes mesures; i una segona bateria
d’atacs que ens va arribar -també evidentment eren d’esperar-
que eren missatges o atacs més vetllats, més camuflats, que està
molt bé tot això que voleu promoure, però que hauríem
d’esperar que el Govern espanyol fes la norma primer o que la
Unió Europea no sé què, esperar. 

Però resistírem com a govern, com a conjunt, tots,
d’anuncis, advertències, recursos d’inconstitucionalitat,
campanyes publicitàries contra persones i contra polítiques i
conselleries, xantatges, etc., de tot color. I ara en aquesta
legislatura ens toca mantenir i desplegar el marc legislatiu que
es va pactar: expropiacions d’usos d’habitatges de grans
tenidors, prohibicions d’envasos d’un sol ús, etc., en són
exemples, Sr. Conseller, i també les mesures que preveuen la
Llei de canvi climàtic ho seran. Vostè avui ha posat moltíssims
d’exemples i moltíssimes mesures que és necessari implantar
durant aquesta legisaltura.

I, Sr. Conseller, aquests atacs als que feia referència i que
la seva formació també pateix aquí o a l’Estat, es deuen no sols
als continguts propis de la norma, els canvis que provoquen en
la persecució de la justícia social o econòmica o en la protecció
del medi ambient. No, es deuen també a què són polítiques que
duim a terme per decisió pròpia, des de les institucions pròpies,
exercint la nostra voluntat, la del nostre poble i el nostre dret a
complir i a dur a terme els compromisos que hem adquirit amb
la ciutadania.

Des de MÉS per Mallorca treballam a les institucions per
provocar canvis socials, econòmics i ambientals en benefici de
les persones i aquí coincidim plenament amb altres formacions
com Unides Podemos o com el PSIB. I nosaltres tenim aquest
plus, aquest plus com a MÉS per Mallorca, que tenim, a part
d’aquesta vocació també internacionalista de què aquestes
polítiques es duguin més enllà, també tenim un objectiu que és
fortificar una arquitectura pròpia que hem anat construint
durant anys, des de l’autogovern que ens és propi. 

I és així, som un país i fem coses de país, sense demanar
permís, perquè quan s’ha de lluitar contra una emergència com
el canvi climàtic o la destrucció del nostre entorn, no es
demana permís a ningú, s’actua o no s’actua, de forma
cooperada, però no es pot demorar in aeternum. Som un país
i fem coses de país, sense esperar les tuteles estatals, perquè
quan s’ha de fer una revolució i expropiar l’ús d’habitatges no
es demana permís. I som un país i fem coses de país, tant si a
Madrid governa el Partit Popular, com si governa el Partit
Socialista, com govern qui governi, perquè el contrari seria una
relació de submissió i volem com a mínim una relació de tu a
tu, amb respecte d’igual a igual.

I posaré dos exemples actuals: la Llei de residus. Aquest
dissabte, ara que tenim el conseller de Medi Ambient, han
entrat en vigor els articles suspesos per l’estat d’alarma i que
prohibeixen els envasos d’un sol ús; i també la Llei d’habitatge
i l’expropiació en ús, que s’ha dut a terme o s’ha anunciat
durant aquestes setmanes; mesures totes elles extraordinàries
per revertir la situació actual, totes mesures valentes, pioneres,
com també ho són el Decret de posidònia, que reben atacs
sistemàtics de poderosos lobbies de grups polítics i
determinades institucions, i també evidentment aquells atacs,
que a vegades ens incomoden i que vénen i que són difícil de
controlar de l’Estat o del Tribunal Constitucional. Aquestes
mesures, aquestes polítiques i lleis pioneres són la marca
balear, són la marca de país, ens fa propi, ens fa distints. 

Sr. Yllanes, avui compareix vostè per explicar com s’està
aplicant la llei, una llei que des de MÉS per Mallorca ens
estimam especialment i ens l’estimam especialment perquè
l’encarregat de dissenyar aquesta llei va ser un director general,
un càrrec de MÉS per Mallorca, que durant la passada
legislatura va estar treballant en aquesta llei. Per tant, és també
una filla de MÉS per Mallorca. I voldríem saber com valora
vostè la situació actual de la suspensió de la disposició
addicional tercera, punt 3, de la Llei de canvi climàtic i
transició energètica, que fa referència a aquell calendari
d’adaptació, en relació amb els vehicles de combustió interna,
s’han d’aplicar tot un seguit de mesures, com sap vostè, en el
temps. La primera és l’1 de gener de 2025, on queda prohibida
la circulació a les Illes Balears d’aquells vehicles que utilitzen
diesel i l’1 de gener de 2035 la resta de vehicles que no siguin
lliures d’emissions. 

Aquests dos punts d’aquesta llei quedaren suspesos amb un
acord bilateral, amb un compromís jo crec que bastant evident
que en el projecte de llei estatal s’incloguessin aquests
preceptes. No ha estat així, al projecte de llei estatal no ha estat
així. Des de MÉS per Mallorca hem impulsat esmenes, jo
encoratjaria totes les formacions que hi ha aquí, especialment
les del pacte, Unides Podem i PSIB, que demanessin o
impulsessin que aquestes esmenes arribin a bon terme i lluiti
també vostè com a vicepresident, com a conseller, tot el que li
sigui possible, que faci d’interlocutor amb l’Estat i amb el
Congrés dels Diputats de la manera que vostè pugui, perquè
aquestes esmenes arribin a bon port i es puguin incorporar a la
Llei de transició energètica i canvi climàtic estatal i puguem
disposar d’aquestes mesures.

Jo tenc tota una sèrie de preguntes, em queda un minut, són
moltes, no sé si tendré temps de fer-les totes, però d’entre elles,
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vostè hi ha fet esment, crec que vostè ha dit, si m’ho pot
confirmar després, el Decret regulador de registre de petjada de
carboni, crec que ha dit que estava en el Consell Consultiu, si
em pot confirmar que dins aquest semestre aquest decret ja
veurà la llum. Vostè ha parlat també de la comissió
interdepartamental que preveu la llei i ha parlat després més
endavant del tema de la governança, i li volia demanar el
desenvolupament de totes les polítiques que està duent a terme
la conselleria, quina implicació tenen els distints municipis i
consells insulars; és a dir, com s’està desenvolupant la llei i
totes les polítiques que s’estan articulant a nivell municipal i a
nivell insular.

Vostè també ha fet referència a 17.500 llocs de feina.
Parlam de canvi de model productiu i és que el company de
Ciutadans crec que ha fet referència, ha dit, 7.500 i jo m’he
embullat i era per simplement confirmar si estam parlant de
17.500 o 7.500 llocs de feina i la resta de preguntes, com que
estic fora de temps, intentaré fer-les en el segon torn. 

Senyor de Ciutadans, jo crec que vostè ha fet una
intervenció que banalitza molt el tema de la transició
energètica. Vostè ens té acostumats a intervencions jo crec que
bones i que ens alegren el dia, vull dir..., però és que avui ha fet
una banalització de la transició energètica crec que molt
perillosa, crec que molt perillosa. La immensa majoria de les
coses en aquesta vida són bones o dolentes a vegades des del
punt de vista de qui les mira però també ho són en funció de la
mesura. Vostè fa referència a l’origen de l’energia que si fos
per nosaltres no s’hauria donat, aquest origen de l’energia pels
mètodes que s’utilitzaven per originar aquesta energia en
massa. Escolti, depèn de la mesura en què es produeix. Un verí
o una droga...

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Ferrà, hauria d’anar acabant.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA: 

... -vaig acabant- un verí o una droga en minidosis és un
medicament o ho pot mirar a l’inrevés, un medicament en grans
dosis pot ser un verí o generar una addicció. Per tant, jo crec
que la perspectiva que hem d’agafar és la que vostè, Sr.
Conseller, ens ha explicat i anar cap a aquest canvi de transició
energètica. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Ferrà. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Campos. 

EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Yllanes, hoy usted ha salido, su
intervención, y se ha referido a los negacionistas. No sé si se
refería a nosotros, ¿no, verdad? Ya me parecía a mí que no. 

No, no, es que entiendo que no, entiendo que sea un error
porque ya he dicho aquí en varias ocasiones que no somos
negacionistas del cambio climático, se lo dije recientemente a
la Sra. Tur de Formentera hace unas dos semanas cuando
discutíamos una moción, que nosotros no somos negacionistas
del cambio climático, lo que sí que ponemos en duda es que sea
la acción del hombre la causante de este probable cambio
climático que podamos estar sufriendo. Y no porque lo
digamos nosotros o porque nos hayamos despertado un día y
hayamos dicho “venga, vamos a llevarle la contraria al Sr.
Yllanes y no existe el cambio climático”, no es por eso, es
porque no hay tampoco unanimidad científica y, como no la
hay, no, no la hay, pues nosotros creemos que esta es una
cuestión que tienen que tratar los científicos y que sean ellos
cuando se aclaren y sepamos las causas pues oiga, ningún
problema.

Porque lo decimos del clima y lo decimos también de la
historia, que sean los historiadores quienes se encarguen de los
temas históricos. Porque es que después se cometen errores,
bueno, ya son noticia nacional como lo que hacen aquí en el
Ayuntamiento de Palma cuando cambian calles a generales y
almirantes del siglo XIX diciendo que eran franquistas. Claro,
cuando se cae en esa dinámica a veces se pueden cometer
fallos. Pues nosotros preferimos ser escrupulosos, oiga, que los
científicos se dediquen a la ciencia, que los historiadores a la
historia, y nosotros vamos a molestar lo menos posible aquí -
que molestamos a mucha gente- y a intervenir lo menos posible
en la vida cotidiana y privada de las personas, porque si no, se
acaba haciendo política del clima también. 

(Remor de veus)

Mire, Sr. Yllanes, usted aquí ha dado una serie de datos y
habla de la alarma climática y de lo que nos está pasando y de
lo que nos puede pasar. Hay datos interesantes, yo creo que es
importante ir a los datos. Mire, el IPPC pronosticó un aumento
de la temperatura global de 0,3 grados allá por los años 90 y el
aumento ha sido justo de la mitad, de 0,15 grados por década.
Todas las predicciones que se han hecho por el lobby climático
-ahí sí que hay un lobby- el lobby climático, han fallado todas. 

Mire, yo le recomiendo que vaya a buscar los informes de
este panel intergubernamental de las Naciones Unidas para la
lucha contra el cambio climático y verá que en su informe del
año 2001 decía que en el año 2020 no iban a existir las playas
de Baleares, no iban a existir, ni en Baleares ni en todo el
Mediterráneo, iba a haber palmeras en el norte de España y que
los abrigos ya los habríamos dejado completamente
abandonados. Bueno, pues, realmente la tristeza es que donde
no hay..., sí que hay playas pero no hay turistas que antes
venían a estas playas, pero la predicción esa catastrofista no se
ha dado gracias a Dios. Con lo cual, ¡ojo!, porque es que van
pasando los años y aquí, gracias a Dios, las catástrofes no se
van produciendo. 

Miren, cuando hablamos de emisiones hay que hacerlo
también de forma global, no hay que hacerlo de forma
particular porque ya lo dije también en otra ocasión, la
aportación balear en este tema es absolutamente ridícula, es un
problema planetario. Vayamos a las españolas y verá que las
emisiones de CO2 de España representan un 0,7% del total
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mundial. Baleares en los últimos 30 años ha supuesto el 2,5%
del total nacional, con lo cual fíjese en la ridiculez de las cifras. 

Tomando en consideración estos datos, si después además
de empobrecernos con impuestos verdes, que al final todo
acaba en eso, en impuestos verdes y condenar a nuestra
industria, se alcanzaran los objetivos marcados por la ley
nacional -y le hablo de la nacional- nuestra incidencia de
España en el volumen mundial de emisiones de CO2 sería de un
0,17%. Si a esto añadimos que el CO2 solo pesa un 15% en ese
efecto invernadero habríamos atenuado dicho efecto -en toda
España- en un 0,025%, ahora hagan el cálculo de Baleares.

 Lo digo porque cuando aprobamos leyes alegremente como
se hace en este parlamento y se incluyen ahí medidas que
inciden directamente en la actividad económica, vamos a
analizarlo en perspectiva nacional, incluso europea o mundial
porque si no a fin de cuentas lo que hacemos es no arreglar
nada a nivel local ni nacional y perjudicar a aquella industria y
a aquellos trabajadores y pequeños empresarios los cuales se
ven muy afectados por estas normas. Porque usted y esta ley lo
que va a propiciar -y lo ha citado aquí- son pues oiga la
creación de comisiones, agencias, consejos, institutos baleares
de la energía y seguramente en los próximos tiempos
aparecerán aún muchos más y eso la verdad es que no creo que
ayude al cambio climático. Ayudará al cambio de bolsillo, del
dinero, pero lo demás, nada. 

Realmente con este tema lo que nos están vendiendo es un
dogma. Es una excusa todo este tema para imponer un ideario
que es intervencionista, es liberticida y es además gravemente
empobrecedor. Sí, sí, para transformar realmente la economía,
si además usted habla aquí también de transformaciones
económicas y ojo con transformar radicalmente nuestra
economía y de ahí vamos a transformar nuestro pensamiento y
después vamos a transformar nuestro modo de vida, que
también se incluye en algunas de las medidas que ustedes
anuncian. 

Miren, por ejemplo, la introducción masiva de coches
eléctricos, que esto es algo que sí que constantemente se dice.
Esto tiene el problema añadido que es la alta toxicidad de las
baterías de los coches eléctricos y su reciclaje, usted sabrá que
hoy es prácticamente imposible. Eso se debería solucionar
antes de alegremente aquí apostar todos por el vehículo
eléctrico. Por cierto, que estas baterías son mayoritariamente
fabricadas en China, que es el mayor productor emisor de CO2.

