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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, començam el plenari. 

Declaració institucional del Parlament de les Illes
Balears amb motiu de la celebració del Dia Mundial Contra
el Càncer de Còlon.

En primer lloc la secretària primera llegirà una declaració
institucional en motiu de la celebració del Dia Mundial Contra
el Càncer de Còlon.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

“El càncer és la segona causa de mort al món i es preveu un
creixement de més del 30% de nous casos per al 2020.

El càncer de còlon i recte és el més freqüentment
diagnosticat en la població espanyola (44.231 nous casos a
l’any 2020) i el segon que més morts genera amb 16.470
defuncions anuals.

A les Illes Balears, el càncer de còlon també és el segon
amb major taxa de mortalitat. Segons dades de l’Observatori
del Càncer de l’AECC, 320 persones varen morir a la nostra
comunitat a l’any 2020 per aquesta causa.

Els programes de cribratge poblacional de càncer de còlon,
mitjançant una senzilla prova, el test de sang oculta en femta,
permeten evitar o detectar precoçment aquest càncer. Si es
detecta a temps, en el 90% dels casos es pot curar.

Totes les persones entre 50 i 69 anys, prop de 257.000 a les
Illes Balears, tenen dret a participar en aquesta mesura de
prevenció a través del procediment que estableixen les
autoritats sanitàries per dur-ho a terme.

Seguint els criteris de l’Estratègia en Càncer del Sistema
Nacional de Salut s’ha d’incrementar la cobertura del Programa
de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte a les Illes i de
garantir l’accés a tothom, en especial als ciutadans d’entre 50
i 69 anys.

Totes les comunitats autònomes estan obligades a posar en
pràctica el Programa de detecció precoç de càncer de còlon i
recte, és un programa que salva vides.

El Parlament de les Illes Balears, amb motiu del Dia
Mundial Contra el Càncer de Còlon manifesta la seva
solidaritat amb totes les persones afectades per aquesta malaltia
i declara el compromís de la cambra per contribuir a respondre
les seves necessitats.

Davant d’aquesta situació i després del compromís assolit
amb l’aprovació de la declaració institucional presentada per
l’AECC en motiu del Dia Mundial Contra el Càncer, el passat
mes de febrer, el Parlament de les Illes Balears: 

Primer. Advoca perquè es duguin a terme les accions pertinents
que garanteixin el dret dels ciutadans i les ciutadanes de
Balears a participar en el Programa de Detecció Precoç de

Càncer de Còlon i Recte, estenent i accelerant la seva
implantació a tot el territori de les Illes Balears.

Segon. Considera rellevant que s’impulsin els programes
adreçats a la prevenció del càncer de còlon i recte a la nostra
comunitat autònoma per tal de minvar la prevalença d’aquesta
malaltia a les nostres illes.

Tercer. Insta totes les institucions públiques i privades de
les Illes Balears a desenvolupar campanyes d’informació i
conscienciació entre la població sobre la importància de
participar en el programa de cribratge per a la detecció precoç
de càncer colorectal.”

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En funció de l’article 204 deman a veure si
es pot aprovar per assentiment..., tots els portaveus hi estan
d’acord? Idò queda aprovada aquesta declaració institucional
amb motiu de la celebració del Dia Mundial Contra el Càncer
de Còlon.

(Aplaudiments)

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. 2872/21, presentada per la
diputada Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a petició de coherència en les
restriccions. 

Primera pregunta, RGE núm. 2872/21, relativa a petició de
coherència en les restriccions, que formula la diputada Sra.
Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt. Té la
paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom, bon dia, Sra.
Consellera, avui ens interessam perquè volem conèixer com
valora el Govern la petició de coherència en les restriccions
feta des de Brussel·les. 

Com vostè sabrà, el portaveu de Justícia de l’executiu
comunitari, Christophe Wigand, va demanar la setmana passada
coherència en les restriccions dels viatges dins i fora de les
seves fronteres. Això va venir justament en una setmana en què
hi havia molta sensació de frustració entre la població, una
sensació de greuge comparatiu de dir: “com és possible que
pugui arribar població estrangera i nosaltres no puguem visitar
els nostres familiars?”

És cert que és una situació molt difícil de gestionar, Sra.
Consellera, ho hem parlat moltes vegades. Vostè sap que
nosaltres no hem estat en absolut un grup polític que hagi anat
a fer mal amb les crítiques, però sí que considerem que hem de
parlar d’aquest tema perquè el famós concepte "fatiga
pandèmica", jo també crec que ve molt donat per aquesta
frustració, per aquestes mesures que van canviant, mesures que
moltes vegades són molt difícils d’entendre i si són difícils
d’entendre són difícils de complir.
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Veiem com hi ha un augment de contagis a França, a
Alemanya, a Suècia, la setmana passada AENA deia que
Menorca seria l’únic aeroport sense cap tipus de connexió
internacional i avui mateix ens assabentam que divendres va
arribar un vol des de París, que estan programats altres vols des
de París, des de Suïssa,...

És clar, aquesta sensació de mesures difícils de complir,
amb notícies que es donen i que l’endemà canvien, trob que fa
molt de mal a la població i ho torn dir: crec que el pitjor que
podem fer és donar aquesta sensació de greuge comparatiu.

Per tant, Sra. Consellera, açò, com valora el Govern aquesta
petició de coherència feta des de Brussel·les? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, president. Bon dia, diputats i diputades,
gràcies, Sra. Diputada. Pens que des de Brussel·les o des de la
Unió Europea hi ha moltíssima preocupació en l’evolució de la
pandèmia, en com s’està desenvolupant, abans era a Europa
central, en aquests moments ja és pràcticament a tot Europa
excepte els països del sud, Espanya i Portugal estan millor.

Per tant, és normal que hi hagi preocupació, jo també la
tinc, li ho puc assegurar, quan veig determinats comportaments
d’altres comunitats autònomes que ens influeixen directament
i aquí sí que podem prendre algunes mesures i no les entenc, o
sigui, jo mateixa no entenc algunes situacions que podem
veure.

Nosaltres ens hem centrat a garantir la seguretat i salvar
vides, salvar vides perquè és possible amb mesures, però no
només des del Govern, sinó tota la ciutadania, sobretot la
ciutadania de les Illes Balears s’ha concentrat a salvar vides. 

Jo crec que els ciutadans a vegades no són conscients que
tots els esforços que fan han estat precisament per salvar vides
i les hem salvat.

Per això, des del Govern, que tenim competència..., dins les
competències que tenim hem reduït al màxim la mobilitat
interior i exterior, oferim les proves de tornada als residents,
només ho fa aquesta comunitat autònoma, no ho fa ningú més.
És una mesura més de seguretat.

Hem reforçat el control sanitari a ports i aeroports pel que
fa a vols nacionals i s’han reduït també les trobades familiars
i socials.

Crec que la Unió Europea demana coherència a aquesta
comunitat autònoma, les mesures que posam tenen sempre el
suport dels criteris tècnics i científics i són a proposta dels
grups d’experts.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Consellera, és cert que
la gent, que aquests esforços que hem fet són per salvar vides
i crec que tenim una població absolutament conscienciada
sobre aquest tema i els esforços es fan contínuament. Per açò
precisament torno a insistir en la qüestió del greuge comparatiu.
Jo faig un esforç, però després no veig que hi hagi un retorn a
aquest esforç, és el que molta gent pensa.

És evident que la mobilitat és la que facilita els contagis,
això ho sabem des del començament d’aquesta... crec que és
d’aquestes coses que sabem des del bon començament de la
pandèmia, altres coses les hem après, però crec que el tema de
la mobilitat era un concepte molt clar.

És clar, a mi també em preocupa, com que sempre parlem
de corredors segurs..., però quin corredor segur podem fer si la
nostra comunitat està en bones condicions i amb millor situació
epidemiològica però estem rebent gent... gent d’altres territoris
que estan quadruplicant o més...

(Se sent el timbre de tall del micròfon) 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. És cert, la mobilitat estrangera, l’entrada
dels visitants estrangers a Espanya és competència de la Unió
Europea i les condicions per entrar a Espanya del Govern
d’Espanya.

Nosaltres hem demanat més control, que els controls no
siguin aleatoris i en això s’ha compromès també el Govern
d’Espanya, a reforçar els controls també sobretot durant
aquestes dades. 

Hem de pensar que vénen amb una PCR en origen negativa,
no és garantia cent per cent, no ho és, però sí que és un altre
filtre, una altra mesura de seguretat per als nostres residents i
per a ells mateixos. També hem d’ajudar a complir, o sigui, que
compleixin els estrangers tal com complim nosaltres.

Moltes gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 74 / 30 de març de 2021 4443

I.2) Pregunta RGE núm. 2882/21, presentada pel
diputat Sr. Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a impacte
mediambiental de la generació eòlica d’energia. 

Segona pregunta, RGE núm. 2882/21, relativa a impacte
mediambiental de la generació eòlica d’energia, que formula el
diputat Sr. Maxo Benalal, del Grup Parlamentari Ciudadanos.
Té la paraula el Sr. Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días a todos. El desarrollo
de sistemas de energía eólica tiene un impacto globalmente
muy positivo sobre el medio ambiente. La energía eólica es
considerada de forma general como un amigo del hombre y de
su medio ambiente, especialmente cuando se toman en
consideración las emisions de centrales eléctricas e industriales
convencionales y a gran escala.

Teniendo en cuenta los obvios efectos positivos de este tipo
de energía que normalmente darían rueda libre a la
implantación de instalaciones eólicas residenciales industriales
de generación a gran escala terrestre o marítima, mi pregunta
hoy no es si sería o no viable la implantación de instalaciones
eólicas en nuestro archipiélago, no entramos en si hay viento,
si no hay viento, si es viable o no una instalación offshore o si
es financialmente viable. Hoy queremos simplemente saber
cuál es la política de la Conselleria de Medio Ambiente y
Territorio ante la implantación en nuestra comunidad de
instalaciones de generación eólica, como dice la pregunta,
desde un punto estrictamente medioambiental.

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Benalal. 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 totes i a tots.
Moltes gràcies per la seva pregunta, Sr. Benalal, pero si lo que
quiere usted es que teoricemos acerca de las bondades de la
energía eólica, pues bueno, podemos hacer aquí cinco minutos
de teorización, pero yo creo que es mucho más interesante que
digamos cuáles son las políticas que tiene el Govern de las Illes
Balears respecto de la instalación de energía eólica. 

Sin duda desde el punto de vista medioambiental la energía
eólica es enormemente interesante, pero no solo es el aspecto
medioambiental el que nos tiene que interesar cuando
abordamos esta cuestión, quiero decir, en la conselleria hemos
reflexionado acerca de si la energía eólica puede ser una
alternativa viable a la fotovoltaica, que es la energía que mayor
rendimiento -la energía renovable-, que mayor rendimiento
tiene.

Y, efectivamente, nos encontramos con enormes
dificultades. En primer lugar, primero por la propia
configuración de la plataforma continental en la que estamos
asentados en cuanto a la instalación de molinos en zona
marítima. Igualmente ocurre con las instalaciones flotantes de
energía eólica puesto que tiene unos componentes de agresión
al paisaje que sin duda provocarían enorme rechazo entre la
población.

Es cierto que en el norte de Menorca seguramente la energía
eólica sería una alternativa interesante, es más, en Menorca está
el único parque eólico que tenemos en las Islas Baleares, que
es el parque de Es Milà, que ahora, bueno, digamos que tiene
la posibilidad de mejorarse en su instalación precisamente para
no depender de manera tan exclusiva de la energía fotovoltaica.
También seguimos impulsando las instalaciones de energía
microeólica para autoconsumo.

Por lo tanto, también nos interesa la energía eólica como
elemento para la implantación de renovables en Baleares.
Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sr. Yllanes, evidentemente no ha contestado a mi
pregunta, pero él que podría haber contestado era el conseller
de Medio Ambiente. 

Cuando se va a establecer el tipo de protección de impactos
pues siempre hay que ver pues la interacción con la fauna,
impacto visual, ruido de eólicas o efectos de interferencias
electromagnéticas, que es lo que haría cualquier persona
evaluando esto a nivel medioambiental. Sobre el impacto
visual, pues mire, la propia Greenpeace, por ejemplo, dice que
el impacto visual ..., en materia de gustos y de colores cada uno
decide. 

Bueno, es una lástima que no haya podido contestarme, es
una pregunta general sobre cuál es el punto de vista a nivel
medioambiental. Dije que no me interesaba la placa..., si se
pueden instalar en el mar, no me interesaba si había viento, lo
que me interesaba saber simplemente cuál era el punto de vista
medioambiental de la conselleria. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí le he contestado, Sr. Benalal. Le he insistido en que se ha
valorado la posibilidad de instalar energía eólica, ¿por qué?,
porque entendemos que medioambientalmente es interesante
tener instalaciones. Ahora, no podemos instalar ni en Menorca
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ni podemos instalar en la Serra de Tramuntana en Mallorca,
que es patrimonio mundial y que por lo tanto tendría un
impacto paisajístico intolerable.

Seguimos -ya digo- fomentando la energía microeólica para
el autoconsumo y por lo tanto es evidente que valoramos en lo
que vale la energía eólica. Quizás lo que tendría que hacer es
sentarse con la portavoz de su grupo y convencerla de que hay
otras actividades económicas en esta comunidad autónoma,
como las renovables, y no sólo es turismo, turismo, turismo,
porque es un mantra constante que repite. Dígaselo a ella, no
me lo diga a mí.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

(Alguns aplaudiments)

I.3) Pregunta RGE núm. 2893/21, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a relació entre els marins
Churruca, Cervera i Gravina. 

Tercera pregunta, RGE núm. 2893/21, relativa a relació
entre els marins Churruca, Cervera i Gravina, que formula el
diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Bien, en la
intervención del pleno de la semana pasada el concejal de
Educación del Ayuntamiento de Palma cargó toda la
responsabilidad sobre el ridículo histórico que ha hecho el
ayuntamiento en el Govern y dijo que se limitó a seguir las
instrucciones en materia de política de memoria que tenía el
Govern. 

El despistado edil no solamente confundió eso sino que
llegó a decir que hasta el Parlamento había aprobado el censo.
Imagínense qué excusa tuvo que ir a buscar para intentar
defender lo indefendible. Pero la verdad es que el responsable
sobre materia de política de memoria democrática es usted y el
Govern en su conjunto.

Por tanto, nos gustaría saber qué relación hay entre estos
ilustres marinos de España y la Ley de memoria y
reconocimiento democráticos que sirve de excusa para hacer
las arbitrariedades que pretendía hacer el ayuntamiento.

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. 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):

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, Sr. Lafuente. Damián
Churruca, Federico Gravina y Paco Cervera tienen poco que
ver con la Ley de memoria democrática más allá de que
aparecen en un censo que se elaboró en la pasada legislatura
concretamente referido a una serie de símbolos o menciones
que podían de alguna forma remitir al franquismo. Aparecen en
ese censo después de un estudio que se hizo encargado a
personas que eran expertas. Más allá de eso, sinceramente no
sé qué relación pueden tener, como los ha citado usted, esos
ilustres marinos con la Ley de memoria democrática.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sr. Yllanes. No nos ha aclarado gran cosa, más
bien todo lo contrario, supongo que espera a después a decirnos
algo. 

Por cierto, este censo es el mismo que usted hace dos
semanas nos dijo que no tenía nada que ver con la retirada del
monolito al alcalde asesinado por los comunistas el 16 de
noviembre del 36 en Es Castell y que dijo que el ayuntamiento
podía hacer lo que le diese la gana y que no hacía falta que
hiciese el censo. Supongo que por eso no tiene ninguna
transcendencia ese censo. 