Porque queda muy bien eso de venir aquí y decir que se van
a prohibir todos los coches de motor térmico, de gas natural,
los híbridos y todo lo que no sea coche eléctrico, pero no hay
que olvidar que los coches eléctricos usan electricidad y si la
electricidad en el caso de Mallorca aún se obtiene quemando
carbón porque esto está ocurriendo aquí y es una de las
preguntas que le quería hacer, al menos, según dijo el secretario
de Estado de la Energía hasta 2026, que no será hasta que ese
segundo cable que nos conecte con la península esté en
funcionamiento, pues oigan, si apostamos por los vehículos
eléctricos al final las emisiones de CO2 de esa central térmica
que va a tener que abastecer la electricidad pues van a ser
mayores, ojo, porque al final va a ser peor el remedio que la
enfermedad, además de cómo va a afectar esto al sector de la

automoción, porque el sector de la automoción se va a ver
gravemente afectado, además ya les vienen avisando desde
hace tiempo. 

Miren, con todo esto y ese grave peligro lo que asistimos es
a una planificación vertical de sectores económicos. Eso
además recuerda a los planes quinquenales soviéticos, eso de
estructurar la economía de forma completa recuerda aquellos
planes quinquenales soviéticos. Yo supongo que esta referencia
histórica por lo que veo no resultará ofensiva para algunos
diputados y miembros del Gobierno balear que, por cierto,
también son entusiastas del cambio climático casualmente. 

Pero fíjese, nosotros, desde VOX, en lo que creemos es en
la libertad económica y en la neutralidad tecnológica del
Estado, por eso nosotros hubiéramos votado que no si
hubiéramos estado cuando se debatía esta ley, la ley que usted
ha venido aquí a explicar. Hubiéramos votado que no, porque
para ustedes asistiríamos a un constante crecimiento del Estado,
o sea, todo tiene que venir por el Estado, todo tiene que ser
intervención del Estado y en los temas climáticos y
medioambientales aún más y en la industria ya ni hablemos. Y
hablan de emergencias sociales, de emergencias climáticas y
alarmas medioambientales, cuando realmente -usted lo sabe- la
alarma real, la verdadera emergencia es la social y la
económica que no está azotando duramente.

Y si vamos a casos concretos de Baleares, pues ¿qué va a
pasar con el cierre del central térmica en Mallorca, la de Es
Murterar? Eso sí que me gustaría que me lo aclarara, no será
definitivo hasta que se conecte ese segundo cable eléctrico y no
será antes de 2026, vale. La central térmica de Es Murterar.
Estaremos de acuerdo en que todo lo que afecta al clima es
global, ¿no?, en eso estamos de acuerdo supongo, vale. Pues si
ustedes creen que las emisiones de CO2 son determinantes en
el cambio climático, estaremos de acuerdo que aunque Baleares
se abasteciera mañana exclusivamente de energías renovables
o con los cables conectados en la península funcionaran a pleno
rendimiento, si el resto de España o de Europa no sigue este
ejemplo, vamos a sufrir exactamente igual los efectos negativos
del cambio climático. Yo creo que en eso estaremos de
acuerdo, no terminan las emisiones de CO2 aquí en la bahía de
Palma, ni después de Formentera. Entonces tenemos un
problema, Sr. Yllanes, el coste que supone esta llamada
transición energética tiene un beneficio escaso para nuestro
medio ambiente balear, no sé.

Vayamos a la perspectiva nacional que influye en Baleares,
vayamos a las energías renovables. Éstas tienen dos
deficiencias estructurales: una es la intermitencia, ya que sólo
funciona cuando el sol brilla o sopla el viento y además no está
resuelto el problema del almacenamiento; y la segunda es la
baja densidad energética, es decir, la cantidad de energía que
se produce por unidad de combustible o por metro cuadrado de
instalación. Ese es un problema al que no se le ha dado
solución, porque si hay energía barata y no contaminante, que
es de lo que se trata, esa es la energía nuclear, porque de lo
contrario necesitamos enormes extensiones de placas solares o
turbinas eólicas para conseguir la misma cantidad de energía.
La misma cantidad de energía que produciría una pequeña
central nuclear y ahí están los datos, yo no le digo de poner una
central nuclear aquí en Mallorca, pero estamos a nivel nacional
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con esta historia, a nivel nacional preferimos pagar a precio de
oro la energía eléctrica a Francia, que tiene 52 centrales
nucleares, que las tiene al otro lado de los Pirineos y somos
eso, pues debe ser la política del avestruz energética, mientras
estén allí al otro lado y no las vea fantástico, pero aquí nosotros
ninguna central nuclear, que es lo barato y lo limpio. 

Lo digo porque si vamos a hablar de temas climáticos,
vayamos a hablar de los problemas que pueden generar este
tipo de políticas, que al final el resultado final, el beneficio
ecológico, medioambiental es mínimo porque estamos
hablando de cuestiones globales, nacionales y europeas incluso.

Bien, en mi segundo turno, esperando su respuesta, le
comentaré otros aspectos que seguro que serán muy
interesantes para usted.

Muchas gracias.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputat. Sr.
Vicepresident. És evident, almanco el Grup Parlamentari El Pi
no ho posa en qüestió, que el canvi climàtic és un element
capital de la política que es farà al llarg del segle XXI i que
lluitar contra el canvi climàtic ha de ser un objectiu prioritari
per a qualsevol govern i vostè ho ha dit i en això coincidim
plenament.

El problema no és el què, l’objectiu el compartim, el
problema és el com. El problema és la correcta definició de les
etapes de la transició que permetin assolir els objectius que ens
proposam, i això és molt important perquè els convenis
internacionals han fallat sempre en això i podem parlar de Río,
de Tòquio, de París, però fallen, perquè hi ha uns compromisos
que després no es compleixen i per tant, cream unes
expectatives falses, ens omplim la boca, feim grans discursos,
però al cap i a la fi, la realitat va per una altra via o no va
exactament per la via que hem dissenyat i evidentment això ho
hem de considerar un fracàs i un engany. I nosaltres no volem
que això passi.

Per això passaré a les dades, perquè jo el primer que vull és
clarificar les dades, perquè vostè ens parla d’energia renovable,
lògicament. Sabem que Balears està a la cua en energies
renovables, ho dic perquè de vegades sentim discursos aquí que
pareix que estam fent una gran política, vostè avui sí que ho ha
dit, estam a la cua. Si Espanya està al voltant del 37% en
producció d’energia renovable, les Illes Balears estam molt per
davall, parlarem si estam al 2 o al 6, ara entraré en aquesta
qüestió. Perquè a mi em sorprèn que vostè ha dit aquí que les
Illes Balears en aquest moment produeixen un 6,5% de
l’energia via renovable, són les seves paraules. Resposta a
pregunta escrita del nostre grup parlamentari, novembre de
2020, no fa 25 anys, novembre de 2020, resposta “a les Illes

Balears es produeix un 3,27%”. En dos mesos hem multiplicat
per dos, és impressionant. Alguna cosa aquí no quadra, què no
quadra entenc jo, no, però jo li deman una explicació, el primer
que hem de clarificar és la realitat. Què no quadra entenc jo?
La incineradora de Son Reus, que vostès aquí no la
comptabilitzin en el 50% com energia renovable i supòs que a
la seva xifra ho comptabilitza, però vull que m’ho aclareixi, li
deman si això és així.

Però si no quadra en aquest moment quanta energia
renovable estam produint, tampoc no ens quadra l’horitzó que
vostès es marquen, perquè vostè ens diu que multiplicarem per
deu i a finals de legislatura arribarem al 25%. Això ens ha dit
avui, ens ho ha dit avui, però clar, el Ministeri de Transició
Energètica fa escassos mesos deia que a finals de legislatura a
les Illes Balears arribaríem al 10%, al 10%, hi ha un comunicat,
ho pot llegir a internet. Però no només ho diu el Ministeri de
Transició Energètica, que per ventura no tenc totes les dades,
és que vostè el mes de juliol deia que l’horitzó temporal de
producció d’energies renovables a les Illes Balears era arribar
al 10%. És a les seves declaracions, als diaris i de cop i volta,
no sé com ho feim, hem passat del 10% al 25, quan tots els
processos de planificació energètica i desplegament d’aquesta
planificació no són precisament ràpids, ni són precisament
fàcils, ni són precisament simples. 

Per tant, vostè ha creat com un miracle dels pans i els
peixos aquí, que ja m’agradaria que vostè ens ho expliqués amb
claredat com han estat capaços d’això, perquè vostè ens deia,
vostè deia en compareixences en el Parlament i a la premsa,
que hi ha 55 projectes en marxa. Però és que vostè mateix ens
ha dit avui que ara, avui, o ahir, demà, comença a funcionar el
primer parc fotovoltaic després de deu anys. Com podem haver
poder multiplicat per dos l’energia renovable sense que haguem
posat en marxa cap parc fotovoltaic, és com un misteri de la
Santíssima Trinitat això. Jo crec que això requereix una
explicació, supòs que anirà per l’autoconsum, clar, jo entenc
que només hi pot haver aquesta explicació. Però vostè a la
visita al parc fotovoltaic de Sa Caseta, va dir fa sis mesos que
l’horitzó era el 10%. No sé com hem passat al 25% de cop.

I el tema dels parcs vostè sap que no és fàcil, perquè hi ha
un problema paisatgístic important i aquest problema
paisatgístic, ho assenyalava el Sr. Méndez un poc, s’ha de
tractar. Evidentment s’han d’instal·lar les plaques, però hi ha
moltes maneres d’instal·lar-les i s’ha de cuidar el seu impacte
i aquí hi ha una preocupació molt gran dins la societat balear de
com es fa això i sobre aquesta qüestió vostè no ha dit gairebé
cap paraula.

Segona qüestió que jo li vull plantejar. Biomassa, la
biomassa és molt important, hauria de ser molt important,
energia neta. Està previst a la llei, perquè vostè compareix per
parlar de la Llei de transició energètica, a l’article 58.2 diu que
el Govern de les Illes Balears promourà la biomassa i vostè no
ha dit ni una paraula en la seva intervenció. Tenim boscos plens
d’arbres que han caigut de temporals, podríem crear una
indústria i una activitat a través de la biomassa, però veim que
el Govern hi té molt poc interès, almanco així es després de què
vostè no li dediqui ni una línia del seu discurs.
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Tema de transició al gas. També la llei, article 59, diu que
es prioritzarà dins els combustibles fòssils l’ús del gas natural,
quines mesures ha adoptat el seu govern i pensa implementar
per donar compliment a aquest precepte d’aquesta llei? Tampoc
no ens n’ha dit ni una paraula, jo li ho deman.

Reconversió d’Es Murterar, perquè vostè ens parla de
tancament, per ventura igual que ha passat amb la planta..., ja
li ho ha dit el Sr. Sagreras, que vostè no n’ha parlat gairebé...
res, de la planta d’hidrogen de Lloseta, igual que la planta
d’hidrogen de Lloseta per ventura Es Murterar també és una
oportunitat de reconversió i no de tancament i per ventura les
instal·lacions i aquests terrenys es poden utilitzar per a energies
renovables. Quina opinió li mereix aquesta qüestió? Quin pla
té? Quina proposta tenen damunt la taula?

Autoconsum. Jo li don l’enhorabona, l’autoconsum és un
èxit i en això té tota la raó, en això coincidesc amb el seu
discurs. La seva crítica al Partit Popular en relació amb aquesta
qüestió està per a nosaltres absolutament fonamentada i l’èxit
d’aquest govern amb la promoció de l’autoconsum s’ha
d’aplaudir. Dit això, què ens preocupa de l’autoconsum? Ens
preocupa la tramitació administrativa perquè a una altra
pregunta del nostre grup parlamentari ens respon que l’any
2020 s’han fet 1.969 peticions -1.969- i ens diu que se n’han
concedit 839, és a dir, estam al 50%. Això és preocupant
perquè ens podem omplir la boca, podem tenir tota la bona
voluntat, que jo la hi reconec, de promoure l’autoconsum, que
toca, però no arribam, no arribam perquè no som capaços de
resoldre totes les peticions que formulam o perquè no tenguem
partida pressupostària suficient per donar totes les ajudes que
ens demanen.

En aquest sentit també vull destacar la important
col·laboració dels ajuntaments perquè gràcies que els
ajuntaments estan bonificant l’impost de construcció i l’impost
de béns immobles ajudam molt que això sigui una realitat. Està
bé dir-ho, només faig aquest matís.

Mobilitat elèctrica. Sr. Conseller, jo l’he escoltat
atentament,...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... jo l’he escoltat atentament, per ventura m’he perdut alguna
cosa, no li dic que no, perquè no som perfecte... Si ho ha dit em
pareix molt bé, coincidim.

Mobilitat elèctrica i amb això acab, les Illes Balears haurien
de ser capdavanteres en el tema de mobilitat elèctrica i no ho
som. Les ajudes del Moves les varen treure fora de termini,
varen ser de les darreres comunitats autònomes a treure les
ajudes Moves, però no només això, és que l’Institut per a la
Diversificació de l’Estat dia 3 de març de 2021 publica una
ampliació de les ajudes que dóna a determinades comunitats
autònomes que són les capdavanteres entre les quals no hi ha
les Illes Balears. No hem fet els deures. Alguna cosa no fem tan
bé com vostè ens explica en aquesta cambra.

Els punts de recàrrega, molts estan sense funcionament o
alguns estan sense funcionament i són totalment insuficients per
fer un desplegament com toca del vehicle elèctric. Li demanam:

en aquesta idea de la transició, què pensa fer amb els cotxes de
lloguer?, perquè els cotxes de lloguer tenen una obligació de
compra i adquisició de flota que evidentment les empreses no
faran atesa la crisi que hi ha. Aquí s’hauria de produir un
replantejament temporal de l’obligació legal perquè és inviable
en aquest moment i evidentment coincidim que hi hauria
d’haver un pla de substitució dels cotxes vells, dels cotxes
antics per cotxes nous molt manco contaminants.

Del fons europeu, vostè ho ha mencionat, si l’he escoltat bé,
vostè ha mencionat els fons europeus. Ja sabem que això dels
fons europeus és la panacea de tot...

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Melià, tiene que terminar, por favor.

(Remor de veus i algunes rialles)

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta, però com que als altres els han
concedit un minut i mig se suposava que hi hauria un tracte
igualitari, però jo acab.

Què pensa fer..., -Sr. Ferrà, a vostè li han concedit un minut
i mig, no, no, no... No em queix, no em queix, no em queix. 

Què pensen fer amb els fons europeus? Quins projectes
nous no prevists en la seva planificació pensen presentar per
finançar a través de fons europeus?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Melià. Por parte del Grupo
Parlamentario Mixt té la paraula la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies. Bona tarda, a veure, jo, Sr. Yllanes, Sr.
Vicepresident, també li vull donar les gràcies per haver fet
aquesta compareixença de motu proprio, crec que això sempre
és molt positiu i és molt saludable per altra banda, per tot el
debat, per la qualitat del debat d’aquest parlament.

Jo centraré la meva intervenció bàsicament en dues
qüestions: d’una banda en els ajuts, sobretot aquells que la seva
conselleria ha obert als particulars perquè la conselleria seva
evidentment té moltes línies d’ajuts, però jo em centraré en tres
que són les tres a les quals qualsevol persona normal i corrent
es pot acollir. Per tant, no estic pensant en aquelles adreçades
a institucions o grans empreses, etc., perquè pensam que el
canvi real ve des del moment en què qualsevol persona a títol
individual pot acollir-se a aquests tipus d’ajuts.

Això d’una banda, però abans de... Bé, i llavors per l’altra,
parlarem d’algunes qüestions que ja tenen un acord d’aquest
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plenari, recent, bastant recent i que m’interessa que vostè ens
expliqui en quin punt es troba perquè no hi ha fet referència.

Abans de res, és clar, jo crec que el problema fonamental
radica que el Pla de transició energètica i canvi climàtic que ha
de vigir en aquest moment no està aprovat i això fa que anem
tots un poc a les palpentes, com diuen els catalans, eh?, com
dirien els catalans. És clar, estam parlant d’accions i mesures
i d’hipòtesi i avaluant situacions i avaluant accions que s’han
fet i d’altres que no s’han fet, però no tenim un document marc
per poder fer un seguiment d’aquells objectius que el mateix
govern s’ha de marcar. Per tant, jo com ja els vaig dir en la
interpel·lació i la conseqüent moció que vàrem debatre fa poc
en aquest ple en relació amb la Llei de canvi climàtic, els deia
que és important que s’aprovi aquest pla. És molt important
perquè és un pla que ha de tenir una vigència de deu anys i que
marcarà absolutament i definirà absolutament els objectius, els
terminis i les inversions.

Jo supòs que quan per exemple el Sr. Melià li retreu a vostè
que ara ens parli d’un 25% de reducció d’emissions, és perquè
vostè precisament fa referència a allò que preveu l’article 14 de
la llei on s’estableix en relació amb aquest pla que s’ha
d’aprovar que hi ha d’haver una reducció del 26% per a l’any
2030, però, alerta, respecte de les dades de 2005, no respecte
de les dades de 2021. Per tant, jo penso..., no ho sé, Sr. Melià,
ja ens ho aclarirà, però jo supòs que és que el Sr. Yllanes
s’agafa a aquest aspecte de la llei, ja ens ho aclarirà ell.

I ara anam a les subvencions. M’interessa especialment
parlar de les subvencions, concretament de quines?, del
programa Moves, del programa PREE que està fet per
rehabilitació energètica d’habitatges i d’edificis i de comunitats
d’habitatges, etc., comunitats de veïns i lesdarreres que es varen
convocar que va a 31 de desembre per a implantació i
instal·lació d’energia solar fotovoltaica.

Jo avui he fet un exercici molt breu, molt senzill, com que
tots aquests grups d’ajuts estan planificats en la seva majoria
per a 2020, 2021 i 2022, he sumat tots els imports i la suma de
tots els imports em dóna orientativament un total de 13.397.000
euros en subvencions que es donaran al llarg de tres anys,
inclòs el present. Això dividit en cadascun d’aquests anys és
una suma de 4.465.000 euros i això dividit entre 1.200.000
habitants que té Balears és una inversió anual per part del
Govern de les Illes Balears a través de diferents fons europeus
i altres, de 3,7 euros per any i habitant.

Jo, què vol que li digui? No vull fer de menys cap dels
programes ni accions de subvencions que s’estan fent, per a res,
però sí que els dic, si els plans..., o més ben dit: si els objectius
absolutament ambiciosos i necessaris que ens hem establert i
ens hem donat amb la Llei de canvi climàtic es poden fer amb
una inversió de 3,6 euros per habitant i any, jo crec... 3,7 perdó,
jo crec que realment ens ho haurem de fer mirar.

Això es concreta en: 2.408.000 euros a repartir entre
enguany, l’any que ve i l’altre... perdó, perdó, a repartir entre
peticions de 2020, 2021 i 2022 del Pla Moves, d’un total de
100 milions que va reservar l’Estat, nosaltres, Balears, d’aquí
a 2022.

Ajudes per a la rehabilitació energètica, 5.990.000 euros, a
repartir entre l’exercici 2020, el present i l’any que ve.

Ajuts per a particulars i PIME, en el cas d’implantació
d’energies solars, fotovoltaiques i microeòlica, 5 milions
pressupostats per a enguany. Desconeixem què es pressupostarà
per a l’any que ve i l’altre perquè no està previst, o no consta,
com a mínim.

Per tant, jo volia dir que, és clar, crec que és important
posar també l’accent sobre els imports que el Govern ha
aconseguit o que ha consignat, perquè si volem fer polítiques
veritablement transformadores, amb aquests imports serà
difícil.

Però ara vaig a una altra qüestió, com es donen a conèixer
aquestes campanyes, perquè, miri, nosaltres ens vàrem prendre
la molèstia, veient que hi hauria aquesta compareixença, ens
vàrem prendre la molèstia i dir, bé, demanem a la conselleria,
a través de preguntes amb resposta escrita, quantes sol·licituds
han rebut, o més ben dit, quantes sol·licituds s’han resolt
favorablement, tot i que algunes d’aquestes convocatòries
encara es troben obertes, em consta, hi ha fins al dia 30 de
juliol. Però, és clar, per exemple, en el cas del Moves II, 192
resolucions favorable, segons dades que vostès ens donen. Bé,
en el cas de rehabilitació energètica, 31 sol·licituds fins al dia
d’avui. A tot Balears diem, eh, en el cas d’instal·lació solar
fotovoltaica, 278 a tot Balears fins al dia d’avui.

Bé, (...) tenim en compte que n’hi haurà més perquè d’aquí
a dia 30 de juliol n’hi haurà més, però jo també pens, Sr.
Yllanes, que, tot i que la quantitat global que el Govern ha
consignat per a aquests ajuts és petita, jo crec que hem de
reconèixer que és petita, tenint en compte l’impuls que li volem
donar, i sobretot si la contrastam amb un pressupost global de
5.000 milions de pressupost d’aquesta comunitat; encara em
tem que hi haurà partides que quedaran sense executar.

I sap per què quedaran sense executar, Sr. Yllanes, em tem
també? Primer, perquè no se’ls ha donat prou difusió i, si no,
digui’m vostè -no, no, digui’m vostè, miri, IB3, de futbol se’n
parla molt a IB3, això també ho podem discutir un altre dia,
però la televisió pública de les Illes Balears difusió d’aquests
ajuts zero. Jo el convid que em rebati aquestes dades, home, jo
li dic perquè, escolti, el Govern de les Illes Balears, de les
diferents conselleries i àrees de govern, fa campanyes de
difusió d’aquells missatges que considera estratègics a través
dels mitjans de comunicació públics, que tenen una funció
social. Aprofitin-la, si no hi està d’acord ja em rebatrà vostè,
però jo crec que és important, difusió zero o quasi zero.

Jo crec que sí, si li volem donar importància no n’hi ha prou
a penjar-los a una web d’una conselleria, la gent ha de saber
que hi té accés.

Si entram en el cas del Moves, concretament, de traca,
perquè, miri, jo vaig fer un exercici molt senzill, vaig dir, a
veure, per poder rebatre al Sr. Yllanes, en cas que l’hagi de
rebatre, vaig a llegir-me tota la convocatòria i vaig a veure, en
cas que jo mateixa volgués canviar el meu vehicle, com ho
podria fer? Jesús, Maria! Jesús, Maria! Les convocatòries, Sr.
Yllanes, ja per no dir-li si la de Moves és enrevessada, esperi,
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esperi, perquè si passam a la que es va aprovar el desembre, el
22 de desembre, publicada al BOIB, per a actuacions de
rehabilitació energètica, quan anam a l’apartat sol·licituds de
documentació, comença pel punt a), diu, 6.2. Documentació
que s’ha d’aportar, punt a), i acaba per la z), és que no hi havia
més lletres a l’abecedari, sinó encara hi seríem.

(Algunes rialles i remor de veus)

Vegem, no li dic amb ànim, no vull fer broma d’això, no
faig broma d’això, Sr. Yllanes, això és infumable, Sr. Yllanes,
és infumable, per tant, no presumeixin d’agilitació
administrativa, perquè això és d’un efecte dissuasiu absolut, no
presumeixin del que no és, per favor, per rigor, per rigor i per
donar-li a cada cosa la importància que té! De l’a) a la z),
requisits...

(Remor de veus)

..., has de contractar -jo els demanaria un poc de silenci, per
favor-, has de contractar un gestor administratiu, això un
particular, bé, una empresa també, evidentment.

I llavors ja acab la meva intervenció, la meva primera
intervenció. Vàrem aprovar dos punts importants el passat mes
de desembre, que afecten tot el Govern, evidentment, que
interpel·len tot el Govern, amb una moció que vàrem presentar
sobre sostenibilitat del transport marítim, dos afecten la seva
conselleria concretament: un, acomplir el Reial Decret
102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de
l’aire, instal·lant una estació permanent de mesura de la qualitat
de l’aire a la zona més adient del Port de la Savina. Aquesta
opció està aprovada pel Parlament de les Illes Baelars, amb
caràcter, diria, unànime, crec que no m’equivoc, unànime, té
pressupost. Jo li deman, Sr. Yllanes, expliqui al poble de
Formentera en quin punt es troba aquesta actuació, perquè sí,
sí tenim problemes de qualitat de l’aire a les Illes Balears, jo ja
m’he ocupat personalment i per la meva responsabilitat política
el cas de Formentera.

I darrer punt, punt setè: traslladar al Govern de l’Estat que
sol·liciti davant l’organització marítima internacional la
declaració de la mar balear...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Tur, tiene que terminar, por favor.

LA SRA. TUR I RIBAS:

... -acab, acab- com a zona marítima especialment sensible.

Vostè sap quines importantíssimes connotacions té això, jo
li agrairia que me’n parli, perquè jo insisteix, el transport
marítim no ha de ser l’oblidat, és molt important. Parlem de
transport marítim, nosaltres estarem encantadíssims d’escoltar-
lo.

Gràcies, vicepresidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Ferrer.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Els socialistes de les Illes
consideram que és del tot necessari canviar el model energètic
actual per un nou model que redueixi al màxim les emissions de
CO2 i així mitigar el canvi climàtic. La Llei de canvi climàtic i
transició energètica de les Illes, aprovada a la passada
legislatura amb l’impuls del nostre company, Marc Pons,
conseller en aquell moment, es defineix el camí: és una llei amb
un contingut capdavanter i que situa les Illes a l’avantguarda de
les mesures valentes, per fer possible un canvi climàtic en
l’horitzó d’unes Illes netes al cent per cent a l’any 2050.

El canvi climàtic i la transició ecològica són uns dels grans
reptes als quals ens enfrontem com a societat en els propers
anys i que marcaran el nostre desenvolupament durant dècades.
La sostenibilitat és el camí i s’ha de veure no només com a un
objectiu, sinó com a una oportunitat, una oportunitat també per
ampliar un sector de feina; com a un element de transformació
i de creació de riquesa a través del desenvolupament i de la
recerca, impulsant noves formes d’aprofitament energètic i
mantenint una adequada política de protecció de l’entorn
natural i territorial.

Per continuar endavant hem de tenir clar que la
sostenibilitat no es pot trossejar, no podem ser sostenibles en
un aspecte i en un altre no, per tant, hem de fer propostes
transversals i globals, hem de recordar sovint que els problemes
globals requereixen solucions locals, comencant per nosaltres
mateixos i el que ens envolta, implementant una nova economia
basada en el principi de tancar el cicle de vida de productes,
energia, aigua, residus, materials, etc., hem de caminar també
cap a l’autosuficiència en tots els sentits i ser innovadors,
capdavanters, pioners en protecció del medi ambient, ja que
vivim en un territori insular molt vulnerable, i això ens obliga
a ser també capdavanters.

Les mesures i els objectius que determina la llei s’han
pensat a mitjà i a llarg termini i assolir-los requereix esforços
públics i privats, així com la implicació de tota la societat. El
principal repte d’aquesta transició és la falta de conscienciació
i la inèrcia del canvi climàtic que té la població en general. És
necessari un gran pacte i un acord social en aquest tema cabdal,
un consens que, malauradament, no he pogut observar en el
debat que s’ha produït fins ara i que tampoc no vaig poder
observar en el debat, en el seu moment, de la moció que va
presentar la companya de Gent per Formentera.

Avui sortia una entrevista a Ángel Gabilondo, un article que
publicava ell mateix, el nostre candidat a la Comunitat de
Madrid, que diu una frase que jo crec que ens podríem aplicar
de tant en tant: “Serio no es lo contrario de divertido, lo
contrario de serie es frívolo.” I jo el que he sentit aquí ha estat
moltíssima frivolitat, frivolitat amb el tema del canvi climàtic,
frivolitat també amb la manera que s’havia tramitat la llei a
l’anterior legislatura i frivolitat perquè el que es volia fer,
precisament, amb aquella llei, i ho ha vengut a recordar el
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diputat del Partit Popular, era buidar-la de contingut,
bàsicament convertir-la en un element voluntarista, que tot es
fes a partir de voluntat i que fos un llistat de recomanacions.

Nosaltres no estam per aquesta feina, com hem dit nosaltres,
creiem que la Llei de canvi climàtic és un instrument molt vàlid
per transformar les nostres illes i precisament per això nosaltres
consideram importants quatre punts que s’hi preveuen: el
primer de tots és potenciar les energies renovables, amb tot un
seguit de reptes i obligacions amb calendari; segon, el
tancament progressiu de les centrals contaminants, que ja n’ha
parlat el vicepresident; el tercer, el foment de la mobilitat
sostenible, ja l’argumentació ha quedat més que exposada; i
com a quart punt, les mesures d’eficiència energètica a nivell
urbanístic i d’edificació.