De todas formas, eso pasa cuando se hacen leyes en las que
se dice que se crea una comisión técnica y realmente es una
comisión política y no es una comisión técnica. O cuando se
hacen estudios y se encargan a dedo al amigo correspondiente
del partido correspondiente para que haga el estudio de acuerdo
con lo que uno quiere. 

Pero el problema no es la ignorancia del alcalde, el
problema no es el ridículo, el problema es que no hayan cesado
a nadie, el problema es su política de memoria democrática, ése
es el problema. El problema es que se niegan a cumplir hasta su
propia ley. De hecho, votan en contra de que sean declaradas
víctimas las víctimas civiles de los bombardeos en Palma, en
contra de lo que dice la ley, pero bueno, esto es normal en
usted porque usted la ley según para qué le sirve y según para
qué no le sirve absolutamente para nada...

(Alguns aplaudiments)

... ya lo vimos en la contestación de la semana pasada. 

La diferencia entre una sociedad democrática y una
sociedad dictatorial es que las sociedades democráticas a todas
las víctimas que han sido víctimas por vulneración fundamental
de sus derechos humanos, se les reconoce a todas. Y en las
dictaduras solamente..., se oculta a unas y se humilla a otras y
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esa desgraciadamente es la política de memoria democrática
que están haciendo ustedes.

Por tanto, le pedimos que, por favor, reconsideren,
rectifiquen, rectifiquen, hagan una política de conciliación, no
hagan una política de enfrentamiento, hagan una política de
memoria democrática que sirva para la reconciliación de
verdad...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. 

(Alguns aplaudiments)

Gràcies Sr. Lafuente. Té la paraula el conseller de Transició
Energètica.

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

Sr. Lafuente, deduzco de sus palabras que usted se siente de
alguna manera en una dictadura, lo cual no deja de ser
sorprendente. Verá, le voy a explicar. Efectivamente, en el
censo puede haber errores y efectivamente el censo puede ser
revisado, y el otro día le comenté que el Ayuntamiento de Es
Castell puede renovar ese monolito al alcalde de la dictadura de
Primo de Rivera, igual que el Ayuntamiento de Palma que es el
último competente, puede decidir lo que hace con los nombres
de las calles de la ciudad, en atención a ese censo.

Ahora, que ustedes me hablen de que no cumplimos la Ley
de memoria democrática. Mire usted, siempre será mucho
mejor cometer errores o cometer imprecisiones, que hacer la
memoria democrática como ustedes en Madrid, a martillazos.
A martillazos en el memorial de La Almudena, a martillazos
contra la memoria de Indalecio Prieto y Largo Caballero...

(Alguns aplaudiments) 

... por cierto, que no eran ningunos dictadores, sino que eran
unos señores que habían sido elegidos democráticamente.
Entonces son dos formas de hacer o de contener la memoria
democrática.

Mire usted, efectivamente, Gravina y Churruca pues pueden
merecer todo nuestro reconocimiento -y no se lo discuto-, pero
de la misma manera que se lo pueden merecer Gravina y
Churruca, se lo pueden merecer los dos cartógrafos
mallorquines que recibieron o que iban a sustituir a tan ilustres
marinos en el callejero de Palma. ¿Por qué?, pues porque
seguramente estos dos cartógrafos mallorquines son mucho más
cercanos que dos personas que murieron en el año 1805 en una
batalla probablemente absurda y evitable

(Remor de veus)

Por tanto, aquí lo que hacemos es cumplir con la ley.
Ustedes lo que hacen es utilizar la violencia física para acabar
con la memoria democrática...

(Continua la remor de veus)

Si de ustedes dependiera, si de ustedes dependiera se
llevarían una excavadora al cementerio de Palma y arrasarían
el muro de la memoria. Así es como entienden ustedes la
memoria democrática. Gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

(Continua la remor de veus)

Senyors diputats, per favor!

I.4) Pregunta RGE núm. 2881/21, presentada pel
diputat Sr. Sergio Rodríguez Farré, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a criteris de la Secretaria
Autonòmica de Sectors Productius i Memòria Democràtica.

Quarta pregunta 2881... Senyors diputats! 

(Continua la remor de veus)

A veure, senyors diputats, vostès saben quines són les regles
de funcionament del debat, per tant, que cada un respecti el
torn de la paraula que correspongui.

Quarta pregunta 2881, relativa a criteris de la Secretaria
Autonòmica de Sectors Productius i Memòria Democràtica,
que formula el diputat Sr. Sergio Rodríguez Farré, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la paruala el Sr.
Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Yllanes, le acabo de oír decir
que más vale condenar a cien inocentes a que se escape un
culpable. Espero que le dure a usted mucho su carrera política
porque miedo me da que vuelva usted a la judicatura...

(Alguns aplaudiments)

Después de lo que acaba de oír y del ridículo que nos ha
hecho hacer, lo único que quiero saber Sr. Yllanes es qué
criterios sigue la Secretaria de Memoria Democrática que a
usted le han “encolomado”, ¿la pajita más larga; piedra, papel,
tijera; las 7 y media?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Té la paraula el Sr. Vicepresident,
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):

Quédese usted tranquilo que si alguna vez comete usted
alguna conducta susceptible de que yo la juzgara, seré
enormemente imparcial y si es justo inocente, así lo declararé.

Mire, Sr. Rodríguez, se lo he comentado ya al Sr. Lafuente,
la competencia para cambiar el nombre de las calles de Palma
es una competencia municipal y, por tanto, bueno, desde la
conselleria no podemos hacer otra cosa que respetar la decisión
que ha adoptado el Ayuntamiento de Palma, porque la revisión
del callejero les corresponde exclusivamente a ellos. Es más,
quiero decir, no es la primera vez que se cambian nombres del
callejero de Palma y se han hecho habitualmente siguiendo los
dictados de la Comisión de Toponimia del Ajuntament de
Palma.

Verá en el Govern tenemos prevista, una vez que pasen las
fiestas, ya lo ha dicho el secretario autonómico de Memoria
Democrática, reunir a la Comisión Técnica de Memoria,
precisamente para valorar o ponderar exactamente qué es lo
que ha ocurrido y ver cómo podemos evitar que se produzcan
este tipo de situaciones en el futuro. Pero ya le digo que no
podrá cambiarse el censo de manera automática, porque,
bueno, lógicamente esto requiere también informes técnicos,
informes históricos y por lo tanto, estamos en condiciones..., el
censo no es algo que sea absolutamente inamovible, y estamos
en condiciones de revisar o valorar, efectivamente, si hay
determinados símbolos o calles que tienen que salir del censo
y otras que se quieren incluir. 

Por lo tanto, cumplimos con el mandato que tenemos y es
lo que vamos a seguir haciendo.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Le decía si se lo jugaban ustedes a las siete y media y le
quisiera recordar unos versos de la famosa obra La venganza
de Don Mendo:

 “Las siete y media es un juego vil
que no hay que jugarlo a ciegas
pues juegas cien veces, mil,
y de las mil, ves febril
que o te pasas o no llegas.
Y el no llegar da dolor,
pues indica que mal tasas
y eres del otro deudor.
Más ¡ay de ti si te pasas!
¡Si te pasas es peor!”

 Y eso es lo que a ustedes les ha sucedido, que se han
pasado, como decía la obra de Don Pedro Muñoz Seca, al que
fusilaron por cierto en Paracuellos sus conmilitones.

Entonces, Sr. Yllanes, de verdad, de verdad, ¿qué asesores
han contratado ustedes para realizar este censo? Que ese es el
problema, ese es el centro de la cuestión. El problema es que
ustedes en lugar de contratar o asesorarse con personas de
reconocido prestigio, el único mérito académico de las
personas que ustedes buscan para estas comisiones es su odio
a España, porque es lo único que justifica el intentar borrar del
callejero de Palma toda referencia a ilustres héroes de la
historia de España, no hay ninguna otra.

Se lo hemos dicho muchas veces y se lo repetimos ahora, lo
que tiene que hacer con esa Secretaria de Memoria
Democrática es cerrarla, cerrarla, fumigarla y acabar con todas
las garrapatas, cucacharas y chinches que habitan en ella y
dedicar todo ese dinero que son cientos de miles de euros, a
paliar las colas del hambre, a sanear la situación de nuestros
comercios que están en ruina, a eso es a lo que se debe usted
dedicar y a lo que de debe dedicar un gobierno y no hacernos
hacer el espantoso ridículo que hemos hecho ante toda España.

Le puedo asegurar que los ciudadanos de Baleares se lo
agradecerán muchísimo más que andar con una linterna
buscando si encuentra usted un franquista debajo de las piedras.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Transició Energètica.

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

Siempre mucho mejor que recite usted a Muñoz Seca, que
recite los versos del Cara al sol...

(Alguns aplaudiments)

Verá, le voy a explicar, Sr. Rodríguez, en el fondo a ustedes
Churruca y Gravina les da lo mismo, les dan exactamente igual.
A ustedes lo que les molesta son los nombres escogidos para
cambiar el callejero de Palma, porque estos nombres escogidos
se corresponden a criterios consensuados y a ustedes lo de
consensuar lo llevan regular...

(Remor de veus)

Y así nombres que se iban a incluir en el callejero de Palma,
ilustres como Aina Moll, Federica Montseny, Francesca Vidal,
Mateu Prunés o Pere Rossell, son nombres escogidos entre
pintores, escritores, sindicalistas, políticas, filólogas,
cartógrafos. Todos ellos están unidos de una forma positiva a
la memoria de las Islas Baleares, en concreto a la memoria de
Mallorca y a la memoria de la ciudad de Palma y lo que vienen
a hacer es incrementar el vínculo entre la memoria democrática
y esos nombres...
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(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident.

(Alguns aplaudiments)

I.5) Pregunta RGE núm. 2894/21, presentada pel
diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a més restriccions a la
restauració. 

Cinquena pregunta, RGE núm. 2894, relativa a més
restriccions a la restauració, que formula el diputat Sebastià
Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, president. Bon dia, Sr. Negueruela. I ara que vostè
comença a parlar en mallorquí, cosa que jo li apreciï de bon de
veres, supòs que ja haurà sentit qualque vegada aquella que diu
“A un negat, donau-li aigua”. A un negat, donau-li aigua, és el
que els passa als nostres restauradors arran de les restriccions
i les prohibicions per la COVID.

Finalment, vostès els varen deixar obrir els interiors dels
locals, amb el cost de posada en marxa que això suposa:
contractació de personal o treure’ls dels ERTO, primeres
despeses de gestoria, compra de gènere i aliments que d’aquí
a dos dies caducaran, les primeres neteges que sempre són les
més costoses, posada en funcionament de maquinària, ... Idò
dos dies després d’haver-los deixat posar en marxa els tornen
prohibir fer feina a dins els locals i si ja estaven amb l’aigua al
coll abans d’aquesta feta ara els hauran fet tirar un caramull de
milers d’euros dins els fems o dins la mar.

Per tant jo li he de demanar dues coses, Sr. Negueruela.
Primera: és ver el nivell d’incidència que vostès diuen que
tenim a les Illes Balears? I segona: fan comptes aplicar més
restriccions a la restauració?

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Sagreras. Té la paraula el Conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.

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

Gràcies, Sr. President. Jo crec que li he dit diverses
vegades. Crec que el Partit Popular s’equivoca profundament
quan qüestiona la veracitat de les dades epidemiològiques. Si
vostès volen ser un partit seriós i d’oposició haurien de no
posar en dubte les dades epidemiològiques dels nostres serveis.
I tampoc no haurien de posar en dubte les recomanacions dels
experts en matèria sanitària que són per les quals nosaltres feim
aquestes restriccions. 

Si vosaltres voleu ser un partit seriós no hauríeu de fer
aquest tipus d’oposició. Les dades són les que són. Amb les
patronals vàrem pactar la reobertura de les restauracions
interiors. Les mateixes patronals varen dir -en aquesta roda de
premsa, si vostè la vol escoltar- que tal volta en Setmana Santa
haurien de tancar de nou els interiors precisament perquè
aquesta Setmana Santa no fos una apujada molt forta per a les
nostres illes. Hi ha un consens molt ample en aquest sentit, i
vostè el que no vol sentir és que en aquesta comunitat
autònoma les coses s’estan fent bé i tenim una situació
epidemiològica molt millor que en altres llocs i jo crec que la
imatge que donam en aquesta Setmana Santa en aquestes illes
és molt millor que en altres parts que jo no sé si vostè defensa
com s’està fent.

El que tampoc no puc entendre és que si vostè fa aquest
discurs sobre la restauració i sobre les necessitats de la
restauració i els costs de la restauració, que vostès no donin
suport als 855 milions d’euros que vénen en una part molt
important per a la restauració. Vostè on és? On és el Partit
Popular quan fa aquest tipus de declaracions? En l'abstenció?,
que no arribin els doblers?, què diu vostè en aquest sentit a la
restauració de les nostres illes?

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER: 

Anem per parts, Sr. Negueruela. Primer de tot qui ha posat
en dubte les seves xifres no és el Partit Popular són les
institucions a Alemanya, els socialistes alemanys. 

Segona, el que ha de fer vostè primer de tot és exigir al
Govern de l’Estat un altre criteri de repartiment de vacunes.
Nosaltres mereixem un repartiment de vacunes que es basi que
la primera comunitat que ha de rebre vacunes és la que més
destrucció d’economia i més destrucció de llocs de feina està
tenint. 

Segona, si el nivell d’incidència és el que vostès diuen que
tenim el que han de fer és permetre immediatament als
restauradors obrir els interiors dels seus locals i ampliar horaris. 

Tercera, abaixada d’imposts per als nostres empresaris. 

Quarta, ajudes directes, ràpides i de manera transparent. I
em permetrà que jo també li parli del decret. Em sembla
deslleial i fins i tot traïdorenc el que vostè està fent. Jo som
testimoni que vostè dimarts passat durant un recés del ple
Parlament va acudir a un diputat del Partit Popular a suplicar
ajuda perquè sortís endavant aquest decret. Vostè va acudir a
suplicar ajuda. I el Partit Popular va fer el que vostè,
exactament, li va demanar. Ara d’aquí a poder votar a favor
d’un decret que deixava fora milers d’empreses de les Illes
Balears, que rebaixava en 145 milions d’euros el que vostès
havien anunciat i que deixava quatre o cinc comunitats
autònomes amb repartiment per davant de les Illes Balears,
quan som les més perjudicades, hi ha un abisme. Li vàrem
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salvar la papereta quan vostè ens ho va suplicar perquè deia en
aquells moments que no tenia el suport dels seus...

(Se sent el timbre de tall de micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. 

(Alguns aplaudiments) 

Gràcies, Sr. Sagreras. Té la paraula el Conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball. 

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

Le citaré otro refrán, ya que usted cita refranes: “Se coge
antes a un mentiroso que a un cojo”. Yo no seré como usted, y
el Sr. Antoni Costa y yo sabemos lo que hemos hablado, ni él
debería revelar lo que hablamos en ese momento ni yo. Él tiene
los whatsapps que nos hemos mandado y creo que ninguno de
los dos tiene el nivel de ser lo suficientemente ruin como usted
y el Sr. Company para revelar según qué datos. Eso queda entre
él y yo, y creo que es lo lógico en esa conversación.

Ahora sí: le diré que lo que le exigí es el voto favorable del
Partido Popular y lo que usted podría decir -que por eso se
coge antes a un mentiroso que a un cojo- es qué dijo el Partido
Popular en el Congreso de los Diputados para oponerse a este
reparto. Dijo que no estaba de acuerdo en el reparto hacia la
comunidad de Madrid porque se minusvaloraba la comunidad
de Madrid, una comunidad que gobierna el PP y que no puso
ni un euro en las ayudas a la restauración y estaba en contra de
que se favoreciese a comunidades autónomas como Baleares y
Canarias, por eso suplican la abstención ustedes para salvar el
cuello al Sr. Company, porque ¿sabe qué?, 177 votos a favor.
Son tan insignificantes en Madrid que...

(Se sent el timbre de tall de micròfon)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Conseller. 

(Alguns aplaudiments)

I.6) Pregunta RGE núm. 2890/21, presentada per la
diputada Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pla per mantenir les Illes
Balears com a destinació segura. 

Sisena pregunta, RGE núm. 2890/21, relativa a pla per
mantenir les Illes Balears com a destinació segura 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. Sr. Conseller,
incertidumbre y desorden por decirlo suave es lo que estamos

viviendo ante el restablecimiento puntual del turismo esta
Semana Santa. 

Mire, desde octubre del 2020 le venimos preguntando cómo
iban a afrontar la temporada turística de 2021, qué políticas
iban a emprender para la recuperación turística, qué nuevas
estrategias iban a aplicar para ello a través de la AETIB y,
sobre todo, le hemos venido insistiendo en cuál era su plan B
para mantener Baleares como destino seguro si no llegábamos
al necesario 70% de vacunación. Nos decía que confiáramos. 

En febrero el Govern aseguraba que tendríamos ese 70%
aunque semanas antes el presidente Sánchez había dicho todo
lo contrario afirmando que no se alcanzaría hasta después del
verano. Aún así nos quedaba la esperanza. Pero con la visita de
la ministra Maroto el pasado jueves la esperanza se desvanecía,
el 70% sería a final de verano, en el mejor de los casos.

Sr. Conseller, en enero usted afirmó que aún sin un alto
grado de vacunación tendríamos temporada. Por tanto quizá es
el momento de que nos explique qué plan tiene para mantener
Baleares como destino seguro. 

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Yo creo que ustedes cuando hacen
una pregunta y la contraria deberían también plantearse qué
criterios tienen ustedes a la hora de hacer este tipo de
cuestiones. 

Dijimos que efectivamente con las vacunas es uno..., era
uno de los principales, y es uno de los principales mecanismos
para la reapertura del turismo, como están diciendo todos los
líderes europeos. Como sabe, la producción depende de
fábricas, de empresas privadas que están situadas en el
territorio de la Unión Europea y que tienen contratos con la
Unión Europea en su conjunto, por cierto, países gobernados
por el centro-derecha, por el centro-izquierda, por la izquierda
y por tanto en la misma situación todos los países de Europa y
usted creo que eso también lo podría saber. 

Nosotros lo que hemos dicho es que en todo caso lo que
tendríamos que garantizar es ser un destino seguro, una
situación epidemiológica controlada, que es lo que estamos
haciendo. Estamos controlando la situación epidemiológica,
estamos teniendo una situación que nos permite un mínimo de
actividad y lamentamos profundamente cómo lo están pasando
muchos de nuestros empresarios y empresarias en esta
comunidad autónoma y miles de trabajadores y trabajadoras,
por eso se está trabajando en un marco de protección, por eso
se trabaja en un marco de ayudas para paliar esa dificilísima
situación de la que ustedes se abstienen y por eso se está
trabajando en intentar recuperar la actividad lo antes posible. 
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Me gustaría saber qué pasaría si cuando usted habla de
turismo seguro y de imágenes de turismo seguro, en vez de
estar aquí nosotros hoy, estuviésemos en Madrid. Me gustaría
ver si defendería lo mismo, el turismo seguro en nuestras islas
con la actividad que tenemos en nuestras islas con el turismo de
máxima apertura y barra libre que defienden ustedes en
Madrid. Deberían ser coherentes en todos los territorios,
deberían decir lo mismo porque a nosotros ahora como Islas
Baleares nos afecta como marca España tanto el daño que están
haciendo ustedes en Madrid como cualquier otra situación. Y
deberían ser responsables en ese sentido y no lo son, deberían
alzar la voz contra los que ponen en riesgo el turismo a nivel
mundial, ahora mismo uno de los principales problemas que
tenemos es la situación que ustedes están viendo en otras
comunidades autónomas. Usted debería ser consciente de eso
y también llamar la atención en este caso a la Sra. Ayuso, Sra.
Diputada. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ: 

Gracias, Sr. Presidente. Céntrese nuevamente, Sr. Conseller,
céntrese en Baleares. Nosotros tenemos una gran preocupación,
Sr. Conseller, las vacunas no llegan, lo sabemos, que muchas
veces no es culpa suya, pero es que Baleares es el farolillo rojo
de toda España...

(Remor de veus)

¡Reivindíquelas! ¡reivindíquelas!

Llevamos un año de pandemia en el que vamos a afrontar
la segunda temporada turística y es necesario dar con el punto
de equilibrio entre salud y economía para sobrevivir, el punto
de equilibrio que es lo que hace Madrid, Sr. Conseller.

Por eso vemos más necesario que nunca la existencia...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... de un plan B por los diferentes escenarios que permita al
tejido productivo planificarse. Su plan B no puede ser solo
restringir constantemente. Le pedimos que se establezcan las
máximas medidas de control epidemiológico a pasajeros todo
el año, que exijan vacunas prioritarias como zona turística.

Nos preocupa que hayan desaparecido los planes piloto, el
de corredores seguros y el de pasaporte sanitario y más con la
situación que tenemos con Reino Unido; que el Radar Covid
sea inútil; que no sepamos qué ha pasado con el QR de la
hostelería; que los 100 millones de fondos europeos para zonas
turísticas que anunciaron en noviembre no hayan llegado
todavía y nos preocupa que se retrasen las ayudas anunciadas
de 855 millones al tejido productivo que recibirá Baleares
gracias a la abstención del Partido Popular.

(Remor de veus)

Y, Sr. Conseller, le pedimos que se ponga ya, que sea
contundente en sus reivindicaciones porque Baleares no
sobrevivirá otro año sin una temporada turística.

(Remor de veus)

Sr. Conseller, SOS Turismo, recuérdelo. Muchas gracias,
Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Cabrera, ¿el equilibrio entre
salud y economía son 2.140 muertos por millón? ¿Eso es el
equilibrio entre salud y economía? Porque nosotros tenemos
663 y son muchísimos, ¡y son muchísimos!, y no vendría aquí
a poner en valor el equilibrio entre salud y economía de la
comunidad en Madrid con 2.140 muertos por millón. Yo no
haría eso. Yo no haría eso y no estaría orgulloso.

Nosotros votamos que sí a las ayudas al turismo, 177 votos
a favor. Son ustedes irrelevantes. Deberían estar a favor de las
medidas de restricción que permiten mantener esta situación y
tener un turismo seguro. Ese es el punto de equilibrio entre
salud y eco...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.7) Pregunta RGE núm. 2896/21, presentada pel
diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a regulacions de preus d’habitatge. 

Setena pregunta, RGE núm. 2896/21, relativa a regulacions
de preus d’habitatge, que formula el diputat Sr. Antonio Costa
i Costa, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller, quina valoració fa el Govern de la regulació dels
preus de l’habitatge d’acord amb baixades d’impostos tal com
proposa el PSOE a nivell nacional?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Té la paraula el conseller de Mobilitat
i Habitatge.
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EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Josep Marí i Ribas):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Costa, la primera llei
estatal d’habitatge que..., malgrat que l’habitatge sigui una
competència cedida a les autonomies és una oportunitat -
pensam- per arribar més enllà del que ens permeten les nostres
competències. És veritat que en aquests moments s’està
discutint i és veritat que encara no està aprovada i és veritat que
el que vostè em demana són unes manifestacions que hi ha
hagut dins la coalició de govern en relació amb una fórmula
que es planteja i a una altra fórmula que tal vegada es planteja.

Nosaltres creim que, tal com s’ha anunciat, si aquestes
bonificacions fiscals que es plantegen es duen a la pràctica i fan
que s’incentivi els propietaris d’habitatges perquè els treguin al
mercat haurà valgut la pena, però també pensam que les zones
amb una certa tensió, com és aquí a les Illes Balears, i tal com
ha manifestat el mateix ministre l’altre dia, s’haurien de
complementar amb altres mesures que estimulin o que facin
possible que els preus no pugin molt o que almanco a les
novacions dels contractes es puguin mantenir.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COSTA I COSTA:

Sr. Conseller, l’evidència empírica demostra sense cap
dubte que la política d’habitatge del Govern Armengol ha
fracassat estrepitosament. No hi ha comunitat autònoma on
hagin pujat més els preus tant de lloguer com de compra a
Eivissa, a Santa Eulàlia o també a Palma on són una evidència
clara. No hi ha comunitat autònoma on les famílies amb rendes
mitjanes i baixes tenguin més dificultats per accedir a un
habitatge. No hi ha comunitat autònoma on els joves tenguin
més dificultats per emancipar-se i formar una família perquè no
tenen un sostre on viure.

Davant aquest fracàs estrepitós de la política d’habitatges
de la Sra. Armengol, un cúmul de propostes del Partit Popular,
per exemple: facilitar que la iniciativa privada pugui fer
habitatges per a la gent; donar seguretat jurídica i confiança als
propietaris per tal que posin els seus habitatges al mercat;
baixar els impostos per incentivar que es posin més habitatges
al mercat, es redueixin els que queden buits i es redueixin
també els preus i per tant, s’accedeixi més fàcilment a un
habitatge.

I, això sí, davant les propostes del Partit Popular vostès
sempre ens diuen el mateix: “de cap manera no aplicarem les
propostes del Partit Popular, no volem aplicar les polítiques
neoliberals del Partit Popular, volem continuar fracassant amb
les nostres polítiques d’esquerra radical”.

(Alguns aplaudiments)

Però vet aquí que fa una setmana surt el Sr. Ábalos i
proposa baixar l’IRPF als arrendadors que baixin el preu del
seu lloguer i rebutja totalment les fixacions de preus màxims
per les quals aposta Podemos i -ara també ho sabem- el Partit

Socialista a les Illes Balears. Polítiques d’incentius front a
regulacions radicals de preus més pròpies d’alguns països sud-
americans que d’una democràcia consolidada europea que
confia plenament en el lliure mercat com és Espanya.

Certament, al Sr. Ábalos li encanten les expropiacions de la
Sra. Armengol, però quan li pregunten si les aplicarà en l’àmbit
nacional...

(Remor de veus)

... la resposta és clara: “de cap manera no les aplicarem en
l’àmbit nacional”,...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... faltaria més!

Sr. Conseller, com és possible que el PSOE nacional aposti
per les polítiques d’incentius i vostès per les fracassades
polítiques d’esquerra radical que només defensa Podemos en
aquesta cambra?

Sr. Conseller, escolti i apliqui les propostes que li fem des
del Partit Popular. No té per què cedir davant la ultraesquerra.
Ja sap que si aposta per les polítiques d’incentius tendrà el
suport del Partit Popular.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Costa, vostè em fa un discurs
aquí absolutament... en fi, demagògic també perquè vostè sap
molt bé que les polítiques que s’han aplicat en aquesta
comunitat, polítiques de construcció d’habitatge, no han anat a
cobrir les necessitats de la població i per això el Govern ha
hagut de fer lleis atrevides per aconseguir augmentar el parc
d’habitatges amb una construcció d’habitatge nou molt
important i també aplicant altres mesures davant dels habitatges
que estiguin buits.

Per això no crec que es pugui dir que aquesta és una política
fracassada del Govern de les Illes Balears. És veritat que hem
de fer més coses encara, però no podem deixar que hi hagi
diferències que fan que la gent aquí tengui moltes més
dificultats que a altres bandes d’aconseguir habitatge per mor
de la pressió segurament que exerceix també la pressió turística
damunt dels habitatges de les Illes Balears i per tant, hem
d’aplicar distintes fórmules per poder-ho fer. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.8) Pregunta RGE núm. 2897/21, presentada per la
diputada Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a construcció d’habitatges
HPO a Son Busquets.

Vuitena pregunta, RGE núm. 2897/21, relativa a
construcció d’habitatges HPO a Son Busquets, que formula la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, president. Bon dia, diputades i diputats. L’any
2015 el Partit Popular va deixar el pla especial de Son
Busquets aprovat inicialment i renovat el conveni amb el
Ministeri de Defensa, sis anys després ens pot dir el Govern
com es troba la construcció d’aquests habitatges a Son
Busquets?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí, moltes gràcies. Jo l’any 2015 no sé com va quedar la
cosa, però sí que li puc dir que la setmana passada vam tengut
ocasió de mantenir reunions amb els distints membres del
Govern i que des del Govern de les Illes Balears hem traslladat
el màxim interès perquè arribin a bon port aquestes
negociacions definitivament entre el Ministeri de Mobilitat i
Agenda Urbana i el Ministeri de Defensa per adquirir els
terrenys de Son Busquets.

Fins ara no ha estat possible, però en aquests moments
sabem que les negociacions estan molt avançades, estan entrant
en un fase final i això ens permet ser optimistes que al final hi
hagi una opció de compra important.

He de dir-vos que ens consta a nosaltres com a govern que
Son Busquets és una prioritat del Govern de l’Estat en aquests
moments i també que l’Ajuntament de Palma prepara el camí
per acabar de fer els plans urbanístics necessaris i fer que això
sigui una realitat i sigui possible definitivament aquest
desenvolupament urbanístic que permetrà construir molt
d’habitatge aquí a Palma.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Setembre de 2018, la presidenta
Francina Armengol se’n va a Madrid de viatge i veu la Sra.
Margarita Robles, aprofita per fer un gran anunci, aprofita per
fer una roda de premsa, una fotografia: “Defensa mediará con
Fomento para construir 800 viviendas de protección oficial en
Son Busquets”, setembre 2018.

L’octubre de 2018, com que el pla especial que havia fet el
Partit Popular va ser descartat pel govern d’esquerres,
s’anuncia, es fa un concurs d’idees i s’anuncia amb una
maqueta, fotografia, roda de premsa: “Son Busquets tendrá
ocho edificios con 828 pisos protegidos y el plan especial será
aprobado en el primer semestre del 2019", això era el mes
d’octubre de 2018.

La sorpresa ve dia 12 de juliol de 2019 quan el Consell de
Ministres aprova autoritzar el Ministeri de Defensa la subhasta.
El titular és el següent: “Defensa ningunea a Hila y a Armengol
y subasta Son Busquets” per un valor de 45 milions d’euros. 

Un any després ens deien que seguien les negociacions
entre Foment i el Ministeri de Defensa. El nostre partit al
Congrés dels Diputats demana al ministeri si la subhasta
segueix en vigor, resposta del ministeri -que tenc aquí-, de
novembre de 2020: “la subhasta no està paralitzada i segueix en
vigor”. 

Li demanam per això el desembre de l’any passat al Sr.
Marc Pons, i el Sr. Marc Pons una vegada més menteix a
aquest ple i diu: “Pons asegura que Transportes comprará Son
Busquets”, és més, diu que tendrem moltes bones notícies
després dels Reis. Que sàpiga estam en el mes de març i encara
no hem tengut cap bona notícia. 

La veritat, Sr. Conseller, la veritat és que a dia d’avui, i ho
pot veure a la pàgina del ministeri, el solar surt on hi ha les
vendes de solars, al Ministeri de Defensa. Li deix aquí, veig
que no es gira, vostè no ho veu, però bé, és igual, després li
deixaré. Hi ha un telèfon, un correu electrònic, si ho vol
comprar ho pot comprar, està en venda. 

Conclusions, tres conclusions: una, dues legislatures
perdudes i hi haurà zero habitatge a Son Busquets; dues, la
presidenta Armengol no pinta res a Madrid perquè a Sevilla i
a Madrid sí que es faran habitatges i els farà Foment; i tres, que
els pactes d’esquerres són uns inútils gestionant la política
d’habitatge, a l’ajuntament i al Govern.