Però per centrar-nos una mica, a nosaltres ens agradaria
demanar-li per la línia tercera d’aquesta qüestió, la mobilitat
sostenible, ja que vostè, el passat 13 de gener, anunciava que
havia participat a la Conferència Sectorial d’Energia i que
rebrien les nostres illes, aproximadament, 14,5 milions durant
l’any 2021, per impulsar la implantació d’energies netes a la
nostra comunitat, i que es podran executar amb projectes fins
a l’any 2023. Aquest import se sumava als més de 70 milions
que ja s’han obtingut d’altres partides per part del Ministeri de
Transició Ecològica.

D’aquests 14,5 estan prevists un 10,1 per a mobilitat
elèctrica, concretament un 50% d’una partida destinada a
infraestructura necessària per a aquests vehicles elèctrics, i un
altre 50% per a l’adquisició de vehicles, incloses les bicis
elèctriques.

Pel que fa a les infraestructures ens podem interessar pel
que va anunciar que es podran subvencionar punts de recàrrega,
tant d’ús públic com d’ús privat, també es podran subvencionar
per a instal·lacions a les comunitats de propietaris i també
potenciar l’autoconsum renovable, vinculable a aquestes
infraestructures de recàrrega, a més d’altres inversions
necessàries també per a les empreses que facin formació,
adaptació de les instal·lacions, programari o sistemes
relacionats amb la mobilitat elèctrica. Per tant, ens agradaria
que ens informàs de la implantació i la tramitació d’aquestes
mesures que va voler anunciar, perquè nosaltres consideram
que entronquen precisament amb les preocupacions que alguns
grups han palesat en aquesta mateixa tribuna.

Pel que fa a la xarxa Melib, vostè també anunciava que
durant l’any 2020 s’han continuat prestant les ajudes per tal de
fomentar la instal·lació de punts de recàrrega en el territori de
la nostra comunitat, per valor de 3,35 milions, aconseguint
arribar als 500 punts a la xarxa Melib i que es podria arribar a
més de 1.000 punts durant aquest present exercici 2021. Ens
podria donar, per tant, també més informació, de quina manera
creixerà aquesta xarxa. I també ens agradaria tenir informació
de quina és la seva previsió de creixement global de tota la
xarxa quan acabem la legislatura el maig del 2023.

Pel que fa al Pla Moves II, que s’establien quatre línies
d’actuació i fixava fins a l’octubre del 2021 d’enguany el
termini final per sol·licitar ajudes, nosaltres estam molt d’acord
amb les quatre línies d’actuació que s’hi preveuen: la primera,

adquisició de vehicles elèctrics, híbrids, enrotllables de gas,
etc.; la segona línia, d’implantació de nous punts de recàrrega;
la tercera, implantació de sistemes de préstec de bicicleta
elèctrica; i la quarta, implantació de mesures de mobilitat
sostenible en el treball.

Ens agradaria que ens parlés, que ens donàs informació,
també ja li ha comentat la diputada que em precedia, ens donés
informació de quin és l’estat de tramitació de concessió
d’aquestes ajudes per tal que ens puguem fer també una idea de
quina manera es fa feina en aquest aspecte.

I finalment, pel que fa a les mesures d’eficiència energètica
a nivell urbanística i d’edificació, ens agradaria conèixer quines
són les actuacions concretes en energies renovables a les
mateixes instal·lacions de l’administració del Govern balear.
Nosaltres entenem que les administracions són les primeres que
han de donar exemple i ens agradaria saber quina és la
implantació de l’ús d’energies netes que es fa a les
instal·lacions del Govern de les Illes Balears.

Jo, finalment, per acabar, m’agradaria contestar algunes
afirmacions que jo crec que hem d’emmarcar i hem de ser
cautelosos per aqueix advertiment que jo feia, o almanco
advertiment tal vegada és massa presumptuós, però almanco
pretendre que per a la qüestió del canvi climàtic ens ho
prenguéssim una mica seriosament i no frivolitzéssim,
nosaltres, el nostre grup no està d’acord amb l’afirmació que ha
fet el diputat de Ciudadanos, amb un menyspreu al paisatge i
que venia a dir que el paisatge estava sotmès a les modes;
nosaltres entenem també el paisatge com a una font de riquesa
per a les nostres illes, un dels atractius principals i consideram
que és important tenir-lo en compte. També tenir en compte
que en citar Marineti s’ha d’anar en compte també de quina
manera citam Marinetti, sobretot recordam que agradava molt
a Mussolini.

I finalment, evidentment, ja saben vostès que nosaltres no
coincidim amb el plantejament que fa el Grup VOX, ells
rebutgen constantment poder fer política amb el clima,
nosaltres ja en vàrem parlar en el seu moment quan vàrem
tractar la moció que presentava Gent per Formentera i ho
repetim novament, nosaltres sí que creiem que s’ha de fer
política amb el clima, he estat fent preguntes relatives a
l’aplicació de la llei i d’altres mesures per mitigar el canvi
climàtic, i nosaltres, evidentment, aquest negacionisme que
vostès constantment ens expliquen, que vostès no estan d’acord
amb el canvi climàtic i que realment el canvi climàtic no es
produeix per causes antropogèniques, sinó que es produeix
simplement pel devenir del temps, mirin, jo, evidentment
aquest tipus d’afirmacions no se sostenen, no sabem quins són
els motius.

Jo sí que sé una xifra de motius, miri, n’hi donaré una,
51.469 motius va tenir, Sr. Campos, vostè, per creure en el
canvi climàtic, perquè aquesta xifra equival a 51.469 euros que
va cobrar vostè quan dirigia la Fundació per al
Desenvolupament Sostenible a les Illes Balears. I vull recordar
que també del 2007 al 2011 vostè dirigia l’Oficina de Canvi
Climàtic de Calvià, m’agradaria, si vol, després, quan acabi de
fer la seva elocució, que ens expliqui quina era la seva creença
en aquell moment en el canvi climàtic.
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(Alguns aplaudiments)

Nosaltres no consideram que sigui, en cap cas, ni un
“xiringuito”, ni una moda, ni tampoc una qüestió, com deia
abans, amb la qual puguem frivolitzar, ens hi jugam moltíssim.
Tenim una llei que, encara que no creguin en el seu articulat,
que fins i tot, com deia abans, el Partit Popular va intentar
buidar de contingut, almanco llegeixi’ns l’exposició de motius,
jo crec que amb aquesta lectura, edificant en qualsevol cas, els
servirà per contextualitzar quina és la tasca que fem, i vull
agrair aquí al vicepresident que hagi comparegut aquí per donar
explicacions del seguiment d’una llei que nosaltres consideram
cabdal per a les nostres Illes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Damos paso a la contestación
del vicepresidente del Govern.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Esperaré per contestar al Sr.
Méndez, que veo que a Ciudadanos le preocupa mucho el
cambio climático y le debe de preocupar más, bueno, la fase de
descomposición esta en la que han entrado, pero bueno.

(Remor de veus)

En fin, bueno, la misma preocupación que tiene su
portavoz, el genio ese que tienen de portavoz, es la misma
preocupación...

(Remor de veus)

..., jamás una pregunta sobre cambio climático o transición
energética, jamás una pregunta de cambio climático y
transición energética por parte de la Sra. Guasp, están ustedes
preocupados por otras cosas.

(Alguns aplaudiments)

Ustedes, en salir de toda esa corrupción que llevan en el
ADN, seguramente el Sr. Company estaría viendo la
comparecencia de su antecesor Jaume Matas y la Sra. Guasp
viendo cómo encajan en esta compraventa que han iniciado
ustedes en varias zonas de España. En fin, esa es su
preocupación.

(Remor de veus)

Sr. Campos, me resulta imposible debatir con usted, porque,
claro, quiero decir, son abrumadores los datos que usted ha
dado, yo no tengo esos datos, por lo tanto casi casi que al final
de la comparecencia le tendré que dar la razón y,
efectivamente, el cambio climático es un invento, como no
puede ser de otra manera. De ahí que los acuerdos de Paris de

2015, que firmaron prácticamente todos los países del mundo,
bueno, pues todos los países del mundo están tan engañados
como está el Gobierno balear. Usted es el poseedor de la
verdad absoluta.

Y yo, cuando uno sale aquí, a esta tribuna, a afirmar que es
el poseedor de la verdad absoluta, soy incapaz de rebatirle,
absolutamente incapaz de rebatirle. Por lo tanto, acepto
gustosamente sus diez minutos de intervención y todos esos
porcentajes medidos al milímetro que me ha dado y, a partir de
ahora, me comprometo a promover la instalación de centrales
nucleares en España, a diestro y siniestro, porque esa es la
energía más limpia, según su particular versión del cambio
climático, ¿qué quiere que le diga?

Sinceramente, en fin, uno está hecho a todo y desde luego
yo ya no me asombro de los discursos que hacen ustedes en
esta tribuna, porque no merece la pena, sinceramente, es que no
le puedo dar ningún dato, no sé, ahora voy a dar datos a
aquellos grupos que efectivamente me han reclamado datos
sobre las políticas de transición energética en Baleares, y con
ellos pues podré ir solucionando la cuestión.

Sr. Méndez, mire que soy admirador de sus discursos, pero
esta vez le he pillado en un renuncio, se ha metido usted con la
transversalidad. Verá, noticia del 16 de mayo de 2018, de
Europa Press: “La Plataforma de la sociedad civil que va a
impulsar Ciudadanos y que se presentará públicamente el
próximo domingo en Madrid, nacerá a partir de un manifiesto
y su objetivo será configurar un espacio -abro comillas-, lo más
abierto y transversal posible. La transversalidad es su seña de
identidad, Sr. Méndez. Si no lo entiende se lo pregunta a la Sra.
Guasp o llama usted al Sr. Rivera o yo ya no sé, quiero decir,
como están ustedes...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... están ustedes ahí repartidos, pues ya no sé con quién tiene
que hablar usted, si con Arrimadas con Rivera, no tengo ni la
más remota idea. 

Por lo demás, Sr. Méndez, sinceramente, y esto desde el
respeto intelectual que le tengo, que es enorme, enorme, siento
que se trivialice de esa manera el discurso sobre el cambio
climático, lo siento. Además, no acepto que el hecho de que su
generación o la mía no vayan a ver esos efectos catastróficos
del cambio climático nos obligue a permanecer de brazos
cruzados, a no hacer absolutamente nada y a dejar que..., quiero
decir, el sino, bueno, pues nos pase por encima y no haya
ningún tipo de problemas. 

Tenga cuidado con la expresión “puñetas” en Puerto Rico
que no significa lo que llevan los jueces en la bocamanga, ya se
lo digo, pero bueno.

Sinceramente, le digo lo mismo, usted mismo lo ha dicho,
me ha hecho una intervención parlamentaria es un exordio,
entonces, bueno, si ahora me concreta usted algún tema pues yo
seré capaz y estaré encantado de resolvérselo porque no tengo
el más mínimo problema. 
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Verán, ¡claro que tengo datos!, tengo muchos datos
numéricos acerca de todo lo que estábamos hablando. Sr.
Melià, el tiempo pasa, el tiempo pasa y entonces a lo mejor lo
que en noviembre era blanco resulta que ahora en marzo casi
abril pues es de otro color. Se lo digo porque seguramente
cuando hicimos esa respuesta no teníamos los datos que nos
había ofrecido Red Eléctrica Española. Nosotros hablábamos
de energía cien por cien limpia y Red Eléctrica Española es
verdad que hace un cálculo del 6,5% de energía procedentes de
renovables y habla, efectivamente, de la central que controla
Tirme. Por lo tanto, le tengo que dar la razón en eso y no tengo
el más mínimo problema.

El paso del tiempo es importante porque, por ejemplo,
cuando le contestamos alguna de las preguntas a las que usted
ha hecho referencia seguramente no teníamos constancia de que
arribarien a Balears 230 milions d’euros exclusivament per a
transició energètica. Per tant, lògicament les dades varien
perquè el temps passa i són normalment línies de subvenció
estatal que tenen aquesta virtualitat. 

Per cert, línies de subvenció estatal, Sra. Tur. Vull dir,
aquestes bases per participar en el programa Moves o al
programa PREE són bases que estan establertes per part del
Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic a
Madrid. Per tant, hem de funcionar amb aquesta -diguem-
administració feixuga. De totes maneres, un company seu del
Partit Socialista li pot explicar que no és tan difícil accedir a
una subvenció del programa Moves i que es pot canviar un
vehicle mogut per benzina o per diesel per un vehicle elèctric.
És més, Formentera per a nosaltres és especialment important
perquè és un bon lloc on implementar les polítiques de
transició energètica. 

Sobre el tema final que m’ha plantejat, la mobilitat
marítima també ens preocupa. Sí li puc dir que hi ha
possibilitats d’electrificació de ports, en ports que depenen de
l’Estat, que sí és veritat que ara mateix no hi ha mobilitat
elèctrica marítima moguda per electricitat, però sí que és cert
que es pot reduir el tema de les emissions. I complirem els
nostres compromisos acordats als pressuposts pel tema de
estació de mesurament de la qualitat de l'aire a l’illa de
Formentera.

Tenc mil coses, però no sé. Bé, tenc dues intervencions on
donarà temps...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Yllanes, disculpe, le aviso que tiene diez minutos más.

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

¡Diez minutos más! Jo pensava que tenia vint minuts, però
bé. Gracias, Sra. Presidenta.

El tema, les subvencions mai no són suficients, Sra. Tur,
mai no són suficients. Però crec que s’està fent un esforç per
part de l’Estat per incrementar l’aposta per tot el tema de
transició energètica a les Illes Balears, segurament perquè

tenim persones que estan en sintonia amb el ministeri amb
aquesta llei. Tenim la persona responsable de l’IDAE que
efectivament va ser principal impulsor de la Llei de canvi
climàtic i evidentment el Sr. Pons és ara mateix al ministeri, per
tant, lògicament crec que Balears tindrà finalment un tracte
especial per part del ministeri. 