(Cridòria i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán...

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

No sé com m’he de posar per veure-la a vostè perquè
m’agradaria...
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EL SR. PRESIDENT:

... té la paraula el conseller de Mobilitat i Habitatge.

(Se sent la Sra. Durán i Cladera de fons que diu:
“gràcies”)

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

No, no... No, no som molt donat a les polèmiques, jo si puc
evitar-les, però bé. Veig que feim feina per aconseguir aquests
objectius, vostès vénen aquí amb retalls de premsa de fa no sé
quants anys. 

Nosaltres, miri, la subhasta no s’ha realitzat i aquests
terrenys estan en mans del Ministeri de Defensa i en aquests
moments es negocia amb el Ministeri de Transports per
comprar-los. A més, nosaltres hem habilitat distintes fases
administratives o possibilitats de fer aquest pla especial per
reduir tràmits administratius i fer possible aquest
desenvolupament urbanístic que fa falta.

Vostès poden seguir cridant aquí, a l’oposició, tot el que
vulguin, treure’ns retalls, acusar-nos d’inútils o el que vulguin,
però nosaltres seguirem fent política d’habitatge per a la gent
que ho necessita, com ho feim amb tots aquests habitatges que
construïm actualment, els que preparam per construir que
suposen un milenar d’habitatges més dels que vàrem trobar al
començament d’aquest mandat i això serà el resultat que farem
d’aquí endavant. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.9) Pregunta RGE núm. 2891/21, presentada pel
diputat Sr. José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a agilitació administrativa i resposta a la
problemàtica de l’habitatge a les Illes Balears. 

Novena pregunta, RGE núm. 2891/21, relativa a agilitació
administrativa i resposta a la problemàtica de l’habitatge a les
Illes Balears, que formula el diputat Sr. José Luis Camps i
Pons, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, tenen al sector
turístic i comerç destrossats per les seves improvisacions i ara
en greu perill el sector de la construcció per falta de rigor i
compliment de les seves polítiques. Amb una caiguda del 23%
i una facturació de l’any passat de menys 512 milions d’euros,
què esperen a reaccionar en l’agilitació administrativa?

Miri, aquestes 25 accions extraordinàries d’habitatge de
fum, que varen presentar el febrer de 2020, les pensen posar en
marxa qualque dia, sí o no?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Crec que des del Govern sí que s’han
suficients actuacions per agilitar administrativament, la meva
resposta és afirmativa. Si vol n’hi puc recordar un parell perquè
des que hem aplicat les normatives i la Llei d’habitatge i els
distints decrets crec que hem simplificat moltíssimes coses:
hem arribat fins al final possible amb les declaracions
responsables, hem simplificat les tramitacions també en temes
de recursos hídrics, hem possibilitat que els ajuntaments
tanquin acords amb els col·legis professionals, hem eliminat
durant 2020 les restriccions que hi havia per fer obres durant
l’estiu, vàrem aprovar també poder fer feina durant el primer
confinament que el sector de la construcció pogués fer, hem fet
possible reconversió d’equipaments obsolets turístics per fer
habitatges, hem desbloquejat el problema d’habitatges amb
llicències caducades que tenien distintes qüestions
urbanístiques per poder dedicar a HPO, el pla per fer-los a Ca
N’Escandell i també això de Son Busquets, etc.

Per tant, nosaltres creim que s’han iniciat moltíssimes
qüestions administratives que faciliten la possibilitat de
construir habitatge i així ho continuarem fent.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Objectiu 1 de les 25 accions seves:
construir un sistema d’informació pública certa i actualitzada
del mercat de l’habitatge; ni certa ni actualitzada, duen sis anys
i encara fan feina amb relacions duplicades o triplicades.
Objectiu 2: incrementar el parc de l’habitatge i la contenció
dels preus de mercat; els preus no han deixat de pujar des que
vostès governen. Objectiu 3: implicar el sector privat en la
construcció i en la gestió d’HPO; per suposat és vital, sense la
iniciativa privada no aconseguirem els objectius, encara no s’ha
adonat?, però sense una seguretat jurídica no aconseguirem
iniciativa privada i cada vegada que tenen una proposta privada
els seus perjudicis antiquats i radicalistes els impedeixen
analitzar-ho i cercar solucions.

Escolti bé què deia el sector de la construcció fa uns dies
“que es reprenguin polítiques que siguin veritablement
efectives i amb una eficàcia comprovable com les que varen
impulsar anys enrere les reformes de la planta hotelera, ja que
varen ser un motor fonamental per al sector de la construcció
en els últims anys”. Sap de qui eren aquestes mesures, no? Del
Partit Popular. 

Objectiu 4: guanyar agilitat...
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(Remor de veus)

... administrativa; els canvis comptats, la Llei 12/2017 ho havia
de solucionar tot i tot el que han aconseguit ha estat tot el
contrari, paralització i saturació. El retard desmesurat de les
llicències i la inseguretat jurídica frenen el sector cridat a
l’impuls de l’economia en matèria immediata i l’activitat
mostra una evident tendència a la baixa per la caiguda de
projectes i visats. 

Sr. Marí, punts 13, 14, 15, 16 i 17, els seus, la simplificació
administrativa és urgent, seguretat jurídica amb menys informes
i normes clares. Compleixin, donin certesa als tècnics
municipals, els professionals, que siguin realistes i no
experimentin amb la seva llei d’urbanisme 2017. Sense canvis
estructurals a les normes la nostra economia no es podrà
recuperar, i els ajuts són puntuals, però l’únic que garanteix
l’estat de benestar és generar riquesa i vostès quan governen
reparteixen misèria.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sr. Camps, jo no l’entenc venint amb uns eslògans fets i
misèria... feim feina per solucionar els problemes de la gent de
les Illes Balears. Vostè sap que les tramitacions i les
agilitacions administratives també depenen de moltes coses.
Vostè, igual que jo, ha estat batlle d’un municipi on els
ajuntaments a vegades no tenim tampoc prou armes, prou gent
per treballar, tot es col·lapsa, administratius que es produeix
perquè les llicències d’obres al final les donen els ajuntaments.
O hem de llevar les llicències d’obres?, o hem de llevar tots els
controls administratiu que tenim? És molt mal de fer parlar
d’aquesta manera. La veritat és una cosa..., és fantàstic.

(Algunes rialles i alguns aplaudiments)

Miri que procur ser bo en les contestacions, crec que som
bona gent i intent contestar sense fer enfadar a ningú, però és
impossible. En fi...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... Sr. Camps, continuarem fent feina perquè els tràmits
administratius funcionin una mica millor, però jo crec que es fa
tot el possible perquè puguem agilitar aquests tràmits el més
aviat possible. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.10) Pregunta RGE núm. 2892/21, presentada per la
diputada Sra. María Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a qualitat educativa a les
Illes Balears.

Desena pregunta, RGE núm. 2892/21, relativa a qualitat
educativa a les Illes Balears, que formula la diputada Sra.
María Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular.

Senyors diputats, un poc de silenci. Un poc de silenci, per
favor!

Té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Sr. March, vostès varen dir que
millorarien la qualitat educativa, però darrerament només
veiem menyspreus als estudiants més vulnerables. Aquesta
setmana la seva ministra ha insultat un pare amb una nina amb
síndrome de Down, fins al punt que les famílies li han demanat
la dimissió, un espectacle vergonyós, de prepotència, de falta
de respecte i d’ignorància del que pateixen els que tenen un fill
amb capacitats diferents.

Però vostè no vol ser menys que la ministra i amb l’excusa
de la pandèmia ha retallat el personal de suport que necessiten
aquests nins amb necessitats especials.

Li sembla que aquesta és la qualitat educativa que es
mereixen?

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, president, diputats. Sra. Riera, piensa el
ladrón que todos son de su condición. Nosaltres no hem retallat
ni un professorat d’atenció a la diversitat, Sra. Riera, jo no sé
realment quines xifres mira, però nosaltres no només hem
incrementat el nombre de professors globals, sinó de la pública
i la concertada, d’atenció a la diversitat, d’orientadors, d’AT,
etc. Per tant, no hi ha hagut retallades.

És veritat que hem hagut de fer una reorganització en funció
de la pandèmia, però la qualitat educativa d’aquesta terra, Sra.
Riera, s’ha incrementat des del 2015 i tots els indicadors s’han
incrementat d’una forma clara i rotunda. Miri, només PISA, a
PISA ens trobam ja per sobre de la mitjana espanyola; el 2018,
per sobre de la mitjana espanyola, hem incrementat de forma
significativa...

(Alguns aplaudiments)
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..., parlam d’una avaluació externa. Som la comunitat
autònoma, segons molts d’indicadors, que menys segrega, Sra.
Riera, que menys segrega. La comunitat que més segrega és
Madrid, el seu model, aquí no segregam. I hem fet un esforç
increïble perquè ningú no quedi endarrera, Sra. Riera.

Per favor, jo li demanaria ja d’una vegada, jo sé que és
predicar en el desert, que tengui una actitud més
col·laboradora, menys catastrofista, menys negativa, perquè
vostè no només ha estat consellera, o no, no ho sé si ha estat
consellera d’educació, però vostè té un desconeixement
increïble del món de l’educació. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Sr. March, agraïm les seves
ensenyances, però, miri, no li parlam de PISA, li parlam de
nins, tal vegada de nins n’hi podem ensenyar a vostè, tal vegada
no en sap, perquè des del principi de curs estan sense
professors de reforç, de pedagogia, d’audició i llenguatge,
d’auxiliars educatius. Ara en diuen reorganització vostès? Són
moltes les famílies que reclamen, no importa ser conseller
d’educació per saber-ho; famílies que es varen manifestar
davant el Parlament a principi de curs reclamant ajuda i
continuen igual; famílies que es troben angoixades, que
denuncien falta d’empatia de vostè, conseller, que no es
presenta a la majoria de reunions que li convoquen, vostè que
és conseller; famílies que denuncien que els seus fills no han
recuperat el professorat que els varen llevar fa mesos, que tenen
serioses dificultats d’aprenentatge i d’inclusió i que no
recuperaran aquest temps perdut; famílies que tenen infants que
han hagut de renunciar a la seva escola perquè estan saturades
i no tenen suport; famílies que denuncien que el seu programa
PROA, del qual tan presumeix, que la realitat és que és un
programa insuficient, sense cap tipus de seguiment i que moltes
escoles no poden accedir-hi.

Sr. March, escolti l’entrevista que varen fer les famílies de
l’Associació de Nins Sense Teràpia, dijous, a la tele, a Canal 4,
segur que deixaria la prepotència de costat i demanaria
disculpes. Aquests nins continuen essent els grans oblidats, no
són un número ni una despesa, no són persones de tercera i no
són xifres de PISA, són nins amb necessitats especials. No li
demanen un aplaudiment, no li demanen el nom d’un carrer, no
li demanen que venguin els ministres a veure’ls, però sí els
demanen una oportunitat.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, president, diputats, diputades. Sra. Riera, jo
li puc assegurar que la millora de l’atenció a nins amb
situacions de problemàtica ha millorat d’una forma increïble
des que nosaltres començam, i des que realment amb el
programa PROA hem posat més PTSC, més AT, més PT, més
AL, Sra. Riera, és així, hem posat educadors socials, hem
incrementat els equips que donen suport a aquests infants, hem
incrementat les UVAI, Sra. Riera. Segurament, segurament,
mai no arribarem al millor, però sí que no hem deixat de fer
política per a aquests infants, per a aquests infants vulnerables,
perquè parlam d’un problema i ens hem reunit i ens seguirem
reunint per trobar les solucions.

I la realitat és aquesta, Sra. Riera, jo li puc assegurar una
altra qüestió, les ràtios aquest curs han abaixat moltíssim i la
baixada de ràtios, que ha estat espectacular, suposa una millora
de l’atenció als infants; parlam d’una personalització educativa,
i la personalització educativa és la variable més important
perquè tots els infants tenguin aquella atenció que necessiten.

Per tant, Sra. Riera, jo li demanaria que menys demagògia,
menys demagògia i més coneixement de la realitat. I sobretot,
jo el que li demanaria, li he dit moltes vegades, que faci una
actitud de col·laboració amb la millora del sistema educatiu,
però amb vostè això de demanar col·laboració...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.11) Pregunta RGE núm. 2869/21, presentada pel
diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures del Govern
per potenciar la tecnologia digital en el turisme.

Onzena pregunta, RGE núm. 2869/21, relativa a mesures
del Govern per potenciar la tecnologia digital en el turisme, 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, fa uns dies la ministra
Reyes Maroto va proposar la creació d’una aliança per a la
innovació i el coneixement turístic, les Illes Balears tenim molt
a dir en innovació i en coneixement turístic, tenim més de 60
empreses punteres en tecnologia digital que ocupen més de
4.500 treballadors.

Sr. Conseller, quines mesures impulsa el Govern per
potenciar la tecnologia digital en el sector turístic de les Illes
Balears?

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula el conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball.

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

Gràcies, Sr. President. Sí, Sr. Pérez-Ribas, precisament amb
Vicepresidència del Govern es fa feina amb Digital Innovation
Hubs, que vostè coneix bé, que jo crec que és una aposta molt
important per part del sector de les nostres Illes i, per tant, es
fa feina amb ells en aquest sentit.

També, si va escoltar la ministra Maroto, també es va feina
i des d’aquesta comunitat autònoma s’ha impulsat que tot el
que hagin de ser fons Next Generation precisament per a les
nostres empreses, una part important ha de ser per a
digitalització i, per tant, hi ha una part d’aquests fons que seran
per a digitalització. I es fa feina entre els distints governs,
precisament n’hi ha amb ESTUR aquest matí, precisament per
aprofitar i acostar les postures sobre com s’han de fer aquestes
convocatòries perquè arribin el més aviat possible a les
empreses.

Per tant, hi haurà ajudes directes per a digitalització de les
empreses del sector, i jo crec que és un avanç important,
precisament perquè nosaltres tenim, com vostè sap,
precisament, una part molt important de les nostres empreses
molt especialitzades en digitalització del sector turístic.

I a més, també es fa feina, i també ho sap, amb Impulsa,
precisament en el disseny de les polítiques nostres, no ja les de
l’Estat, sinó les nostres, en matèria de fons Next Generation,
precisament una estratègia d’encerclat que ha de tenir també un
component tecnològic important i, per tant, es fa feina també en
aquest sentit per a no tan sols la digitalització, sinó la formació
del nostre principal sector en aquesta matèria.

Crec que es fan les passes importants per fer-ho, però està
clar que en els propers mesos podrem veure totes les
convocatòries i tota la feina que es fa en aquest sentit.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sr. Conseller, per què no demana a la ministra Maroto que
les Illes Balears liderin aquesta aliança d’innovació i
coneixement turístic? Perquè el que ha dit, sí, que es fa feina,
però què ha estat del codi QR que s’havia d’implantar a la
restauració? Què ha estat de la web de l’AETIB? Què ha estat
de les propostes de compra pública innovadora? Què ha estat
de l’esmena als pressuposts del 2021 que va presentar el Grup
Parlamentari Ciutadans, com vostè ha dit, de 30.000 euros, a la
Digital Innovation Hubs turístic de les Illes Balears?

Perquè d’una App per a turistes, amb els protocols de destí
segur, ja ni en parlem, no!

Sr. Conseller, com volen transformar el sistema turístic de
Balears si no impulsen decididament la digitalització, si no
s’impulsa la col·laboració publicoprivada en tecnologia digital,
si no s’impulsen nous models de negoci, models turístics
aliniats amb les tecnologies i amb la sostenibilitat?

Si no es fan polítiques d’atracció i retenció del talent
tecnològic en empreses de Balears; si no es donen ajudes a
empreses d’economia digital, amb CNAE que no es troben a la
famosa llista del decret llei; si seguim estant a la cua en
recepció de fons europeus del programa Horitzó Europa!

Sr. Conseller, la notícia que ens arriba d’Alemanya, del
possible bloqueig dels fons Next Generation obliguen al
Govern a apostar ara, clarament, decididament, per les
empreses tecnològiques turístiques de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula el conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball.

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

Gràcies, Sr. President. Sí, ja li he dit i fem feina plegats
precisament amb Digital Innovation Hubs amb el ministeri, és
un camí que ja es va començar i que nosaltres desenvolupam
amb ells i per tant aquesta partida pressupostària hi és per això,
i, per tant, crec que vostè té les garanties en aquest sentit.

En el fons es fa feina també en tot el que té a veure amb la
digitalització i jo crec que la ministra ha dit diverses vegades
que hi haurà partides específiques per al sector per a
digitalització, una partida molt important, i precisament es
treballa en una manifestació d’interès en aquest sentit. Jo crec
que és important per a les nostres illes i per al sector.

En tot cas, seguirem fent feina i seguirem escoltant les seves
propostes en aquest sentit.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.12) Pregunta RGE núm. 2895/21, presentada per la
diputada Sra. María Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a programa de cribratge de
càncer de còlon a les Illes Balears.

Dotzena pregunta, RGE núm. 2895/21, relativa a programa
de cribratge de càncer de còlon a les Illes Balears, que formula
la diputada Sra. María Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Marí.
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LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President, bon dia diputats i diputades. Sra.
Consellera, en quina situació es troba el programa de cribratge
del càncer de còlon a les Illes Balears?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president, bon dia, Sra. Diputada. En aquests
moments la detecció precoç del càncer de còlon segueix
l’estratègia del ministeri aprovada a l’any 2014 i, com s’ha
explicat a la declaració institucional, va dirigida a la població
entre 50 i 69 anys, es fa una detecció de sang oculta en femta
i es repeteix la prova cada dos anys.

El ministeri va establir que totes les comunitats autònomes
havien de tenir el programa implantat al cent per cent a l’any
2024, aquest és el nostre objectiu, que pugui estar implantat a
tots els sectors durant el bienni 2022-2024, i que s’estengui de
manera gradual. Com saben, va començar en el sector sanitari
de Tramuntana i a les àrees de salut de Menorca i d’Eivissa i
Formentera, però continuarem fent feina per implantar-lo
aquests dos anys.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, fa sis anys que
estam igual, fa sis anys que ens trobam estancats.

Des que el Partit Popular va implantar aquest programa a
Balears el seu govern no ha fet cap passa destacable per
millorar la detecció precoç de càncer. A Balears moriren 320
persones a causa d’un càncer de còlon durant el 2020. El
programa de cribratge està estancat des del 2015, vostè tenia un
marge de cinc anys per arribar al 70% de la població i a dia
d’avui únicament cobreix el 30%.

Aquest programa vital només funciona, com ha dit, a
Eivissa, a Menorca i a Inca, per què els ciutadans han de patir
aquesta discriminació? Per què alguns tenen més possibilitats
de salvar la vida que altres? Sincerament, no ho entenem, no
entenem per quin motiu no ha implantat encara la totalitat del
programa. Li hem reclamat a través d’iniciatives, d’esmenes a
pressuposts, de preguntes a Ple, si la seva prioritat és salvar
vides no esperi més, ho posi en marxa, perquè el cribratge és la
prova de prevenció per excel·lència.

Reconeixem l’esforç i la importància que l’Institut
d’Investigació Sanitària de Balears hagi ampliat l’espai per a la
investigació contra el càncer, però no és suficient. Com tampoc
no van ser suficients els 232.000 euros que va destinar en el
2020 als programes de detecció precoç, ni els 188.000 del
2021, que va suposar un retall del 20% dels recursos per a la
lluita contra el càncer a Balears. S’han d’invertir en ampliar el
programa, però també en reduir les llistes d’espera i, en aquest
cas, les de colonoscòpies.

Necessitam més mitjans i més personal. Avui hem aprovat,
com també ha dit, una declaració institucional, però urgeix el
seu ferm compromís que ampliarà aquest programa. Agafi avui
el compromís aquí, en aquest parlament, amb l’Associació
Espanyola contra el Càncer i els ciutadans d’implantar el
programa de detecció precoç de càncer de còlon a tot el
territori de Balears.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Efectivament, Sra. Diputada. Reconec
que tenim marge de millora, molt de marge de millora, ho
reconec aquí i ho he reconec públicament.

L’any passat a causa de la pandèmia es va haver d’ajornar,
a cada onada hem hagut d’ajornar també les colonoscòpies
programades per aquest programa, no ha estat un bon any per
donar aquest impuls. I des del novembre, doncs és cert que
s’han reprès moltes de les reunions previstes. Per a salut
pública és una prioritat tota la prevenció que es fa en càncer de
còlon i d’altres tipus de càncer i la feina que es fa en cribratges,
també pel Servei de Salut, que ha d’adequar els recursos i
contractar més professionals digestòlegs, que bàsicament és el
motiu pel qual no podem avançar.

Així i tot, tenim el compromís de començar enguany, a
l’any 2020, amb el sector de ponent, el sector de Son Espases,
amb qualque centre de salut. Implicam molt més l’Atenció
Primària, ara, de moment, és vera que es fa una feina excel·lent
amb les farmàcies, però també voldríem implicar més l’Atenció
Primària, pensam que també serà una garantia d’èxit. I, com
vostè molt bé deia, evitar o tractar d’evitar aquests 300 casos
que tenim cada any.

Jo vull agrair el suport de l’Associació contra el Càncer, el
grup de feina que s’ha muntat enguany per donar un impuls i
estic segura que serà una realitat en el 2024 aquest cent per
cent.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.13) Pregunta RGE núm. 2871/21, presentada per la
diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a nou tancament dels interiors dels establiments de
restauració durant la Setmana Santa.

Tretzena pregunta, RGE núm. 2871/21, relativa a nou
tancament dels interiors dels establiments de restauració durant
la Setmana Santa, que formula la diputada Sra. Catalina Pons
i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears. Té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, bon dia
a tots. Sr. Conseller, se n’ha parlat ja avui aquí de restauració,
però nosaltres també volem que ens aclareixi quina és la
situació i també demanaríem una mica de coherència. Dia 15 de
març es varen obrir els interiors de bars i restaurants de
Mallorca, després de tres mesos de tancament obligat per les
restriccions per combatre el coronavirus, només dues setmanes
abans s’havia permès el servei en terrassa.

Ara es tornen tancar els interiors fins al dia 11 d’abril. Sr.
Conseller, només reproduesc paraules que ens han traslladat
alguns restauradors: creu que el tancament dels interiors dels
bars i restaurants, durant la Setmana Santa, acabarà d’enfonsar
el sector?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. És una situació molt complicada per
al sector i nosaltres ja ho hem dit diverses vegades, que ens hi
solidaritzam, no és el responsable d’aquesta situació, i també
ho hem dit moltíssimes vegades, la responsabilitat és d’un virus
i un virus que es transmet d’una forma com la que ho fa i
precisament en aquests àmbits on se socialitza més. Per tant, en
una temporada com en aquest moment d’aquest any que ens
trobam, com aquesta temporada de Setmana Santa, precisament
es va dir i es va recomanar que no es rebaixassin les
restriccions i precisament es mantinguessin aquestes
restriccions i, en tot cas, els experts varen dir que s’havia de
fer.

I avui podem veure com diversos experts, a diversos
mitjans, publiquen ja estudis precisament en aquest sentit, que
són mesures importants que s’haurien de fer a totes les
comunitats autònomes precisament per a la contenció del virus
a un moment molt delicat, on la mobilitat també pot créixer.

En tot cas, i nosaltres així ho hem dit, també al Govern
d’Espanya en aquests moments, eren molt important les ajudes
directes, es varen negociar les ajudes directes per al sector, una
part molt important de les ajudes directes que arribaran a les
nostres illes hauran de ser per al sector de la restauració i, per
tant, som conscients d’aquesta situació. Però, en tot cas, les
mesures són les adequades, són les que proposen els experts i
nosaltres mantenim aquesta situació.

I també ho vàrem pactar amb els agents socials, que som
conscients de la situació en què ens trobam, que som conscients
del suport que s’ha de donar a determinats sectors. Però, jo crec
que, en tot cas, era una mesura que els experts varen dir que
hauríem de fer, s’ha fet i ara esperem una situació millor per
mantenir aquesta situació epidemiològica que ens permet tenir
un mínim d’activitat, però ens permet un mínim d’activitat.

Si avui escoltàs el Sr. Macron a França té una pressió
enorme per no haver fet determinades mesures abans i avui el
debat a França és d’un nou tancament total de tota la població
a les seves cases. Nosaltres preferim mantenir un nivell com el
que es fa que una mesura molt més grossa com la que es fa a
França o la que es debat avui a França. Jo crec que és important
aquesta situació.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Sr. Negueruela, li hauré de tornar demanar la setmana que
ve, perquè ha esgotat pràcticament tot el seu temps i encara hi
ha moltes preguntes que li vull fer.

En qualsevol cas, el sector de la restauració no pot més,
duim un any duríssim, alternant llargs períodes de tancament,
hem patit períodes d’obertura o de semiobertura. Hem de
pensar que la immensa majoria de la restauració, més del 80%
no disposa d’aquest servei de terrassa, per la qual cosa aquí el
15 de març va ser el moment d’obertura real per a la major part
d’aquests establiments.

Nosaltres sí creim en l’equilibri entre la salut i l’economia,
però també creim en la coherència, per què? Perquè tal vegada
hauríem d’haver estat valents i dir mira, no es pot obrir, però el
que han fet ha estat despistar aquests restauradors, que s’han
hagut de preparar, han hagut de comprar el material, han hagut
de donar d’alta els seus treballadors, han hagut de fer neteja,
han hagut d’adequar locals perquè en un parell de dies, -
mallorquí, això sí-, hagin tornar tancar aquests centres.

Nosaltres, per tant, demanam més coherència i, per suposat,
no volem ser com els francesos, que al final vénen tots aquí,
concretament a Madrid, a fer les seves festes nocturnes. Per
tant, tenim aglomeracions a ports i aeroports, a centres
comercials, però també tancament d’aquests establiments.

Per altra banda, vull recordar que dels 1.000 milions en
ajudes directes del Govern que havia de rebre Balears, al final
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són 855. I els he de recordar també que hi ha més de 300
establiments, restauradors, que ja han tancat la persiana per a
sempre, hi ha un “traspassa”, hi ha un “se vende”, hi ha un “es
lloga” i no tornaran fer feina, almanco de moment.

Per tant, pensam que quan volen obrir vostès, han de pensar
una mica més enllà de si obriran una mica de temps o
simplement seran un parell de dies abans de dir-los que tornin
tancar. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Són més de 1.000 milions d’euros en
ajudes i ja ho hem dit diverses vegades, amb els tres fons en
què està composat. Per tant, crec que hauríem de defensar
aquesta situació i també la situació epidemiològica va pujar
després d’aquestes setmanes. Per tant, amb una pujada de la
situació epidemiològica és quan els experts varen dir que
tornéssim tancar. No és que nosaltres no fóssim valents i
mantenir-ho, sinó que es va donar aquesta oportunitat, es va
veure un increment dels casos i es va prendre una decisió en
aquest sentit, que va ser la que varen dir els experts sanitaris.

Per tant, jo crec que en aquest sentit estam fent...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

I.14) Pregunta RGE núm. 2889/21, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a desenvolupament de la Llei de la bona
administració i del bon govern de les Illes Balears. 

Catorzena pregunta, RGE núm. 2889/21, relativa a
desenvolupament de la Llei de la bona administració i del bon
govern de les Illes Balears, que formula el diputat Sr. Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula el
Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom, bon dia
Sra. Presidenta. Miri, demà farà deu anys que es va aprovar la
Llei del bon govern i de la bona administració. I bé, la pregunta
no la faig per celebrar aquesta efemèride, sinó perquè crec que
hi ha alguns aspectes d’aquesta llei que malauradament en
aquests deu anys no s’han desenvolupat. 

És una llei que en el seu moment va ser innovadora i que
després ha anat quedant superada perquè la Llei de
procediment administratiu a nivell estatal, la Llei del règim

jurídic de les administracions, la Llei de transparència, molts
dels seus aspectes els ha anat integrant ja en una legislació més
àmplia, però hi ha un aspecte que és el de l’avaluació de les
polítiques. Aquesta llei, la Llei del bon govern i la bona
administració, crea l’Oficina d’Avaluació Pública i estableix tot
una sèrie de protocols, d’establir indicadors, per poder avaluar
les diferents polítiques, les diferents normes que va posar en
marxa el Govern de les Illes Balears. 

Jo crec que aquest aspecte no s’ha desenvolupat prou i crec
que l’Oficina d’Avaluació de Polítiques Públiques no està
treballant amb la intensitat que tocaria i li voldria demanar la
seva opinió sobre aquest tema.

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, gràcies, Sr. Castells. Efectivament,
com vostè bé deia, farà deu anys de l’aprovació de la Llei de
bon govern de la nostra comunitat autònoma, que va ser
l’aprovació d’una llei innovadora en el darrer pacte que presidí
Francesc Antich en aquesta comunitat autònoma, després
vengueren quatre anys de govern de Partit Popular, amb
majoria absoluta, on no es va desenvolupar per res la Llei de
bon govern, sinó tot el contrari, es va anar enrere amb aquesta
que volia més participació, que volia més transparència, que
volia més rendició de comptes del que ha de ser l’administració
pública davant la ciutadania. 

A partir de la passada legislatura vàrem començar a
treballar intensament en tot el que fa referència a aquests valors
de crec com s’ha de governar a les nostres illes i efectivament
hem anat desenvolupant aquesta llei de bon govern i algunes
qüestions que vostè explicava també s’han desenvolupat.
Evidentment hi ha hagut altra normativa estatal que hem hagut
d’atendre des de l’administració pública, com la Llei de
transparència de l’Estat de l’any 2013, es va crear també
l’Oficina de Lluita contra la Corrupció aquí a les Illes Balears,
la Llei de consultes i de processos participatius i la Llei de
govern, totes dues s’han aprovat aquest any 2019. 

Per tant, tenim molta més normativa en tot allò que fa
referència a aquells valors que es desprenen de la Llei de bon
govern, hi ha tota una sèrie de coses que s’han desplegat, que
després li podré comentar breument i efectivament també hi ha
la condició a l’articulat de la Llei de bon govern, que tot el que
fa referència a l’avaluació de polítiques públiques, dir-li que
des de la Direcció General de Transparència s’està posant en
marxa el servei d’avaluació de polítiques públiques i que
anirem treballant en aquest tema, però que n’hi ha molts altres
de la Llei de bon govern que ja estan absolutament
desenvolupats.

Moltes gràcies.
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(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. No ha parat prou atenció en l’avaluació de les
polítiques públiques i és un llast per a una administració, i no
és la primera vegada que li trec aquest tema. Vostè sap que em
preocupa especialment que en general el mal o bon
funcionament de l’administració. Jo he arribat a aquest tema a
través de l’avaluació d’una política concreta que vaig demanar,
concretament una política de la Conselleria d’Educació. 

El Decret 45/2016 és el que va posar en marxa tota la
millora per a la competència comunicativa en llengua
estrangera, i fruit d’aquest decret es va gairebé duplicar el
professorat d’anglès. Jo fa uns mesos em vaig interessar per
saber quina avaluació s’havia fet d’aquesta política, la política
que mobilitza tranquil·lament de l’ordre del milió d’euros,
diversos milions d’euros. No s’ha avaluat, i això és el que a mi
em preocupa.