Vull dir, a través del programa Salvar les Balears han
arribat 60 milions d’euros que són per al foment de les energies
renovables, i aquí han participat..., abans em deia el Sr. Melià,
no, és que vostè no ha dit..., efectivament, he fet referència a les
ajudes municipals, per què?, perquè són importants també per
a la implementació de tot aquest tema de l’autoconsum i de les
energies renovables. 

L’última notícia que hem tingut, per cert, 6 milions per a
eficiència energètica al programa PREE. El programa PREE,
que és un programa al qual tenim molta estima a la conselleria,
és un programa que no ha tingut èxit en la demanda,
sincerament, i hem traslladat aquest programa PREE al sector
hoteler, que crèiem que era possiblement el sector més
interessat per l’especial configuració que té el teixit productiu
aquí a les Illes Balears. No hi ha grans empreses pel tema
d’envolupant tèrmica i tot això, però li hem traslladat al sector
hoteler, i és veritat que no ha tingut molt d’èxit. Segurament,
segurament, la pandèmia té molt a veure amb aquest tema
perquè lògicament el PREE reclama una inversió primera, una
inversió prèvia i aquestes inversions prèvies és veritat que ara
són difícils d’assolir per part de les empreses. Per tant, estam
segurs que el tema del programa PREE tindrà finalment l’èxit
que es mereix perquè crec que és molt important.

Les dades que he donat abans de l’INEM també tenen en
compte la importància que pot tenir el tema de la reforma
d’edificis existents en la transició energètica i igualment en
l’impuls de l’economia. Jo no he parlat mai de transformació
econòmica, no he dit mai aquesta expressió, he dit
diversificació econòmica, que no és el mateix, no és
transformació econòmica. 

Aquest matí el Sr. Costa ha dit que Unidas Podemos
s’oposa al turisme. No és veritat, vull dir, a Unidas Podemos
tenim clar que el principal motor econòmic és el turisme i
intentam implicar aquest principal motor econòmic en un tema
molt important i que pot diversificar el model econòmic de
Balears que és el tema de la transició energètica.

Estic d’acord, evidentment, amb el tema del paisatge i del
no paisatge, però donaré dades concretes perquè crec que són
importants i després -si puc- donaré exemples del que suposa
l’autoconsum per a particulars, per a PIME i per a grans
empreses, perquè també tenim afortunadament supòsits
d’autoconsum en grans empreses, concretament posaré
d’exemple dues empreses hoteleres.

Quin és el tipus mitjà del parc fotovoltaic que s’està
impulsant a les Balears? És un parc de mida petita o mitjana,
d’una equivalència aproximada d’una hectàrea per megawatt.
Per tant, nosaltres estarem sempre més inclinats a afavorir
aquests parcs que en quatre hectàrees siguin capaços de produir
quatre megawatts. Per tant, a l’hora de donar puntuació en les
línies de subvencions el que ocupi sis hectàrees per produir
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quatre megawatts tindrà menys puntuació que el que produeixi
quatre megawatts en quatre hectàrees.

És veritat que, bé, la tecnologia avança de manera increïble,
ja tenim des de parcs fotovoltaics, com algú..., crec que ha estat
el de Sa Caseta que puc recollir la part d’energia solar que es
desprèn del sol, no sols del sol sinó del sòl també. Per tant, ja
és un avanç perquè lògicament ocupa aquest parc, produeix
més energia ocupant menys espais, per tant, és lògic. 

Ara bé, per alliberar de preocupacions nosaltres ja sabem
que potenciam el tema de les instal·lacions en urbà, en 
polígons, etc. Ara mateix  -ara mateix- dels projectes que hi ha
en tramitació a la comunitat autònoma aportaran més de 500
megawats i ocuparan un 0,1 del sòl rústic a les Balears,
únicament. Per tant, estem preocupats perquè lògicament ens
preocupa també el paisatge i estem intentant d’alguna forma
afavorir les implantacions d’aquesta energia en parcs petits i
que siguin el menys invasius al territori o al paisatge.

Per cert, no he parlat de biomassa perquè la biomassa ara
mateix no és una solució alternativa aquí a Balears. Hi ha línies
de subvenció per biomassa, són línies de subvenció més petites
i no tenim tanta biomassa com per tenir una indústria potent
perquè la biomassa sigui un combustible alternatiu i net a les
Illes Balears, lamentablement. És evident que es poden fer
instal·lacions de biomassa, hi ha molts d’establiments hotelers
que tenen instal·lacions de biomassa, però no és una solució per
a les Illes Balears.

Sr. Sagreras, Lloseta. L’altre dia vaig veure una informació
que deia: “com que CEMEX reprendrà la producció de ciment
Lloseta passa a ser... bé, un projecte no nascut”, no és veritat.
Lloseta continua endavant. Lloseta és un compromís no sols del
Govern balear, sinó també del Govern de la Unió Europea que
ha donat una subvenció per al projecte de Lloseta. Fem feina
amb Enagás i amb Acciona perquè el projecte de Lloseta
comenci a funcionar el més aviat possible i esperem que al final
de 2021, principi de 2022 estigui en funcionament la planta
d’hidrogen de Lloseta. És una planta d’hidrogen que té també
ja un demandant d’hidrogen que és l’EMT perquè hi ha una
subvenció per comprar cinc autobusos i a més tenim un
projecte de la companyia Redexis per establir una xarxa de
transport d’hidrogen verd específica per a les Illes Balears. Per
tant, vull dir, el projecte de Lloseta el veurem, vostè i jo
mateix, aquesta mateixa legislatura, no en tengui cap dubte, ja
li ho dic.

Tema de prohibició del diesel, bé estem contens perquè
vàrem aconseguir que no es presentàs un recurs
d’inconstitucionalitat per part de l’Estat i estem pendents que
efectivament es pugui aprovar al Congrés de Diputats la Llei de
canvi climàtic a nivell estatal per poder negociar amb l’Estat en
el tema de la prohibició del diesel al 2025, però veurà, això no
és una bogeria ni una ocurrència genial del Govern de les Illes
Balears, vull dir, Gran Bretanya, que no és sospitosa, l’any
2030 vol acabar amb benzina i diesel i una empresa d’un país
enormement sostenible com és Suècia, que és Volvo, ha dit que
a partir de l’any 2030 sols fabricarà vehicles elèctrics. Per tant,
sembla -sembla- que no estem tan bojos aquí al Govern de les
Illes Balears i sembla que ens estem movent en els paràmetres
europeus.

Vostè em parlava de la xarxa de gas natural. La xarxa de
gas natural s’està desenvolupant, però el problema que tenim
amb el gas natural és que l’any 2050 el gas natural estarà
prohibit a tot el món i, per tant, és evident que no és l’aposta
més interessant ara mateix per parlar d’energia neta, entre altres
coses perquè el gas natural no deixa de ser un combustible
fòssil i, per tant, produeix emissions de CO2 a l’atmosfera. Per
tant, no és important...

El tema dels cotxes de lloguer és un tema interessant.
Veurà, el que no farem serà modificar la Llei de canvi climàtic
i transició energètica, no. El que hem fet és que, davant d’una
situació absolutament d’emergència que va ser a l’any 2020,
varen dir a les empreses de lloguer de vehicles que davant la
manca de negoci nosaltres no seríem especialment estrictes en
el tema del compliment de la llei, i això ho hem complit. I
esperarem a veure què passa aquest any per adoptar o no
adoptar una mesura semblant per a l’any 2021, però ara mateix
donarem compliment a la llei, que tampoc no és que sigui
especialment exigent, únicament exigeix un 2% de la flota
comprada, no és especialment exigent, eh?, un 2% de la flota
comprada, és més, els petits si això suposa haver de comprar o
renovar un 0,75% de vehicles no obligarem a comprar un
vehicle elèctric, però és molt important perquè no tenim temps.
És que el problema és que no tenim temps.

L’altre problema que hi havia amb els cotxes de lloguer que
era el tema de la xarxa de recàrrega, al final d’aquest any hi
haurà una xarxa de recàrrega de 1.000 punts sols en la xarxa
pública, sense perjudici de l’esforç privat que puguin fer les
companyies de lloguer de cotxes per instal·lar aquest tipus de
punts de recàrrega elèctrica a les seves seus.

I és una qüestió de calendari. No podem esperar més. Vull
dir, si tenim les línes de Moves II i de Moves III que han tingut
un èxit important perquè han tingut un èxit important... em
donaven dades exactes i si no ara les passaré, però per exemple
a la xarxa MELIB ara tenim 1.000 punts de recàrrega, el 2023
no sé exactament qui ho ha preguntat, qui ho ha demanat, el
2023 podrem arribar als 1.500 punts de recàrrega.  Evidentment
sempre que hi hagi línia d’ajuda que venguin de l’Estat per
poder implantar, per poder implementar aquesta xarxa de punts
de recàrrega.

En el programa Moves II puc dir que tenim ja 192
expedients en tramitació i que tenim 200 sol·licituds més. És
evident, igual que ocorre amb l’autoconsum, hi ha una aposta
molt clara de la societat de Balears per la mobilitat elèctrica
que a més està comprovat, i sobretot per a vehicle privat, que
és la més recomanable. 

Per cert, Sr. Melià, a nosaltres ens preocupa molt el nombre
de vehicles que tenim per habitant sense comptar els cotxes de
lloguer. Per això, una de les condicions que volíem posar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Yllanes, tiene que terminar, por favor.
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EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I
MEMÒRIA DEMOCRÀTICA (Juan Pedro Yllanes i Suárez):

Sí, Sra. Presidenta. Una de les condicions que volíem posar
era el desballestament del vehicle antic, és a dir, un vehicle nou
per un vehicle antic com passa també al Pla Renove. Bé, vàrem
tenir problemes amb el ministeri perquè no li agradava aquesta
política perquè entenia que no s’ajustava a les bases de
contractació que oferia el programa Moves i, per tant, no vàrem
poder dur endavant aquesta proposta que teníem que un vehicle
elèctric substitueixi un vehicle mogut per benzina o per diesel,
però crec que som en el bon camí. 

Crec que l’aposta evident d’aquest govern és per a aquesta
transició energètica i sincerament, 17.500 llocs de feina, 17.500
llocs de feina locals estables per a tot l’any, de qualitat, ben
remunerats, crec que és una molt bona notícia i això és la
capacitat de creació de feina que té el sector de la transició
energètica de les energies renovables.

Qued a la seva disposició per a la propera intervenció.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

 LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, vicepresident i conseller. Abrimos el turno
de réplica y por parte del Grupo Parlamentario Popular
interviene del Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, presidenta. Sr. Yllanes, el primer de tot, tanta sort
que després vostè, així com va passant la intervenció, es calma
i es posa un poc tranquil perquè la veritat és que fa uns entros,
vostè que ha estat jutge, vostè que ho vol tornar ser segons es
desprèn de les entrevistes, que ara és vicepresident del Govern,
que se li pressuposa una experiència i un saber estar, que ja té
una edat, aquests entros amb aquesta falta de respecte,...

(Algunes rialles i alguns aplaudiments)

... amb aquesta manera d’interactuar amb els companys de la
resta de grups polítics...

(Remor de veus)

... la veritat...

(Se sent una veu de fons que diu: “es un maleducado”)

LA SRA. PRESIDENTA:

Por favor, por favor mantengan silencio...

(Continua la remor de veus)

Continúe, Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Disculpi, vicepresident, jo crec que la mala educació consta
una persona que està avesada a administrar justícia, que no sap
actuar com un polític que davant...

 (Se sent una veu de fons que diu:“Eres un maleducado,
Sagreras”)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Yllanes, por favor, mantengan ... por favor, Sr. Sagreras
es su turno de intervención...

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sra. Vicepresidenta, perdoni’m, deman la paraula en virtut
de l’article 81.3?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Riera, es el turno del Sr. Sagreras, mantengan todos
silencio por favor y dejen intervenir al Sr. Diputado.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

El Sr. Yllanes no se sap comportar, un exemple, ho ha
pogut veure tothom. S’enfada molt i nosaltres li hem comentat
que estava desaparegut, que estava fora de joc, que ha estat
pràcticament dos anys fora feina i la veritat és que tal vegada
hem estat un poc exagerats, perquè qualque feina, qualque
proposta i qualque iniciativa ha fet durant aquests dos anys a
favor de la transició energètica i la lluita contra el canvi
climàtic. Tots recordarem la proposta estrella del Sr. Yllanes
que ara havíem de menjar ous de gallines criades en llibertat,
en lloc de gallines en captivitat, o tots hem vist durant aquests
dies les polítiques del vicepresident Yllanes, del Govern, de
l’Ajuntament de Palma, que per a la transició energètica el
primer que han fet ha estat posar un comptador d’arbres, en el
qual s’han gastat més de 6.000 euros.

Per tant, jo entenc aquests nervis, no ho havia vist mai, no
havia vist mai aquesta actuació dins el Parlament. I, Sr.
Yllanes, nosaltres agrairíem que d’aquí endavant demostri una
altra educació, un poc més de saber estar d’un vicepresident del
Govern de les Illes Balears i més en aquests moments de crisi,
es necessiten altres coses, es necessita que es concentri en
polítiques, no només en transició energètica, ja li hem dit
abans, en indústria i també en comerç, que són àrees que fins
ara vostè ha tengut totalment abandonades, i jo no puc
entendre, és que me’n faig creus, de cap manera així com s’ha
comportat en aquesta compareixença. Si vostè s’havia de
comportar així com s’ha comportar avui, més valdria que
s’hagués marcat un Yllanes, no comparèixer que és el que va
fer a Madrid quan vàrem anar a demanar...

(Alguns aplaudiments)
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... quan vàrem anar a demanar el mandat que hi havia del
Parlament de les Illes Balears, que els seus varen votar en
contra, que Podemos va votar en contra a Madrid, que el PSOE
va votar en contra, que vostè havia anunciat que compareixeria
i sols no es va atrevir a presentar-se...

(Remor de veus)

I, Sr. Yllanes, ara és el meu torn de paraula. És
espectacular, és espectacular aquest senyor que es pensa que
podia fer aquí en el Parlament el mateix que devia fer a la seva
anterior feina. És espectacular! 