Quina lectura faig jo de per què no s’avaluen aquestes
polítiques? Tornem a un altre clàssic de les preguntes que li
faig, l’Oficina d’Avaluació, com vostè diu, pertany a la
Conselleria de Transició Energètica. La Direcció General de
Modernització està a la Conselleria de Fons Europeus. La
Direcció General de Funció Pública a la Conselleria de
Presidència. Tenim un àmbit, que és importantíssim per al bon
funcionament de l’administració, que també tenim dispers. 

Jo crec que el bon funcionament de l’administració és clau
per al bon funcionament de l’economia i per tant, per al bon
funcionament general, per al nivell de vida i per al nivell dels
serveis que prestem als ciutadans de les Illes Balears. I per tant,
li demano que prestin més atenció i que prioritzin la millora del
funcionament de l’administració.

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. Gràcies, Sr. Castells. Com jo li he
explicava, s’ha desenvolupat moltíssima part de la Llei de bon
govern i en veritat encara queden algunes coses per anar
treballant. Li puc posar per exemple la creació de la Comissió
per a la resolució de les reclamacions a través de la funció
pública, que és un dret de la ciutadania i que tenim regulat a
través d’aquesta comissió que pot oferir aquest servei a tota la
ciutadania; la publicació de tota la informació de tots els
càrrecs públics, és una realitat a la nostra comunitat autònoma,
a diferència del que passa a molts altres territoris. 

Moltíssimes normes de simplificació administrativa, també
s’ha fet moltíssima feina en l’administració electrònica, que
també és un repte per a la nostra comunitat autònoma i per
donar millor servei a la ciutadania; tota la transparència en la
contractació pública, en desplegament de l’article 19 d’aquesta
llei, que també és molt important en tot allò que fa referència
a les ajudes i a les subvencions i ara ja és un procés totalment
públic per a la ciutadania; tot el portal de transparència, on es
detalla tota la informació institucional; el portal de participació
que també s’ha desenvolupat aquesta legislatura passada i en
aquesta; el codi ètic i de bon govern que signen tots els alts
càrrecs. I evidentment també tot aquest...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

I.15) Pregunta RGE núm. 2870/21, presentada pel
diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a Règim Especial
de les Illes Balears i nou sistema de finançament. 

Quinzena pregunta, RGE núm. 2870/21, relativa a Règim
Especial de les Illes Balears i nou sistema de finançament, que
formula el diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears. Té la paraula
el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Sra.
Presidenta, l’any 2007 s’aprovava el nou Estatut d’Autonomia
de les Illes Balears que preveia un nou règim especial en set
anys, amb un fons d’insularitat en els pressuposts generals de
l’Estat. L’any 2014 caducava el règim de finançament de les
comunitats autònomes, un règim que fa que les Illes Balears
siguem els que més pagam de tot l’Estat, encara que siguem el
número set en renda per càpita i en el final del repartiment
quedarem el número nou. I l’any 2019 s’aprovava un règim
especial que preveia aquest fons d’insularitat, anomenat “factor
d’insularitat” i que quedava pendent la part fiscal. En aquests
moments, que tenim una crisi de primera categoria, com a
conseqüència de la pandèmia, no considera la presidenta del
Govern que seria més necessari que mai disposar de tots els
recursos que aquests instruments ens podrien facilitar a les Illes
Balears?

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Melià. Clar que sí,
sempre hem defensat des del Govern de les Illes Balears la
lluita per aconseguir tot el que és just per a la nostra comunitat
autònoma en termes de sistema de finançament autonòmic, en

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202102870


4460 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 74 / 30 de març de 2021 

termes de règim especial, en termes de la condonació del deute,
vostè sap que aquests són plantejaments que exerceix el Govern
de les Illes Balears i li he de recordar una vegada més que
aquesta és una de les nostres funcions més importants i en
aquests moments de pandèmia molt més. Poder tenir a la nostra
comunitat autònoma els màxims recursos possibles. 

En aquesta línia no només ho hem dit sinó que ho hem fet.
I en aquest any 2020 han arribat a les Illes Balears en fons
extraordinaris 485 milions d’euros i 300 milions d’euros amb
React-EU i evidentment a partir de l’aprovació de l’altre dia en
el Congrés dels Diputats del Reial Decret llei d’ajudes directes,
d’ajudes a les empreses de les Illes Balears més afectades per
la COVID arribaran un poc més de 1.000 milions d’euros. Per
tant, no només ho deim, sinó que ho aconseguim. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Sra. Presidenta, vostè em parla d’instruments extraordinaris
de la pandèmia. Jo li estic parlant d’instruments estructurals de
les Illes Balears, que és el sistema de finançament i el Règim
Especial. Són dues coses molt diferents.

I vostès no esgoten tots els recursos que tenen a l’abast per
defensar aquests instruments per a les Illes Balears. I això és el
que a nosaltres ens preocupa. I el que no entenem de cap
manera és que vostè digui a les entrevistes que li fan que hem
d’entendre que estam en pandèmia i per això no passa res si no
hi ha el factor d’insularitat en els pressuposts generals del 2021.
Perquè, això què vol dir? Que podem esperar? Que no és
necessari més que mai en aquest moment aquests recursos del
Règim Especial? Aquesta és la conclusió que treuen els
ciutadans i qualsevol lector de les seves declaracions. 

I a nosaltres això ens preocupa moltíssim. Pensam que en
aquests moments és quan més es necessiten aquests recursos.
Els extraordinaris que vostè ha enumerat, benvinguts siguin,
però també els estructurals que necessita aquesta comunitat que
té reconeguts a normatives i que no veim un govern de les Illes
Balears prou combatiu per defensar-los allà on faci falta, també
en el Tribunal Constitucional, i per això estam satisfets que el
Consell Consultiu també vegi que hi ha possibilitats d’esgotar
aquests recursos i d’intentar també defensar les Illes Balears i
el seu règim especial allà on faci falta -per molt que capegi el
Sr. Vicepresident del Govern de les Illes Balears. 

Moltíssimes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gràcies, Sr. President. A veure, qui lliga allò conjuntural
amb allò estructural és vostè amb la seva pregunta, Sr. Melià,
perquè em lliga Règim Especial amb aquest moment de
pandèmia si necessitam o no aquests recursos. 

Jo li dic que estam vivint un moment extraordinari -i crec
que això s’ha d’explicar claríssimament a la gent-, un moment
extraordinari d’una pandèmia sanitària amb una crisi
econòmica i social com mai no havíem pensat. I en aquests
moments extraordinaris estam tenint recursos extraordinaris, els
que més de tota Espanya i aquesta és la realitat ja no me’n vaig
a la part de protecció d’ERTO i a tota l’altra part, sinó a les
ajudes directes, Sr. Melià: 485 milions d’euros, més 300 de
React-EU, més amb el repartiment més de 1.000 milions
d’euros que vénen a les empreses de la nostra comunitat
autònoma i a això ho hem aconseguit des del rigor, des del
compromís, des del diàleg i des del consens.

Vostè parla de la judicialització de la política, jo li parl dels
resultats efectius per a la ciutadania d’aquesta comunitat
autònoma. I òbviament que el Règim Especial és una demanda
d’aquest govern que no cedirà en cap cas a la seva aplicació i
a la seva aprovació del que falta! I òbviament el sistema de
finançament autonòmic... Ara, li he de recordar una cosa, Sr.
Melià: els quatre anys del Govern del Partit Popular no es va
fer cap avanç en Règim Especial en aquesta comunitat
autònoma; el 2019 s’aprova un Règim Especial, en el 2020 no
hi va haver pressupost perquè hi va haver tres eleccions
seguides, no sé si se’n recorden d’aquesta realitat. I en el 2021
tenim una pandèmia sanitària a nivell internacional. Per tant
crec que no pot posar en dubte de cap manera la feina que està
fent aquest govern des de l’any 2015 en la defensa dels
interessos d’aquesta comunitat autònoma.

Que queda camí per recórrer?, queda camí per recórrer, Sr.
Melià, clar que sí. I jo defens i defensaré intensament tot el que
sigui necessari per a aquestes illes, ara bé, jo deman també que
vostès estiguin en la línia de la capacitat de diàleg, de la
capacitat d’acord i de la capacitat de defensa conjunta dels
interessos de les Illes Balears. Crec que la seva estratègia és
equivocada -li ho torn a dir-, crec que és equivocada per als
interessos de les Illes. Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.16) 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 acompliment de restriccions dels turistes per Setmana
Santa.

Setzena pregunta, RGE núm. 2638/21, ajornada a la sessió
anterior, relativa a acompliment de restriccions dels turistes per
Setmana Santa que formula la diputada Sra. Catalina Pons i
Salom del Grup Parlamentari El Pi. Té la paraula la Sra. Pons. 
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LA SRA. PONS I SALOM: 

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sra.
Presidenta, molt bon dia. Com pensa fer complir les
restriccions sanitàries als turistes que s’allotgen als establiments
de les Illes aquesta Setmana Santa?

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Pons, per la seva
pregunta. Efectivament tornam parlar del tema que ens ocupa
que és tota la situació de la pandèmia sanitària i de com podem
reactivar la nostra economia d’una forma segura.

Repetiré una vegada més que en aquesta comunitat
autònoma tenim molt clar, i així està pactat tant a la mesa de
diàleg social com amb els quatre consells insulars, la FELIB i
l’Ajuntament de Palma, des del principi que ens hem reunit de
forma rigorosa i amb un calendari durant tot el procés, perquè
el primer és la salut, el primer és salvar vides. I a això ho hem
dit des del principi, aquesta ha estat la nostra forma d’actuar
des del Govern amb les restriccions que hem posat damunt la
taula i que hem hagut d’anar fent complir a la ciutadania sabent
que són molt doloroses i sabent sens dubte que això afecta la
capacitat individual de com ens sentim cada un de nosaltres i la
capacitat econòmica de les nostres empreses. Però, malgrat
així, hem aconseguit ser un dels territoris que més ha salvat
vides a nivell de tota Espanya i crec que això també ens ha de
fer enorgullir com a societat.

A partir d’aquí, les restriccions que es posen són
efectivament iguals per als residents que per a les persones que
puguin venir de fora a la nostra comunitat autònoma, sigui per
motius de treball sigui per turisme, i les fem efectives des
d’evidentment les sancions, des d’evidentment els controls, des
d’evidentment la col·laboració amb forces i cossos de seguretat
de l’Estat, amb tota la inspecció del Govern, amb els
informadors COVID que vostè sap que hem posat en aquesta
comunitat autònoma d’una forma única i que són 370, amb tots
els mitjans que tenim. Ara, també li dic, nosaltres no tenim un
policia per posar darrere cada persona i per això sempre
demanam la comprensió ciutadana, per intentar complir entre
tots i totes de la forma millor possible les restriccions. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. PONS I SALOM: 

Gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta, és evident que no
estarem vacunats quan comenci la temporada turística que, com

a molt, arrencarà al mes de juny, i això és el que més ens dol de
tot. 

Per tant, no sé si tenen un pla B, una alternativa, per part del
seu executiu. Allargar les ajudes, seguir veient el degoteig
d’empreses que tanquen... Ara a Setmana Santa estam veient
com han arribat, arriben i arribaran turistes alemanys.
Benvinguts siguin. Això sí, turistes que aquí ni la cancellera
Angela Merkel vol que viatgin ni vostè, presidenta, tampoc no
preveia que venguessin ara fa un mes. 

La paradoxa és que les xifres varen baixar i això va fer
disparar les reserves. Una altra cosa, vénen aquí a relaxar-se.
Vostè ha reconegut que no té un policia per posar darrere cada
persona però és cert també que ni tots els inspectors, ni els
informadors COVID, ni els reforços bastarien per poder vigilar
els turistes que venguin i també la ciutadania.

No sabem si vostè ja té els números de tots aquests reforços
policials que han anunciat i que avui anunciarà, quants seran i
quants són, perquè el que són inspectors turístics crec que en
tenen molts pocs.

Per altra banda, ja ens va bé -com deia- que venguin aquests
turistes però amb la PCR feta. Sé que de moment s’estan fent
a la seva arribada, aquí, els turistes que arriben als aeroports
diferents de les Illes Balears i esper que no abaixin la guàrdia.
Ens pot garantir que tendran les mateixes mesures que complim
nosaltres? Les imatges de Madrid amb nits de marxa sense
mascaretes -com ja li deia al Sr. Negueruela- nosaltres no les
volem veure, però sí volem saber qui vigilarà que aquests
turistes compleixin les normes i sobretot estam preocupats si es
deixa en mans d’hotelers, d’empresaris, aquesta responsabilitat.

L’objectiu és salvar la temporada turística, volem que el
Govern ho garanteixi. Com sempre, tornam a reivindicar també
cogestió de ports i aeroports -aprofitaré el moment- que ara
amb pandèmia hem vist és imprescindible. I vull denunciar
també les incongruències que patim pel fer de dur un any i una
mica més de COVID-19 i com se’n va a negre la nostra vida i,
a la vegada -i torn al principi- tenir tan sols un 3,3% de la
població vacunada. 

Per tant creim que aquesta Setmana Santa no és que sigui
una prova pilot sinó que és la prova definitiva per saber si
tendrem estiu i si no tenim estiu tampoc no tendrem hivern. 

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Pons. A veure,
nosaltres desplegam tot el mecanisme de control i d’inspecció.
De fet, des de les Illes Balears s’han posat 33.000 sancions a la
nostra comunitat autònoma. Evidentment per a totes les
persones que estan a les nostres illes, aquest és el nostre
plantejament. I el nostre plantejament -i jo crec que amb això
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estam d’acord amb vostès- sempre ha estat primer de tot salvar
vides i protegir la població davant aquesta malaltia. 

Sra. Pons, ja que vostè em fa referència a la comunitat de
Madrid, a veure, si féssim una extrapolació del que ha succeït
a Madrid en la forma de com han entès com s’ha de gestionar
aquesta pandèmia amb la d’aquí, miri, aquí tenim
desgraciadament 779 persones mortes, si anàssim a la
proporció que tendria Madrid en tendríem 3.000 i això és el
que hem volgut impedir sí o sí des del Govern de les Illes
Balears. Crec que aquesta és la nostra responsabilitat.

Tots ens hem omplert la boca de dir: “primer salut que
economia”, idò primer salut que economia vol dir això i la
reactivació la volem fer de forma segura, per això la feim de
forma gradual i per això necessitam aquesta desescalada lenta.

I, efectivament, no es tracta de salvar la Setmana Santa
turísticament, es tracta de seguir salvant vides.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.17) Pregunta RGE núm. 2982/21, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a control sanitari de
l’aeroport de Palma. 

Dissetena pregunta, RGE núm. 2982/21, presentada en
substitució de la RGE núm. 2880/21, relativa a control sanitari
de l’aeroport de Palma, 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, habrá visto las colas
quilométricas este fin de semana en las llegadas nacionales del
Aeropuerto de Palma debido a los controles sanitarios. ¿Qué
gestiones piensa realizar ante este desastre organizativo?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Campos, veig que ha
canviat la pregunta que tenia previst fer-me que era relativa a
les ajudes, m’imagín que, clar, és inexplicable per part de VOX
que hagin votat en contra del decret llei d’ajudes a la ciutadania
d’aquesta comunitat autònoma.

(Alguns aplaudiments)

Ens centram en uns controls que vostè pot criticar perquè
existeixen, a les comunitats autònomes on vostès donen suport,
idò no hi ha controls i aquí n’hi ha, idò sí...

(Remor de veus)

... n’hi ha, i crec que és una bona notícia que n’hi hagi perquè
garanteix seguretat i que en algun moment haurem d’esperar
una mica, idò a mi em sap greu, però és que tot no es pot tenir.