Li he demanat per la planta d’hidrogen, Sr. Yllanes, s’ha
posat en marxa la producció de ciment, cosa que vostès havien
dit que no tornaria passar i jo li voldria demanar, vostè és vera
que no és el conseller de Treball, però sí que és el conseller
d’Indústria, els llocs de feina que es varen perdre l’any 2019
quan es va aturar la producció de ciment a la planta de
CEMEX, ara que s’ha tornat posar en marxa, es tornaran
aconseguir?, els extreballadors de CEMEX que varen perdre la
seva feina poden tornar al seu lloc de treball?

Sobre les plaques solars, vostè no ens ha explicat si amb el
desenvolupament d’aquesta llei, ara els que vulguin instal·lar
parcs solars encara veuran entrebancs al Consell de Mallorca
i a la Comissió Balear de Medi Ambient?

Sobre prohibir el diesel, jo li he explicat abans, crec que
feim més via que la que seria desitjable, s’han criminalitzat els
concessionaris que procuren llocs de feina, els empresaris
esforçats, quan no hi ha hagut polítiques institucionals,
polítiques per part del Govern. Tenim un mal transport públic,
que ara aquest govern ha encarit, i això fa que hi hagi més
necessitat de cotxes, un cotxe per persona.

I, per altra banda, no tenim una bona renovació dels cotxes
vells i antics, el Govern no fa els plans Renove suficients i per
tant, disposam d’un parc antic a les Illes Balears, d’un parc
antic que és més contaminant que el parc modern.

El gas natural, vostè ho ha dit, ens varen enganar idò l’any
2017, el govern que hi havia ens va enganar als batles de tots
els municipis, a les famílies i als industrials l’any 2017. 

I sobre l’Institut Balear de l’Energia no ens ha dit res, jo
vaig que acab el temps, Sr. Yllanes. Avui hem tengut un debat
sobre la transició energètica, però jo crec que allò que hauria de
quedar clar, Sr. Yllanes, i més així com havien anat les
intervencions fins ara, jo li dic que vostè tanta sort que després
s’havia calmat, però havia fet un “entro” que crec que se li
havia de cridat l’atenció i el que no pot passar és que un
vicepresident, tot un vicepresident del Govern, tengui aquesta
manera d’actuar, aquesta poca educació i per tant...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Sagreras...

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

I per tant, almanco partim convençuts que poc esperar de
vostè.

Gràcies, presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias. Por parte del Grupo Parlamentario Unidas
Podemos interviene el Sr. López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Sr. Sagreras, yo le recuerdo, sí, le
recuerdo que cuando uno pide calma o pide que se medie, lo
que no puede hacer es como en el patio del colegio hacen los
matones, es pegar guantacitos y cuando les ven lloran al
profesor. Lo digo porque si uno quiere calma, viene a poner
calma, no pide calma a la vez que eleva el tono o que prende
fuego. Entonces en ese sentido, vamos a centrarnos...

(Remor de veus)

En cuanto a su primera intervención cuando ha dicho parece
que a este año le ha costado arrancar, es que este año ha
costado arrancar a todas las administraciones y a todos los
gobiernos a escala mundial, marcada por la pandemia, más que
nada por la pandemia. No, ya sé que al Partido Popular no le
cuesta convocar elecciones con Ayuso en plena pandemia. Pero
bueno ...

(Remor de veus)

En cuanto a la planta de hidrógeno, en cuanto a la planta de
hidrógeno...

(Continua la remor de veus)

En cuanto a la planta de hidrógeno, claro, el problema de la
planta de hidrógeno, primero aquí viene un diputado y se planta
a decir que vuelven a hacer cemento. No, usted puede llamar si
quiere a la planta de CEMEX, comentarlo, de hecho el
convenio que tiene con Tirme, ni siquiera lo pueden llevar a
cabo porque no va a hacer esa actividad, hace una actividad
mínima porque es una argucia que emplean todas las empresas
para hacerlo. La planta de hidrógeno, quiero comentar, porque
imagino que ustedes como partido que ha gobernado y como
partido serio, también les interesa.

La planta de hidrógeno en Baleares es una apuesta, un
proyecto que es punta de lanza de la propia Unión Europea,
¿por qué?, porque en cuanto a producción de hidrógeno no se
está tampoco muy avanzados. En cuanto a hidrógeno -y quiero
recordar que un diputado sí que lo ha comentado- explorar la
vía del hidrógeno en su producción, significa también explotar
la vía de la pila de hidrógeno, la cual para todo vehículo
eléctrico por ejemplo, o para el uso industrial, está demostrado
que es bastante más eficiente que lo que sería la batería normal
en cuanto a coche eléctrico.
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Lo digo porque igual no interesa a algunos partidos, pero
abordar el debate de la producción de hidrógeno y ser punteros
en Baleares para toda Europa, significa apostar por esa
economía del conocimiento que siempre decimos; y eso creo
que tiene que quedar un poquito claro, porque reírse de un
proyecto que viene a ser puntero, reírse o menospreciar un
proyecto que viene a ser puntero a nivel europeo, luego lo que
nos pasa es que no somos tenidos en cuenta para todo lo que
tenga que ver con industria del conocimiento de Europa y eso
mejor si nos centramos en intentar que la planta de hidrógeno
sí que sea un proyecto del cual sentirse orgullosos y no que los
grupos parlamentarios critiquen algo que igual no comprenden.
Y digo igual no comprenden, porque es que me llama mucho la
atención. 

El Decreto 8, que se aprobó de reactivación económica,
entiendo que hay algunos grupos que no se adhirieron, es que
esa agilización administrativa que se pide para el parque
fotovoltaico, en el Decreto 8, si son de menos de 2 hectáreas,
viene incluida, viene incluida. Lo digo porque si se lee aparece,
entonces a lo mejor se puede pedir para parques más grandes,
como se quiera, claro, pero es que el impacto de los parques
más grandes sí que tiene que pasar por Comisión de Medio
Ambiente y sí que es normal que tengan que revisarse más,
pero lo que sería para pequeñas cooperativas o pequeñas
iniciativas, ya se ha agilizado. 

Y esto para lo mismo con el IBE, cada vez que se habla del
Instituto Balear de la Energía se dice lo mismo, que la
dirección general lo podía hacer. No, oiga, es que el Instituto
Balear de la Energía, entre otras funciones, a parte de ayudar y
de tener digamos que incidencia en cuanto a los parques
fotovoltaicos, es que una de sus intenciones es llegar a
comercializar energía, pero no para competir con grandes
multinacionales, llegar a comercializar energía simplemente
para conseguir luchar contra la pobreza energética. Algo tan
sencillo como el excedente del..., que en los parques en donde
ha participado el IBE puedan comercializar energía para
llevarla a esos hogares más vulnerables. Y aquí hay grupos que
se oponen. ¿A qué, a que los hogares menos vulnerables no
dependan de una multinacional si no a que la propia
Administración les pueda ayudar? ¿En serio que nos oponemos
a esto? Eso es un poquito llamativo.

En cuanto a Ciudadanos, bueno, lo hago rápido, claro que
hay que matizar. Hay que matizar cuando se habla de transición
energética o cuando se habla de cualquier tipo de cambio de
modelo en sí. ¿Por qué?, porque defines las bases de hacia
adonde quieres ir. Se lo han dicho otros grupos y algunos no
eran de izquierdas, ni siquiera. Definir cuánto territorio ocupas.
Cuál es la prioridad, si empiezas primero por poner placas
solares en solares o en dónde. Cuánta invasión o cuánta menos
invasión va a haber en el territorio que es limitado de Baleares.
Eso no son modas en sí, hablamos de impulsar un cambio de
modelo energético y que si no definimos bien las bases pasará
lo de siempre y será que empresas multinacionales -no
españolas y mucho menos de Baleares- serán las que tengan la
voz cantante en cuanto a la producción de nuestra energía y eso
como pueblo no creo que nos lo tengamos que permitir. 

En cuanto al diputado de VOX, el Sr. Campos, claro, dice
“no soy negacionista en cuanto al cambio climático”. Es que

cuando se habla de negacionistas de cambio climático no se
refieren nunca a que nieguen el cambio climático, el cambio
climático en sí, sus ciclos, es una evidencia científica que usted
que lo ha estudiado seguramente lo sepa muy bien. Cuando
siempre se dice lo de negacionistas en sí, se refieren a la gente
que niega que el impacto humano pueda acelerar esos ciclos de
cambio climático. Y a ese respecto, usted ha dicho aquí que es
la parte que a lo mejor pone en duda si el ser humano puede
hacerlo o no, y lo basa en que algunos científicos no lo avalan.
Bueno, a lo largo de la Historia cada vez que ha habido
tecnologías o avances tecnológicos es verdad que ha habido
científicos que no han avalado eso, hablamos por ejemplo
simplemente de la física cuántica, por ejemplo, no hace tanto
de ello, científicos y físicos muy, muy de renombre renegaban
de ello incluso cuando ellos mismos habían encontrado esas
evidencias. Eso no quiere decir que no exista.

Todo el cambio climático y sus ciclos están muy bien
estudiados, muy bien argumentados, y sobre todo yo sí que
entiendo cuando dice desde Baleares somos pequeñitos y no
podemos hacer una gran incidencia. Pero es que si todos los
países...

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. López, per favor acabi. 

EL SR. LÓPEZ I SORIA: 

... si todos los territorios... -enseguida acabo, presidente- se
marcasen esa hoja de ruta conseguiríamos a nivel global
frenarlo o al menos hacer que no se acelerase tanto. 

Y en cuanto a cuestión energética a mí eso que dice usted
de que los coches eléctricos y las baterías y el sector de la
automoción se quejan, oiga, es que realmente esto no es que yo
lo piense así pero es que si no se adaptan a estos nuevos
tiempos pasará lo que usted mismo ha dicho, que todas las
baterías sean de China, que los motores eléctricos sean de
China y que toda la tecnología al final en cuanto a energías
renovables sea...

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sr. López, per favor. 

EL SR. LÓPEZ I SORIA: 

... de coches eléctricos vengan de China y creo que no nos lo
podemos permitir. 

Gracias. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR.PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. López. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la
paraula el Sr. Méndez. 
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EL SR. MÉNDEZ I BAIGES: 

Con su permiso, Sr. Presidente, hablaré desde el escaño, si
le parece bien. Bueno, porque incluso tengo la sensación -dadas
las referencias que he escuchado a mi anterior speech- tengo
incluso la sensación de haber hablado un poco de más. 

Lo único, eso sí, Sr. Yllanes, que esto estamos los dos de
acuerdo en que el hecho de que Moisés no alcanzase la tierra
prometida no le resta ni un ápice de protagonismo en el Éxodo,
es el verdadero..., ¿de acuerdo?

Muchas gracias, Sr. Presidente, he terminado. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Méndez. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ferrà. 

EL SR. FERRÀ I TERRASSA: 

Sr. President, si m’ho permet, intervendré des d’aquí, molt
breument. Primer de tot, una qüestió que m’ha quedat pendent
és desitjar sorts i encerts a Pep Malagrava, que és el nou
director general d’Energia perquè els seus encerts seran també
els de tots. Per tant, la meva enhorabona i la del meu grup i la
benvinguda a aquesta tasca. 

Segon tema que volia comentar. Entenc que tenim el
compromís del Govern i de la Vicepresidència de defensar dins
l’àmbit que sigui possible els articles suspesos, això crec que
m’ha quedat clar. Una pregunta que m’havia quedat pendent de
les que tenia apuntades i que ningú no ha formulat -per no
repetir ja ni argumentaris, ni preguntes ni res- és un dels
objectius de la conselleria del Govern que era la
comercialització amb l’energia, saber si es manté o es manté
aquest compromís en aquesta línia de feina.

 I després, Sr. Vicepresident, m’ha agradat gran part del seu
discurs. M’ha agradat sentir-li dos conceptes, vull dir que
nosaltres a vegades reclamam molt, un és el de la sobirania
energètica, que vostè n’ha fet referència i, l’altre, és al del
factor o a la realitat insular que defensaran o la defensa fora de
les Illes Balears. 

Una qüestió que li volia proposar per incloure dins el
discurs -és una proposta- que és, vostè sap perfectament -millor
que jo- que fa exactament -i vostè a més amb la seva carrera
judicial crec que encara ho valorarà més que jo- és per primera
vegada des de fa crec que fa una sèrie de mesos, la justícia del
Regne Unit ha reconegut la pol·lució, la contaminació
atmosfèrica com a causa de mort. Per tant, crec que quan
parlam de canvi climàtic, parlam de transició energètica, crec
que hem d’incorporar aquest discurs de la salut de les persones
que, bé, ara està reconeguda com a causa de mortalitat. 

I, per part meva res més. Gràcies per la seva compareixença
i per donar resposta a les nostres preguntes.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrà. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Campos. 

EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Sagreras, a usted le ha llamado
maleducado, pero a mí me ha dicho el Sr. Yllanes que soy el
poseedor de la verdad absoluta. Nada más lejos de la realidad,
¿eh? De verdad. No. Lo que pasa es que como excusa para no
contestarme nada porque no sabe qué contestarme pues bueno
a lo mejor lo ha colado a alguien pero vamos, que yo no soy
poseedor de la verdad absoluta, nada. Yo he venido aquí a
darle una serie de datos que los puede consultar usted, que
están publicados por la ONU, por la Unión Europea y por el
Gobierno de España. Y los datos demuestran que ese
catastrofismo medioambiental no es tal. Y yo creo que además
es para alegrarse no es para decir qué lástima que nos hayamos
quedado sin playas, no, miren se equivocaron, las seguimos
teniendo, vacías pero las seguimos teniendo. 

Mire, yo le había preguntado además algo muy concreto
que era si me podía confirmar que en el segundo cable se
confirmaban las fechas que había dado el Secretario de Estado
de Energía que hasta 2026 aproximadamente no íbamos a estar
conectados. ¿Por qué?, porque preocupa que realmente la
central de Es Murterar siga consumiendo carbón al mismo
tiempo que estamos pues cada vez más con el coche eléctrico
y todos abasteciéndonos de la red eléctrica y al final lo que va
a suponer es mayores emisiones por mayor consumo de carbón
si no solucionamos eso. Esa era una de las preguntas. 

Luego ha hecho referencia usted en varias ocasiones a lo
que se llama, a lo que ustedes llaman democratización
energética. Esto..., esto a veces acaba en subida de la luz. Y
con ustedes en el Gobierno aún más. Ahí está el Gobierno de
España, lo digo porque ojo cuando hablamos de eso porque
estando ustedes ya sabemos lo que pasa.

Mire, y hablando además de energías renovables que usted
y sus compañeros han dedicado mucho tiempo, no sé si sabrá
que Alemania y Francia -son dos ejemplos a seguir en aspectos
energéticos-, pero Alemania en 2025 habrá invertido 580.000
millones de euros en energías renovables. ¿Sabe cuáles son los
resultados?, que el precio de la electricidad se ha incrementado
un 50% en diez años, que es un 40% más alto que el promedio
europeo. Y esto en Alemania se ha hecho en nombre de la
ecología sin embargo las emisiones alemanas de CO2 están por
debajo de las de Francia y ¿por qué le digo esto?, porque
Francia sí que ha apostado por la energía nuclear y tiene menos
emisiones de CO2 . Por eso le hablaba yo de la defensa de la
energía nuclear como energía limpia y barata. 

Mire, nosotros no estamos en contra de las energías
renovables pero lo que le decimos es que darle otro ritmo desde
luego al que le estamos dando porque nos estamos jugando
muchísimo en esta transición energética y hay muchos sectores
económicos afectados según cómo se planteen estas políticas.
Y yo soy de la opinión al igual que dos o tres científicos, una
anécdota los que no están, que no tienen claro o que niegan
abiertamente que la acción del hombre tenga algo que ver en el
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cambio climático, hace un año y medio en Roma se reunieron
más de 500 científicos punteros de reconocido prestigio
internacional y dijeron que no había ninguna evidencia de todo
lo que se estaba diciendo por parte de Naciones Unidas. No lo
digo yo, lo dicen más de 500 científicos. Y allí, en el
documento que es muy interesante y recomiendo decían muy
claro: “La ciencia del clima debería ser menos política mientras
que las políticas climáticas deberían ser más científicas”. Yo
respaldo completamente esta frase y además añadiría que
deberían ser menos perjudiciales para los bolsillos de los
ciudadanos que es donde acaban después. 

Me gustaría hacer referencia, ya que el Sr. Ferrer, diputado
del Partido Socialista, se ve que estaba muy preocupado con lo
que yo cobraba o dejaba de cobrar en anteriores etapas de mi
vida profesional, entonces, claro, cuando usted ha salido aquí
a decirme que ya -es un poco lamentable, ¿no?, la
argumentación tener que decir lo que yo cobraba o dejaba de
cobrar, pero bueno-, bien, evidentemente salir aquí a decir lo
que ha dicho usted, pues hombre, desde luego por alusiones le
voy a contestar, evidentemente. 

Mire, yo estuve diez meses al frente de la Fundación de
Desarrollo Sostenible, que precisamente de lo que trataba
aquella fundación era de promover el destino de Baleares como
destino sostenible, como verde medioambientalmente. Y me di
cuenta al final..., no, desde el principio, y ahí están los informes
que dejé escritos, que esa fundación podía seguir funcionando
sin un euro de dinero público, és más, podía autogenerar dinero
privado con las actividades y no costarle ni un euro al
presupuesto público. Evidentemente yo dije que eso habría que
cerrarlo, como otras muchas más cosas. Sí, sí, ustedes desde
luego nunca han dicho eso.

Y desde luego mi paso por la Oficina Cambio por el Clima,
donde ahí sí que estuve cuatro años, porque a mí cuando me ha
fichado alguna administración pública lo ha hecho por mis
conocimientos profesionales y no por nada más, fue interesante
porque, fíjese, yo estuve cuatro años, pero ahí, en Calvià, se
plantaron 31.200 pinos y encinas, limpiezas de fondos marinos
durante cuatro años donde se retiraron 8 toneladas de residuos,
se construyó una franja de autoprotección en la Costa d’En
Blanes de 2,5 kilómetros, se puso en marcha un plan pionero
“Calvià sin medusas” que acabó con ese problema en verano y
se hizo el primer inventario de emisiones en 2008, fuimos el
primer municipio de España que fue invitado a la Cumbre
Mundial del Clima, recibimos tres premios internacionales y
además nuestras políticas -las que yo impulsé desde allí-,
supusieron un ahorro de 250.000 euros para el Ayuntamiento
de Calvià. 

Creo que cobrara, ¿cómo ha dicho usted?, 51.469, que los
ha confundido con 51.469 razones, creo que los beneficios para
los ciudadanos fueron claros. En cambio sé de otros ciudadanos
del Ayuntamiento de Palma que tienen 30.000 razones para
acordarse de usted, que es el importe de la multa que le
pusieron por su gestión al frente del Ayuntamiento de Palma.
Creo que la diferencia es abismal.

Muchas gracias.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, és important que s’hagi
aclarit el tema del percentatge d’energies netes sobre el total
d’energies produïdes a les Illes Balears. Per què?, perquè els
diputats del Grup Parlamentari Podemos treuen pit com si
haguessin fet un miracle i l’únic que han fet és canviar el
sistema de comptar les coses, però no és que hi hagi un
increment tan substancial com ells es volien irrogar. Queda clar
que això no és així, com no podia ser d’una altra manera,
perquè evidentment no hi havia temps material perquè es
produís aquest canvi.

Sabem que la biomassa pot ser que no sigui alternativa,
però és complement, és complement. La mateixa llei, que vostè
ve aquí a explicar el seu desplegament, preveu que s’ha de
potenciar la biomassa i nosaltres trobam que la conselleria s’ha
d’implicar molt més en aquesta qüestió. Per què?, perquè la
biomassa permet altres beneficis també ambientals, com tenir
els boscos en bones condicions, nets i en perfecte ús. També
permet un estalvi a prevenció d’incendis, perquè si tenim uns
bons boscos ben treballats, evidentment també tendrem un
estalvi a l’administració pública. Per tant, hi ha moltes raons
per les quals la conselleria pot i hi ha de potenciar la biomassa.
No em basta la resposta que m’ha dit que fan alguna petita
cosa, com llevant-li importància, nosaltres pensam que aquest
és un element de feina molt important que s’hauria de tenir
molt present per impulsar petites instal·lacions de biomassa.

Cotxes de lloguer. Sincerament, Sr. Yllanes, vostè és jutge,
és que ens sorprèn, la seva resposta em pareix estratosfèrica,
estratosfèrica: “no serem especialment estrictes en el
compliment de la llei”. Què és això?

(Algunes rialles)

Què és això? O es compleix o no es compleix la llei. Si
trobam que la llei no s’ha de complir perquè hi ha un problema
econòmic que es diu pandèmia, el que hem de fer és fer una
modificació legal i dir, l’exigència que volíem tenir per a 2021
la passam a 2022. Això és el lògic. No és lògic que el conseller
surti aquí i digui: “bé, saps què?, no canviarem la llei, però no
serem especialment escrupolosos en el seu compliment”. Això
és extraterrestre, això és extraterrestre.

Miri, si vostès troben que la llei s’ha de complir, s’ha de
complir. Si vostès troben que la llei és excessiva per tot el que
ha passat amb la COVID-19 el que vostès han de fer és
prorrogar un determinat règim jurídic, però no ens ha de venir
aquí a dir, és que, bé, farem la vista grossa. Això, sincerament,
ho veig bastant delicat. 

Tercera qüestió, gas natural. També la llei diu que s’ha de
potenciar el gas natural i nosaltres pensam que vostès amb això,
com que és un combustible fòssil i tenen moltes manies, i per
a nosaltres -com li he dit al plantejament inicial de la meva
intervenció-, com que consideram que això és una transició i es
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tracta de anar fent etapes en aquest moment, que tenim una
bona infraestructura de gas, el que hem de fer és aprofitar-la
perquè això serà beneficiós, no cap a l’objectiu final, però sí
cap a la situació que tenim en aquest moment. Crec que aquest
és un objectiu.

Moves. Vostè no m’explica per què les Illes Balears no són
en el grup capdavanter, per què hem quedat fora de la resolució
de març de 2021 que ha ampliat els recursos per a algunes
comunitats que han fet les coses d’una manera molt més àgil,
molt més eficient, molt més diligent que les Illes Balears. Crec
que això ens ho hauríem de fer mirar.

Finalment, tampoc no ens ha dit res d’una pregunta concreta
que li he fet que és el tema de la reconversió de la central d’Es
Murterar. D’acord, hem de descarbonitzar, d’acord, això ho
assolirem, però allà tenim una estructura, una infraestructura,
uns terrenys, un know how que pensam que ha d’anar molt més
enllà del que vostè ha dit, el tancament. No, tancament no,
reconversió, reutilització, recanvi, reaprofitament d’aquest
patrimoni. També vostè sabrà que a Alcúdia ja tenim
experiències de tancament de centrals, que deixen allà un mort
rere el port, quan molta gent va a Menorca o torna de Menorca.
i resulta que evidentment crec que això no és una bona política
industrial, de sòl i d’energia. Per tant, també aquí pensam que
haurien de tenir un pla per aprofitar aquesta central.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Correspon al Grup Parlamentari Mixt,
no en farà ús. Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el
Sr. Ferrer.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, Sr. President. Quan va començar a caminar aquesta
legislatura el nostre grup va impulsar una proposició no de llei,
el 9 de setembre de 2019, que entre d’altres aspectes proposava
la declaració de l’emergència climàtica, un fet que s’ha
esmentat en el debat d’avui. Es va debatre finalment el 25 de
setembre a aquesta mateixa cambra a la Comissió de Medi
Ambient i ja vàrem poder observar d’alguna manera quines
eren les posicions de tots els grups al respecte, quina
importància se li donava i, a més, també ho vàrem poder
observar quan gairebé simultàniament el Govern de les Illes
Balears, mitjançant el Consell de Govern, va acordar també
declarar aquesta mateixa emergència climàtica.

El vicepresident aquí ha desglossat tota una sèrie d’accions
que pengen d’aquella emergència climàtica que complementa
el que ja exposava abans jo de l’aprovació de la Llei de canvi
climàtic. I de tot el que s’ha dit m’agradaria quedar-me amb
uns conceptes que crec que entronquen i que crec que hi
hauríem d’estar tots d’acord perquè, hi hagi negacionisme o no
hi hagi negacionisme per enmig, que ja en parlaré, algun fet que
ha comentat el vicepresident, el de la diversificació econòmica
i el dels 17.500 llocs de feina que es poden generar justament
per totes aquestes ocupacions que es creen al voltant del nou
sector que desenvolupa tota una sèrie de motors de creixement

vinculats a la lluita contra el canvi climàtic, sigui quin sigui el
vessant, des de les plantes fotovoltaiques, etcètera. 

Crec que això no hauria de ser ni objecte de befa ni objecte
de frivolització. Com deia abans, vull recordar, lo contrario de
lo serio es lo frívolo, i aquí justament hem estat o almanco tenc
la sensació que s’ha frivolitzat massa sobre aquests aspectes.
Crec que en una situació com l’actual, que es posin damunt la
taula 17.500 llocs de feina vinculats a un nou sector econòmic
a les nostres illes,...

(Alguns aplaudiments)

... és una cosa que almanco ens hauríem de plantejar, hauríem
de fer qüestions almanco per veure si efectivament les
afirmacions del conseller són matisables, si realment s’està
equivocant, si realment podem matisar aquesta xifra. Ara bé,
venir aquí i començar a amollar el de sempre, el que estam
avesats a sentir, i més ara, en la qüestió del canvi climàtic,
senzillament, em fa empegueir una miqueta.

Després, també, he vist molta frivolització en la qüestió de
la planta d’hidrogen de Lloseta. Jo entenc que aquí al Partit
Popular li molesta perquè, bàsicament, aquesta planta toca dos
conceptes que són a les antípodes del seu pensament: el primer
de tot, la protecció dels treballadors; i segon, el
desenvolupament de projectes pioners, transformadors i de
lluita contra el canvi climàtic que, a més, van lligats amb el
transport públic, una altra qüestió que només reclamen
justament quan són a l’oposició, però quan tenen oportunitat de
govern, si poden liquidar o gairebé liquidar o deixar a la seva
mínima expressió, ho fan.

Aleshores, amb aquest projecte que connecta tot això que
jo he dit, venim aquí i començam a frivolitzar com si fos
realment una ocurrència.

Com si fos també una ocurrència els 500 megawatts que
també confirmava el vicepresident pel que fa al que es generarà
des de l’energia fotovoltaica.

M’agradaria llegir una frase de Naomi Klein, Naomi Klein
és una activista, és una periodista canadenca per la lluita del
canvi climàtic, i diu: “Una vegada que negues les lleis de la
física, la química, la ciència i l’evidència científica
aclaparadora dels gasos que escalfen el planeta, pots negar-ho
tot, el negacionisme del canvi climàtic fou un assaig de tots els
negacionismes que han vengut després”, negacionismes de la
democràcia, entre d’altres coses, com fan alguns.

Aquí, el portaveu de VOX ens parlava de 500 científics
reunits a Roma, jo no sé si són equiparables als que varen
assaltar el Capitoli d’Estats Units el mes de gener, si ells els
considera científics o els considera moviment democràtic;
nosaltres els consideram, entre d’altres coses, negacionistes.

I jo, per acabar, simplement aquí m’agrada, o crec que és el
nostre deure exposar a alguns amb les seves contradiccions, a
mi no em preocupa el sou que cobrava aquest diputat quan
exercia el seu càrrec, no em preocupa aquesta qüestió,
m’interessa exposar-lo a les seves contradiccions i demostrar la
seva manera de fer política, una manera de fer política que
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cessa, casualment, quan deixa d’interessar-lo personalment. És
per això que volia posar aquesta xifra damunt la taula,
justament per evidenciar que aquí el canvi climàtic ens importa
a tots, es veu que li interessava ahir, només per cobrar aquella
nòmina en aquell moment, però almanco a la resta sí que ens
interessa a tots.

Gràcies, Sr. Vicepresident, per haver vengut aquí a donar-
nos totes aquestes explicacions.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrer. I ara, en torn de contrarèplica, com a
darrera intervenció del debat, té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Esta vez, en lo del éxodo inclino la
cabeza, tiene usted razón absolutamente.