Evidentment millorarem la gestió de tots els moments de
vols punta que hi pugui haver a la nostra comunitat autònoma.

Ara, li he de dir que efectivament gràcies al fet que hi ha
controls i gràcies que hem demanat a Sanitat Exterior que en
tots els vols internacionals facin el doble control i que nosaltres
als vols nacionals seguim mantenint el control, hem evitat que
pugui entrar gent a la nostra comunitat autònoma que no tengui
les condicions de seguretat sanitària per evitar contagis a les
nostres illes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

A ver, Sra. Armengol, que lo he vivido yo en primera
persona, a mí qué me va a contar...

Llegaron cuatro vuelos en llegadas nacionales que son unas
mil personas y ha habido gente que tuvo que esperar hasta tres
horas todos hacinados, todos juntos para poder pasar ese filtro
de formulario sanitario o del código QR. No había distancia de
seguridad ninguna y es que los que pasaban a hacerse la PCR
o el antígeno aun estaban en una zona acotada más pegados y
más juntos y sin distancia ninguna.

Mire, usted, en diciembre, hace tres meses, sacando pecho
de este desastre que está organizando ahora: “El Govern asume
el despliegue del dispositivo de control sanitario en los puertos
y aeropuertos después de haber logrado el compromiso del
Estado para reforzar los controles sanitarios como medida de
contención”. 

Si usted mira las fotos verá que ahí no hay medida de
contención ninguna y eso es competencia suya, que algo podrá
hacer o también algo podrá decir al Sr. Sánchez o al Sr. Ábalos,
que lo ha tenido por aquí y que además él experiencia en
aeropuertos tiene bastante sobre todo con maletas venezolanas.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

¿Usted cree, Sra. Armengol, que esta imagen lamentable...?
-la del aeropuerto, ¿eh?, no la de Ábalos, no me malinterprete-,
¿usted cree que esta imagen que estamos dando ayuda en algo
a la maltrecha actividad turística?, porque es que lo que está
pasando es que en vez de ser noticia, nosotros, Baleares, por
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ser un destino seguro y de calidad somos famosos por sus
ocurrencias e improvisaciones: que si anima a venir a Baleares
en Semana Santa para después decir que no; que si el 70%
estará vacunado antes del verano cuando vamos a empezar a
abrir y solo llevamos el 3%, a la cola de España; cierra
interiores de bares y restaurantes, una semana después de
autorizarles a abrir; dice que por el riesgo de contagio cuando
el Ministerio de Sanidad realmente indica que solo el 3% se
contagia en los bares, contagios que no deben producirse en la
terminal del aeropuerto -como le digo- con esas miles de
personas hacinadas durante horas... 

¿Quién le asesora, Sra. Armengol? ¿Son los mismos de la
memoria histórica que quita franquistas del siglo XIX? ¿Son
esos?

Mire, ahora yo como católico y estando en Semana Santa
voy a hacer penitencia con su respuesta.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. A veure, Sr. Campos, li ho repetiré:
nosaltres des de les Illes Balears estam pagant... des del Govern
de les Illes Balears els controls a nacionals i als internacionals
els fa Sanitat Exterior, hem exigit el doble control aquest cap
de setmana al qual vostè fa referència, en internacionals han
passat 24.584 passatges, dels quals 342 han hagut fer el doble
control; en passatgers nacionals, 10.044 dels quals 17 varen
donar positiu en antigen i varen haver de prendre les mesures
i 18 amb PCR que no era vàlida. Per tant, hem evitat algunes
qüestions que crec que són importants i que garanteixen
seguretat.

Que hi ha algun problema..., que hi ha hagut algun
problema d’embús?, hi ha estat evidentment, i n’hem parlat
amb ENAIRE i n’hem parlat amb AENA, hem tengut diferents
reunions abans i les seguirem mantenint per poder donar la
màxima tranquil·litat i la màxima facilitat a la població. 

Ara, crec que per damunt de tot primam la seguretat i per
damunt de tot primam poder fer aquests controls tant a
nacionals com a internacionals.

Repetesc: nosaltres les feim, comunitats autònomes on
vostès governen en parlen molt, però no en fan.

Sr. Campos, li ho diré molt clar: el que és lamentable, el
que és lamentable de veritat és votar en contra d’un decret llei
que proposa més de 1.000 milions d’euros d’ajudes a les
empreses que més pateixen a la nostra comunitat autònoma.
Això és el que hauria d’explicar als ciutadans d’aquestes illes
que és dels que vostè cobra el sou.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.18) Pregunta RGE núm. 2888/21, presentada per la
diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures urgents
adoptades pel govern per a l’accés immediat a les ajudes
directes als autònoms, empreses i PIME. 

Divuitena pregunta, RGE núm. 2888/21, relativa a mesures
urgents adoptades pel govern per a l’accés immediat a les
ajudes directes als autònoms, empreses i PIME, 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, doce meses hemos
tenido que esperar para ver cómo el Gobierno de España
concede y acuerda las primeras ayudas directas. Sin duda el
Gobierno llega tarde en tiempo y en forma, pero ahora lo que
necesitamos es garantizar que nuestros autónomos, nuestras
PYME, nuestras empresas reciban cuanto antes estas ayudas.

Presidenta, ¿qué medidas urgentes ha puesto en marcha el
Govern para que las ayudas directas lleguen de manera
inmediata a autónomos, empresas y PYME de nuestras islas?

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): 

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Guasp, la
setmana passada vaig contestar, crec, una pregunta molt similar
a la portaveu de MÉS per Menorca sobre, evidentment primer
de tot congratular-nos que aquestes ajudes arribin a la nostra
comunitat autònoma, que sigui la comunitat autònoma que més
ajudes té, evidentment tan si ho miram per inversió per càpita
dels ciutadans que viuen en aquestes illes, com si ho miram per
població, com si ho miram des de qualsevol punt de vista, per
tant, hem d’entendre que la sensibilitat de l’Estat espanyol en
aquest moment ha arribat a les nostres illes i que s’ha fet un
esforç per poder garantir que aquestes ajudes arribin el més
aviat possible.

També he de dir-li que hem fet reunions amb vostè mateixa,
la setmana passada, i amb tots els portaveus parlamentaris, amb
els consells insulars en cada una de les illes, amb els agents
socials i econòmics per anar explicant com està el decret llei i
com plantejam la mesura de les ajudes des de les Illes Balears.

Li he de dir, com vostè sap perfectament, que estam
treballant tant en reforç administratiu de la mateixa conselleria
com amb el Ministeri d’Economia i amb el Ministeri d’Hisenda
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per tenir totes les dades fiscals de les empreses i poder fer la
convocatòria el més àgil possible; que cercarem entitats
col·laboradores externes, també hi treballam perquè la quota
fixa dels 3.000 euros que han de cobrar els autònoms que no
tributen per mòduls pugui ser el més ràpid que puguem fer-ho
des del Govern de les Illes Balears. Demà tenim convocat el
Pacte de reactivació econòmica i serà un dels temes que també
tornarem tractar. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Mire, presidenta, por supuesto que desde Ciudadanos nos
congratulamos por la llegada de estas ayudas que llevamos
exigiendo desde hace casi un año para paliar los efectos tan
negativos en nuestra economía derivados de la crisis sanitaria. 

Y antes de que usted me lo diga y se lleve este debate al
Congreso, sí, mi partido se abstuvo en la convalidación del
decreto de ayudas, pero fue por responsabilidad ante un
paquete global que considerábamos claramente insuficiente,
global, ahora necesitaríamos 11.000 millones sólo en ayudas
directas y no 7.000...

(Remor de veus)

En un momento en que la crisis no nos permite medias
tintas, Ciudadanos no podía dar un cheque en blanco al
Gobierno. Nos surgen muchísimas dudas al ver la letra pequeña
del decreto porque la Sra. Calviño no pudo concretar los
plazos, no lo hizo en el Congreso y, con suerte, a principios de
verano nuestros autónomos, PYME y empresas verán esas
ayudas. Con estos plazos nuestra gran preocupación es que se
conviertan en el nuevo fracaso a la altura del ingreso mínimo
vital. 

Tras las vagas explicaciones -como digo- de la ministra
Calviño, que encima ha cancelado su visita a nuestras islas, es
importante que hoy resuelva nuestras dudas, aunque usted ha
comentado ya algunas. ¿Le ha confirmado la ministra cuándo
se llevará a cabo la transferencia de los fondos desde el
Gobierno central a nuestra comunidad? Esa es la gran pregunta.
¿Qué plazos maneja el Govern para lanzar la convocatoria que
debe ser cuanto antes?, ¿qué recursos va a poner a disposición
el Govern pagar agilizar esta tramitación? Porque nosotros
exigíamos y esperábamos de ese decreto que se aprobó el
jueves más concreción, más inmediatez, menos propaganda y
un calendario con plazos. 

Sra. Armengol, le vuelvo a repetir, agilidad en la
tramitación, facilidad en el acceso, inmediatez en el pago y
total transparencia en la gestión, porque la sostenibilidad de
nuestro tejido productivo, la supervivencia de nuestras PYME,
autónomos y empresas depende de estas ayudas y es
imprescindible que las ayudas sean efectivas lo antes posible.
Y sabe que le tendemos la mano para encontrar soluciones
sensatas y necesarias para nuestros autónomos, PYME y...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. 

(Algun aplaudiment)

Té la paraula la presidenta del Govern.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Guasp, excusatio non petita,
accusatio manifesta. A mi em pareix molt bé que es
congratulin, però les coses es lluiten i si estam contents amb
una mesura l’hem de votar a favor, i l’hem de defensar, i l’hem
d’explicar i sobretot l’hem d’explicar en base a aquesta
comunitat autònoma.

(Alguns aplaudiments)

Puc entendre que vostè em digui el que vulgui: si no hi ha
la concreció, si no hi ha..., però els arguments que s’han emprat
a Madrid -no és per tornar a treure el debat aquí-, però els
arguments que s’han emprat a Madrid és que el repartiment no
era just i no era just perquè era beneficiós per a les Illes
Balears. Entendran clar que això a mi em dolgui, em dolgui
molt i que, per tant, cada un ha d’explicar la seva postura i ha
d’explicar les seves qüestions.

Miri, els terminis, jo els ho tornaré a repetir una vegada
més, el Govern d’Espanya té 40 dies per fer-nos la
transferència, després han de firmar un conveni amb cada
comunitat autònoma i des d’Hisenda i des d’Economia
treballam conjuntament. Nosaltres li vàrem explicar, treballam
ja per poder fer la convocatòria el més àgil possible, treure-la
el més aviat possible i immediatament que tenguem la
transferència per part del Govern d’Espanya treurem les ajudes
perquè el nostre interès, com el seu -i això ho compartim
plenament-, és que aquests doblers arribin el més aviat possible
a la gent que més els necessita i en aquest moment són aquests
sectors econòmics la facturació dels quals tant ha caigut durant
l’any 2020.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.19) Pregunta RGE núm. 2898/21, presentada pel
diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a transparència real en la
gestió dels projectes finançats amb els fons europeus de
reactivació. 

Dinovena pregunta, RGE núm. 2898/21, relativa a
transparència real en la gestió dels projectes finançats amb els
fons europeus de reactivació, que formula el diputat Sr. Gabriel
Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Company.
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EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, aplicarà una
transparència real a la gestió dels projectes finançats amb fons
europeus de reactivació?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Company. Podrem
parlar de fons europeus perquè aquesta crisi econòmica s’ha fet
de forma molt diferent a la que vostès varen haver de gestionar.
Podem parlar de fons que ens arriben del Govern d’Espanya, de
fons que ens arribaran del Govern de la Comissió Europea
perquè -repetesc- hi ha una forma d’entendre que el primer és
la gent i que per tant s’ha de seguir invertint des de la cosa
pública per resoldre els problemes. I sí, ho farem de forma
transparent.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Miri, Sra. Armengol, des del Partit Popular li hem demanat
reiteradament que accepti una comissió de control per a la
gestió d’aquests fons que han de venir de la Unió Europea, una
comissió que ha de ser aquí, al Parlament, perquè és la
institució on està representat tot el poble de les Illes Balears.
No entenem per què no accepta vostè aquest control
parlamentari d’aquest fons, per què té tanta por a la
transparència?

De moment vostè ja ha creat sis noves places que cobraran
uns 80.000 euros cada any i segons han denunciat des de
l’STEI, vostès cerquen funcionaris afins a vostès per ocupar
aquestes places que seran les que repartiran aquests fons
europeus. Ho diu l’STEI, eh?, no ho deim nosaltres.

Més amiguism”, Sra. Armengol? Parlant d’ajudes al final
s’han perdut pel camí 145 milions d’euros, però bé, diuen que
n’arribaran uns 855 d’ajudes directes, una xifra molt important,
sens dubte, però miri, és una xifra que és inferior al que hauria
d’haver rebut la nostra comunitat autònoma si Sánchez hagués
complit amb el REB des de l’any 2019 cap aquí, que vostè ens
va vendre com una cosa històrica.

(Alguns aplaudiments)

Miri què deia vostè, Sra. Armengol, el novembre de 2018:
“la presidenta Armengol cifró el impacto del paquete de
medidas del REB en unos 500 millones de euros”. Vostè

mateixa, és a dir, que han passat dos anys i ara ja són 1.000
milions d’euros que hauríem d’haver rebut i que no hem rebut
de Madrid. Vostè no només no s’ha oblidat d’aquell tema sinó
que la setmana passada es va abstenir, aquí ha dit ara que ho
defensa pertot, però no, la setmana passada vostè es va abstenir
al Senat.

Ara li vull demanar, Sra. Armengol, si per a vostè les
abstencions dels altres són una traïció, això que vostè va fer la
setmana passada de votar abstenció contra 500 milions d’euros
de Balears és també una traïció? Es consideren vostès uns
traïdors, Sra. Armengol? Jo crec que no.

Bé, miri, jo què li deman, que no s’enfadi, nosaltres li feim
una crítica des del respecte, que no es posi nerviosa ni s’enfadi
ni insulti. Sra. Armengol, no té motiu. Li deman que governi,
vostè el que ha de fer és governar. Deixi de fer oposició a
l’oposició, deixi de canviar els noms de carrers, deixi de veure
“fatxes” pertot, deixi d’organitzar dinars i sopars que estan
prohibits. Escolti, deixi..., doni exemple d’una vegada per totes,
abandoni el teatre, la propaganda i l’insult i accepti una
comissió per gestionar amb transparència els fons europeus.
Nosaltres seguirem fet una oposició aquí, que és on pertoca,
Sra. Armengol, i no a altres escenaris que vostè mateixa ha
dissenyat per propi lluïment personal.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. A veure, Sr. Company, primer de tot,
la seva pregunta, és molt curiós que el partit de la caixa B em
demani a mi per la transparència. Segona qüestió...

(Alguns aplaudiments)

... segona qüestió, nosaltres des del Govern treballam
intensament per què?, per salvar vides, primer de tot, i tenim
unes xifres sanitàries que acompanyen, gràcies a l’esforç de la
població d’aquesta comunitat autònoma, per protegir els
nostres treballadors, les nostres empreses, per protegir la nostra
gent des dels recursos públics que hem aconseguit que hagin
arribat com mai des del Govern d’Espanya.

Sr. Company, em pensava que no s’atreviria ni a dir-ho,
però clar, és molt sorprenent, vostè em demana pels fons
europeus que han arribat en contra del seu partit. Recorda que
vostès han votat en contra del decret de fons europeus a nivell
estatal? Sr. Company, se’n recorda o no se’n recorda? 

(Alguns aplaudiments)

Per tant, arribaran aquests recursos, s’ha creat una
conselleria de Fons Europeus amb una oficina per a projectes
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estratègics, efectivament, per poder donar tota la màxima
transparència, el màxim rigor, el màxim compromís i poder
gestionar bé aquests fons europeus. 