Sr. Campos, no es que no quiera darle datos, usted me habla
de 500 científicos en Roma, yo estuve en la COP25 en Madrid,
aunque teóricamente la sede era Santiago de Chile, no se pudo
hacer, y en la COP25 escuché a científicos, activistas, políticos
que mostraban su enorme preocupación por el cambio
climático. Entonces, su verdad y mi verdad, quiero decir: usted
confía plenamente en esos 500 científicos que conoció usted en
Roma, o que se reunieron en Roma, y yo confío en lo que
escuché durante dos días en la COP25 y la seria preocupación
que me parece que prácticamente todos los países del mundo
demostraron en los acuerdos de París del año 2015.

Por tanto, no se lo puedo discutir, o sea, ¿quién soy yo para
discutirle o para pensar que esos 500 científicos se equivocan?

Y le digo lo mismo respecto de la energía nuclear, perfecto,
Francia ha apostado por la energía nuclear y, efectivamente, los
números le dan. Bueno, aquí, en este país, afortunadamente,
hace mucho tiempo que decidimos que no nos interesaba la
energía nuclear, seguramente porque tenemos fuentes de
energía limpia mucho más interesantes que la nuclear y que a
lo mejor no tienen tan desarrolladas o no pueden desarrollar de
la misma manera en Francia, es así de simple.

Quiero decir, al final es la opinión que usted manifiesta, que
es incontestable, y yo no se lo discuto. Yo no estoy en
condiciones de contestarle todos esos datos que usted me ha
dado antes y, por lo tanto, acepto gustosamente todo lo que
usted me dice acerca de su reserva sobre la cuestión del cambio
climático. No la compartimos, no pasa absolutamente nada, hay
tantas cosas que no compartimos, ¿verdad, Sr. Campos?

El segundo cable, efectivamente, está previsto para el año
2026, es la programación que tiene hecha el ministerio y,
bueno, haremos como siempre intentamos, que es adelantar las
políticas de transición energética, bueno, reclamándole al

ministerio que tenga en cuenta el tema de la insularidad, que es
un tema que habitualmente el ministerio se suele mostrar
enormemente sensible. Por tanto, esperemos que sí.

Y sobre la reconversión de Es Murterar, es un tema
interesante e importante, eso me lo ha preguntado el Sr. Melià.
Lo he dicho antes, el carbón antes representaba un 50% de la
energía que se producía en Baleares, ahora representa un 6%.
Lo que queremos hacer con el proyecto de Es Murterar, y eso
habrá que sentarse con Endesa, que es la propietaria de la
central térmica, es conseguir una transición energética justa con
el proyecto de Es Murterar.

Hay varios proyectos de fotovoltaica alrededor de Es
Murterar y, lógicamente, en todas estas cuestiones de la
transición energética intervienen muchas administraciones;
nosotros estamos pendientes de alguna actuación derivada a los
consells insulares, algunos sí han hecho ya la tarea que tenían
que hacer, por ejemplo, el Consell Insular de Menorca; por
ejemplo, el Consell Insular de Mallorca está pendiente de la
zonificación, es una cosa complicada de hacer, es una cosa
realmente complicada fijar cuáles son aquellas zonas en donde
un parque tiene el menor impacto sobre el suelo, teniendo en
cuenta que los parques que se están instalando aquí son parques
perfectamente removibles, quiero decir, no hay parques fijados
sobre hormigón o incrustados en hormigón, van directamente
a tierra y, por lo tanto, si en un momento dado el parque queda
obsoleto o el parque ha de retirarse no existirá ninguna
afectación al suelo en el que está echado el parque, creo que es
un dato importante porque es una demostración evidente de que
nos preocupa cuidar todos los temas de paisaje y territorio que
se pueden ver afectados por las políticas de transición
energética.

El tema de biomasa, se lo he dicho, tenemos líneas de ayuda
específica para el tema de biomasa. Ahora me estaba
comentando el diputado de MÉS per Mallorca que hay un
proyecto de retirada de residuo forestal por parte de la
Conselleria de Medio Ambiente, si fuésemos capaces,
efectivamente, de poder utilizar ese residuo, pero ya le digo que
ahora mismo no hay ninguna industria instalada en Baleares
capaz de transformar todo ese residuo forestal en biomasa. Si
alguien, si hubiese una propuesta en ese sentido, no le quepa la
menor duda de que estaríamos encantados, no solo de que se
instalara, sino además de poder ayudarla generosamente.

Ya digo que ahora mismo las líneas de ayuda a biomasa son
pequeñas por la sencilla razón de que las instalaciones de
biomasa que hay no son instalaciones de biomasa industriales,
sino que son instalaciones de pequeño tamaño. Pero hemos
tenido también oportunidad, yo mismo estuve viendo la
instalación de biomasa que se ha hecho en la piscina de Es
Mercadal, en Menorca, que es una instalación de biomasa
subvencionada por el Gobierno de Baleares, por tanto, la
biomasa es una alternativa que no abandonamos.

El tema del gas natural nos preocupa tanto que una de las
propuestas que le hemos hecho al ministerio y que vamos a
reiterar el día 7, que tenemos reunión telemática con la
Secretaría de Estado, es que la central térmica de Maó pueda
funcionar en aquellas unidades más contaminantes con gas
natural. ¿Por qué? Porqué el gas natural tiene evidentemente el
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problema de que es un combustible fósil y, por lo tanto,
lamentablemente, tiene fecha de caducidad, 2050, o
afortunadamente, tiene fecha de caducidad, el 2050; pero sí que
es cierto que es mucho menos contaminante que el gasoil o que
el fueloil.

Por tanto, así como, por ejemplo, el proyecto de gas natural
en Menorca es un proyecto que no ha tenido éxito, el proyecto
de Mallorca sigue en marcha. Otra cosa es que ahora mismo sea
diálogo interesante el proyecto de Mallorca.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, per favor, un poc de silenci.

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

Aclaro cualquier duda que tengan, señores diputados de
Menorca, no tengo ningún problema, les aclaro cualquier duda
que tengan.

Es más, creo que sobre el tema del gas natural en Menorca
he contestado ya en más de una ocasión en esta sede, por tanto,
estoy absolutamente dispuesto a ofrecerles cualquier
explicación a través de cualquier canal que deseen sobre el
tema del desarrollo del gas natural en Menorca, no tengo el más
mínimo problema.

Pero sí que es cierto que hay una oferta importante, quiero
decir, hay una pretensión importante de que el gas natural se
convierta en el combustible utilizado por la central térmica de
Maó, porque eso incidirá en la calidad del aire.

Sobre el tema del Moves, bueno, pues seguramente no
somos los que mejor hacemos nuestra tarea, pero creo que el
hecho de que con el programa Moves estemos renovando la
flota y estemos ampliando la red de puntos de recarga, yo creo
que es un buen trabajo.

Sinceramente, no tiene nada que ver mi profesión anterior
con el hecho de que te reúnas con un colectivo preocupado
porque no va a tener actividad económica y les diga que vas a
ser enormemente tolerante a la hora y que no vas a hacer una
inspección, porque ir a hacer una inspección sería literalmente
una canallada, eso fue lo que le dijimos al sector. Le dijimos al
sector que no haríamos una reforma de la ley, porque
entendemos que la previsión del 2% de renovación de flota en
los vehículos de alquiler, por flota eléctrica, nos parece
razonable y sensata, y lo único que les dijimos es que
tendríamos en cuenta la situación que se dio en el año 2020.

Eso, los jueces no siempre condenamos o absolvemos, los
jueces hay muchas veces también que mediamos, y lo que
hicimos fue un trabajo de mediación entre el sector y la
conselleria, y no había necesidad de modificar una ley por el
hecho de que se hubiese producido la situación de la pandemia,
porque cuando acabase la pandemia habría que hacer una nueva

reforma de la ley, y las leyes cuanto menos se toquen
muchísimo mejor, Sr. Melià.

Sobre el tema del IBE, que me ha preguntado, por cierto,
Sr. Sagreras, me puede usted decir que estoy desaparecido, me
puede usted decir que no soy el vicepresidente, me puede usted
decir que no mido 1,70 metros, me puede usted decir lo que
quiera, pero yo le voy a pedir, por favor, que sea la última vez
que en esta tribuna, que sea la última vez, se lo pido, no tiene
que ocurrir, se lo pido, que sea la última vez que en esta tribuna
hace usted alusión a mi edad y a la forma de comportarme con
mi edad. Es como si yo se lo dijera a su padre, no me atrevería
jamás, ni tampoco me atrevería a decirle a usted, con la edad
que tiene, que no sé cuál es, cómo debe o no debe comportarse.
Insisto, me puede decir enano político, me puede decir
vicepresidente desaparecido, me puede decir lo que quiera,
pero no me diga que por mi edad me tengo que comportar de
una determinada manera, entre otras cosas, porque podré ser
más o menos vehemente, pero no he perdido la educación.

Y el hecho de les diga a ustedes que tienen ustedes el ADN
de la corrupción metido dentro de su partido es rigurosamente
cierto.

(Remor de veus)

Ahora, si usted, perdón, su usted se identifica
personalmente con su partido, pues entonces tiene problemas.
Yo, sinceramente, si me dijeran ahora todo lo que se ha dicho
sobre Unidas Podemos y me lo llevara al plano personal,
seguramente estaría en tratamiento psicológico, y no lo estoy.

L’Institut Balear de l’Energia és una eina molt important
per a aquesta comunitat autònoma, per què? Perquè
precisament és l’eina imprescindible per al tema de la
democratització de l’energia. La democratització de l’energia
és un concepte que crec que és molt, molt, molt fàcil
d’entendre, i és, bé, els productors, els consumidors d’energia
elèctrica seran capaços de produir energia elèctrica i aquest
excedent podrà precisament aprofundir en el tema de la
democratització.

De verdad, despeje usted todos sus temores, Sr. Campos,
que no vamos a hacer ninguna actuación, sinceramente, que
ponga el estatus quo de nuestra democracia, ni nada que se le
parezca, pero sí que es cierto que el IBE, a pesar de que usted
lo llama chiringuito, de forma despectiva, el IBE está haciendo
el buen trabajo que la Ley de cambio climático tenía previsto
para él. Y, por ejemplo, me dice ¿qué ha hecho el IBE? Pues
mire, el proyecto de solarización de instalaciones de la
comunidad autónoma está precisamente dirigido por el IBE y,
entonces, yo, si quiere, nos vamos un día juntos, sin aludir a
edad ni demás cuestiones, nos vamos al Hospital Mateu Orfila
de Maó y vemos cómo está solarizando el IBE el Hospital
Mateu Orfila de Maó.

(Remor de veus)

O bien, hubo un día que me dijo usted: has estat al meu
poble i no m’has dit res. Efectivament, vàrem anar al seu
poble, Sr. Sagreras, hi vàrem anar precisament a presentar un
visor que és molt important, perquè és el d’aparcaments
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públics solaritzables de Balears. I sols a Mallorca hi ha més de
500 aparcaments solaritzables, i aquesta és una feina que farà
l’IBE. I, per tant, l’IBE no és un “xiringuito”, sinó que,
precisament, és una eina útil per a la transició energètica,
però també és una eina útil, i això de l’excedent d’energia
produïda pels petits consumidors que tenen instal·lacions
d’autoconsum, que és el tema de la pobresa energètica. I l’IBE
té un paper molt important a jugar en el tema de combatre la
pobresa energètica.

Això li pot agradar més o menys, però l’IBE té sentit més
enllà d’aquesta qualificació de “xiringuito” que vostè ha fet.
Ja li dic, està convidat a l’Hospital Mateu Orfila per veure
com fa feina l’Institut Balear de l’Energia.

(Remor de veus)

I si tenim temps, a Menorca podem anar a parlar amb la
batlessa d’Es Castell i podrà parlar vostè del parc de
Trapuconet. El parc de Trapuconet és un parc important,
perquè hi participa el Consell Insular de Menorca,...

(Remor de veus i se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -no, no, ha de ser el Sr. Sagreras, ho sent, serà una altra
vegada o a una altra illa, però no pot ser. Ha de ser amb el Sr.
Sagreras, miri, li donaré una dada personal més: jo crec que
quan em diu allò de la mel sap que tinc problemes de sucre, i
segurament me’n vol donar per veure si es lliura de mi...

(Remor de veus i algunes rialles)

... Segurament aquest és l'amor que em dóna el Sr. Sagreras.
En fi ...

El que puc dir de...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -perdó?

EL SR. PRESIDENT:

A veure, senyors diputats, per favor!

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

Afortunadament, no he fet ús de la insulina i
afortunadament ara ho estic suportant, són les quatre i quart
del capvespre i, bé, no va malament la cosa.

Vull dir, es poden donar més bones notícies, tenim una
posta molt important per a la reforma de la xarxa de transport
elèctric estatal aquí a Balears, concretament, el 17% del total
de la reforma de la xarxa elèctrica ve a Balears, 1.200 milions
d’euros. Vull dir, hi ha inversions per part de l’Estat
importants per a tot el tema d’aprofundir en la transició
energètica a Balears.

Tenim mecanismes i eines interessants, com és l’Institut
Balear de l’Energia. Tenim molta feina a fer d’aquí al final de
la legislatura, això és evident, però crec que ens trobam en el
bon camí. I aquestes dades que he donat avui no són dades a
la babalà, no són dades que m’he inventat, sinó que són dades
possibilistes a la vista de les previsions d’inversions estatals
que tenim en el tema de la transició energètica i la lluita
contra el canvi climàtic a les Illes Balears.

Gràcies per la seva paciència, perquè hem començat a les
nou, són les quatre i quart. La meva edat segurament podria
haver-me passat una mala jugada, però, afortunadament, he
aguantat. I bé, quedaré a la seva disposició per respondre
qualsevol dubte, pregunta, inquietud, demanda sobre la
transició energètica i la lluita contra el canvi climàtic a les
Illes Balears i estic segur que abans que acabi la legislatura
tindrem oportunitat de fer compareixences com aquesta.

Moltíssimes gràcies a totes i a tots.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident. I amb la seva intervenció acaba
el debat.

I com que no hi ha més assumptes a tractar, aixecam la
sessió.
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