Sr. Company, que no ens passi el que passava amb vostè,
que vostè tornava els recursos de l’Estat perquè incapaç de
gastar-los. Basta recordar el Pla d’habitatge de la nostra
comunitat autònoma.

(Alguns aplaudiments)

Després hem aconseguit, efectivament, una xifra històrica
de 855 milions, és el 12% de les ajudes directes que vénen a la
nostra comunitat autònoma, més de 1.000 agafant els tres fons
del decret llei, Sr. Company, i vostès van i s’hi abstenen al
Congrés dels Diputats, van i s’hi abstenen. No em compari
mocions ni històries del Senat amb un projecte de llei, amb un
decret llei d’ajuda directa. Sr. Company, no faci més el ridícul,
no faci més el ridícul...

(Alguns aplaudiments)

... a mi no m’interessa tenir una oposició que faci el paper,
aquest paper cada setmana. A mi m’interessa tenir un Partit
Popular fort, seriós i rigorós i compromès amb aquesta terra.
En aquest moment, Sr. Company, crec que els ciutadans així ho
necessiten, clar que sí, clar que sí. Vostès van i s’hi abstenen i
el motiu de la seva abstenció, Sr. Company, si vol li puc llegir
què va dir el seu portaveu al Congrés dels Diputats, va dir:
“porque la Comunidad de Madrid vuelve a quedar una vez más
discriminada”. O sigui, en contra de la ciutadania d’aquestes
illes. Aquest és el seu paper, això és el que pinta vostè.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

II. Interpel·lació RGE núm. 2384/21, presentada pel
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
política general del Govern de les Illes Balears en relació
amb l’activitat turística.

Passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la Interpel·lació RGE núm. 2384/21, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a política general
del Govern de les Illes Balears en relació amb l’activitat
turística. Té la paraula el Sr. Campos. 

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Negueruela, buenos días,
consejero de Turismo y Trabajo. La Semana Santa se ha
perdido, Sr. Negueruela, y todo apunta a que el verano también
se va a perder. Nos encaminamos a otro año igual que 2020,
donde llegaron un 87,5% menos de turistas extranjeros con
respecto a 2019. Volveremos a estar a la cola en gasto y
llegadas de turistas, y eso, como bien sabe, provoca un efecto
dominó de caída empresarial provocando cierre de hoteles,

agencias de viajes, rent a car, oferta de ocio nocturno, parques
infantiles, atracciones de feria, bares, cafeterías, restaurantes o
también empresas de transporte por carretera.

Durante esta Semana Santa usted sabrá que solo ha abierto
un 11% de la planta hotelera y esas pocas reservas que se
estaban haciendo ya están cayendo, y son reservas que no son
reembolsables y se pueden cancelar sin coste, por tanto, la
vulnerabilidad es elevadísima.

Mire, le recuerdo los datos del sector de la restauración y la
hostelería: Baleares, líder en la caída de facturación en
restauración, los hosteleros han dejado de ingresar 7 de cada 10
euros, eso supone una pérdida del 70% de la facturación.
Ninguna comunidad autónoma presenta peores resultados que
el archipiélago balear.

Y miren lo que están haciendo ustedes con bares y
restaurantes, por no hablar del ocio nocturno, que lo tienen
liquidado, eso sí, mientras en la península organizan conciertos
de hasta 5.000 persones, y aquí todo el ocio nocturno cerrado
y en la ruina. Y los bares y restaurantes llevan el mismo
camino, una semana les dicen que abran el interior y a la
semana siguiente les dicen que lo cierren, y les obligan a cerrar,
pero no les compensan por estos cierres. Y usted sabe que si les
cierran deberían indemnizarles, como han hecho en el resto de
los países europeos, con ayudas e indemnizaciones de verdad;
y ustedes, no solo no les indemnizan, o les proporcionan ayudas
ridículas, que es lo que han hecho hasta ahora, que no les sirven
para nada, sino que además, este fabuloso gobierno, el gobierno
de Sánchez y el gobierno de Armengol, les sigue obligando a
pagar impuestos, tasas, Seguridad Social, estando cerrados.

¿Realmente usted cree que se puede vivir así?

Ahora me dirá que son medidas necesarias por seguridad
sanitaria. Pues, mire, yo hay cosas que no entiendo y, además,
aprovecho para ponerle este ejemplo: en Suecia, por ejemplo,
sigue sin ser obligatorio usar la mascarilla, los bares y
restaurantes siguen abiertos y nunca ha habido confinamiento
ni toque de queda, y los datos de contagios y fallecimientos en
Suecia son estadísticamente comparables con el resto de
Europa. Es decir, no se aplican medidas restrictivas de ningún
tipo y, sin embargo, no están peor que en España. Claro, por las
pocas restricciones que han aplicado, Suecia es el país europeo
cuya economía ha sufrido menos, solo ha tenido una
contracción de un 2,8%. En Baleares, la caída del PIB supera
el 20%, en eso somos campeones de España y de Europa.

Ya le digo, con medidas como obligar a los bares y
restaurantes a cerrar, a permitirles que abran hasta las cinco,
como si antes de esa hora el virus fuera inocuo y a partir de ese
momento se convirtiera en peligroso, a mi me gustaría saber
¿por qué cerramos la restauración cuando, según datos del
propio Ministerio de Sanidad, los contagios que se producen en
la restauración están en torno al 3%?

¿Por qué en Suecia, sin restricciones, tienen los mismos
casos que nosotros?

¿Por qué esas eclosiones de casos, que es verdad que hubo
en Suecia en la pasada navidad, terminan por controlarse solas
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sin aplicar restricciones? Yo me pregunto: ¿no habría ocurrido
aquí lo mismo, Sr. Negueruela?

Por cierto, hablando de restauración, esta genial idea de
aplicar ahora la Ley de residuos, con la que está cayendo,
realmente yo creo que solo se les ocurre a ustedes, porque
estará al corriente de la confusión que se ha generado en el
sector HORECA, en el sector de la hostelería, restauración y
catering, ahora parece ser que las cápsulas de café monodosis,
aunque sean compostables, están prohibidas, al igual que los
sobres de azúcar; sí que le agradecería que en su turno de
intervención me aclarara este punto, porque, desde luego, si és
así, esto supondría una puñalada más a este sector.

Desde VOX, aquí, en Baleares, le hemos pedido en multitud
de ocasiones que aplique medidas efectivas; yo, Sr.
Negueruela, lo que le pido, y ya creo que es urgente, es que
haga algo a través de esos instrumentos que el Gobierno balear
tiene a su alcance, por ejemplo, elimine el Impuesto de
Turismo Sostenible e inste al Gobierno de Sánchez a que
reduzca al mínimo el IVA turístico, esto es lo que debería
hacer. Y eso, además, debería llevar aparejada una reducción
drástica, drástica de cargos políticos, empezando por los de su
consejería y acabando con la multitud de chiringuitos públicos
que no sirven para nada y que estamos sosteniendo con esos
impuestos.

Yo le quiero recordar, Sr. Negueruela, que en el Pleno del
pasado 9 de marzo este Parlamento aprobó una serie de
medidas, propuestas por VOX, que debería cumplir el
Gobierno de la Sra. Armengol, medidas tan importantes como
prorrogar y flexibilizar los ERTE de suspensión de contrato,
reducción de jornada hasta la finalización del estado de alarma;
suspender, sin ningún coste, el abono de las cuotas de
autónomos y cotizaciones de la Seguridad Social de empleados
en ERTE, mientras no se recuperen los niveles anteriores a la
presente crisis; la congelación de impuestos directos e
indirectos que lastren la actividad de estos sectores; o la
creación de bonos para familias y empresas que incentiven el
consumo en el turismo, la hostelería y el comercio.

Urge que lo hagan, Sr. Negueruela, ¿lo van a hacer, van a
cumplir con el mandato parlamentario, con la democracia que
les pide que lleve a cabo estas medidas? También le
agradecería que me contestara en su turno.

Porque es que, de lo contrario, yo ya he llegado a la
conclusión de que ustedes están utilizando el virus chino para
aplicar de forma acelerada ese plan, ese plan que ya tenían
concebido antes de la pandemia y era el de reducir en varios
millones los turistas que visitaban Baleares. Le dije, hace ya
casi un año, que nos llevaban a la ruina, Sr. Negueruela, y,
desgraciadamente, ya lo estamos.

¿Se ha pasado, por ejemplo, por Ibiza? Ahora que tenía la
oportunidad de acompañar al ministro Ábalos, lo podría haber
hecho. Ibiza da lástima, Sr. Negueruela, es una ruina total la
que ha provocado su gestión de esta crisis.

Por cierto, y hablando de ministros, a falta de turistas se ve
que los ministros han venido a hacer aquí turismo y fotos.
Ministro de Turismo, viene y nos dice que la campaña turística

pasa por la vacunación y lo dice en la región que va a la cola de
vacunación, no sé si es para reírse de nosotros, en nuestra cara,
o es puro recochineo.

El Sr. Ábalos, ha venido como secretario de organización
del Partido Socialista, porque ningún anuncio concreto.

Yolanda Díaz, dice: mantendrán los ERTE siempre que sea
necesario. Y ¿eso cuándo es? Porque claro, estas declaraciones
lo que hacen es generar más incertidumbre para los
empresarios, que precisamente necesitan saberlo con
antelación.

Bueno, también supongo que estos ministros se habrán
librado del caos que han organizado ustedes con los controles
sanitarios en el aeropuerto de Palma en las llegadas nacionales
que hemos sufrido este fin de semana. ¡Vaya imagen! Ya se lo
he dicho antes a la Sra. Armengol, hasta tres horas para
entregar el formulario sanitario o para hacerse una PCR, ¡vaya
imagen turística, Sr. Negueruela! Vaya ejemplo de destino
turístico puntero y seguro, con todos hacinados en la terminal,
un auténtico desastre.

Como le digo, Sr. Negueruela, estamos en la ruina y el
responsable no es el virus de Wuhan, son ustedes, el Gobierno
del Partido Socialista, de Podemos y MÉS, del que usted,
además, es portavoz y consejero de Turismo, la peor gestión de
Europa es la suya, porque el virus nos ha azotado a todos, pero
nadie está tan mal económicamente como nosotros, y eso es
responsabilidad excluya suya, del Gobierno de la Sra.
Armengol y del Gobierno del Sr. Sánchez, y es que, como
siempre, entre socialistas anda el juego de la ruina.

Evidentemente, usted ya tendría que haber dimitido, pero
dado que sigue en su puesto yo le insisto, le agradecería que me
respondiera, ¿va a eliminar o al menos suspender el Impuesto
de Turismo Sostenible? ¿Va a plicar las mismas políticas que
han echado a perder la Semana Santa? ¿Puede aclararnos, como
le he citado, si la Ley de residuos le impide al sector HORECA
utilizar esos sobres o cápsulas de café? Porque desde luego ya
solo les faltaba esta confusión, con lo que ustedes les hacen
sufrir.

Muchas gracias.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Campos. Té la paraula el representant
del Govern, el conseller de Model Econòmic, Turisme i
Treball.

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

Gracias, presidenta. Sí, le contestaré, intentaré contestar a
las cuestiones que usted ha planteado y creo que, en términos
generales, a lo que usted ha dicho aquí.
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Lo primero que me gustaría es, cuando uno ataca a la
ciencia, como usted ha hecho, y nosotros lo que hacemos es
hacer las decisiones que los comités científicos señalan y
avalan y las medidas van en base a lo que dicen los comités
científicos de un virus, que se llama COVID-19, no le pondría
el apóstrofe de ningún país del mundo, porque es una pandemia
mundial, eso lo hace usted, me imagino que por intentar hacer
un poco de racismo desde aquí, lo cual me parece
absolutamente lamentable, y, en todo caso, se llama COVID-19
y hay comités científicos que señalan cuáles son las medidas
que se están aplicando en todo el mundo; en todo el mundo
debemos estar haciéndolo fatal porque en todo el mundo se
hace absolutamente lo mismo. Y no sé si usted ya busca una
conspiración mundial de todos los poderes fácticos del mundo
para acabar con según qué aspectos de nuestra vida, o cree que
hay comités científicos que en todo el mundo, en base a la
ciencia, dicen que apliquemos lo que se está haciendo en estos
momentos.

Por tanto, y si usted hace referencia a Suecia, bueno, yo
creo que usted puede ver qué pasó en Suecia en estas
Navidades pasadas, lo podría comprobar, son más de 500.000
casos, hicieron un récord de muertos diarios que nunca habían
tenido y que casi colapsan las UCI, y eso que tienen una
densidad de población, como usted sabe, por quilómetro
cuadrado, nada comparable a la del territorio europeo y menos
a unas islas como las nuestras, que es precisamente lo contrario
en materia de densidad de población.

Por tanto, si usted quiere hacer un debate serio hágalo con
todas las cifras, y hable de densidad, hable de las cosas que
están en esa parte, en esos documentos. Pero, en todo caso,
usted no quiere.

Lo que sí me gustaría es ver sus contradicciones. Ustedes
dicen que se bajen impuestos y se pongan ayudas directas a las
empresas, bueno, me gustaría ver cómo se pagan; pero,
quitando la primera parte del debate, en la segunda, cuando
ustedes piden ayudas directas y usted vota en contra de ayudas
directas, yo entiendo que hoy para usted el debate no ha
querido aquí decir nada, ni ha preguntado cómo haremos las
ayudas directas, es curiosísimo...

(Alguns aplaudiments)

..., que el diputado que más ha pedido ayudas directas, cuando
la comunidad autónoma que proporcionalmente recibe más
ayudas directas, ni se preocupe de cómo se van a poner en
manos de las empresas. Y ¿sabe por qué no me ha preguntado
eso? La Sra. Guasp ha preguntado, ha dicho, mira: nos hemos
abstenido, pero le pregunto por lo que le preocupa ahora mismo
a la restauración, que es cómo llegarán esas ayudas directas.
Usted ni se atreve a preguntarlo, porque usted está tan
avergonzado de lo que ha hecho su partido, que debería estar
pidiendo perdón a todos los restaurantes, esos que ahora usted
hará videos y dirá que cerramos y no sé qué, dígales que usted
está en contra de las ayudas que recibirán; dígales que no ha
pregunta ni cómo se harán esas ayudas directas; dígales que no
ha pregunta cómo se establecerán, ningún mecanismo de
ayudas directas para esas empresas, dígales que simplemente
que usted de eso no quiere saber nada porque su partido le ha
traicionado.

Y han hecho un discurso sobre Madrid, que es lo que es
VOX y aquí ha pasado olímpicamente de lo que pueda
significar en Baleares, que es lo mismo que han pasado ustedes,
ustedes tres no pintan nada en su grupo nacional, no pintan
nada porque son capaces de votar que no al mayor paquete de
ayudas que ha habido en la historia de esta comunidad
autónoma, para nosotros y para Canarias; VOX debe servir
muy poco para Canarias y para Baleares porque le preocupa
únicamente es Madrid.

Y usted, y en eso sí podría tener un debate serio con usted
si le preocupa la imagen de nuestras islas, y la imagen turística
de nuestras islas. ¿Usted quiere la imagen turística de Madrid
de estos días, usted quiere eso? Porque seguro que usted, que
sí que se reúne con parte del sector turístico y conoce lo que
dice parte del sector turístico, le diría que esa imagen es
lamentable. Y usted sabe eso, pero aquí no se atreve a decirlo,
porque usted no se atreve a decir las cosas aquí que definen los
intereses de aquí, y viene aquí a hacer un debate global sin
hablar de lo que está pasando en nuestra tierra.

Y usted no defiende los intereses de las empresas de
Baleares, si usted defendiese eso, diría aquí que está en contra
de lo que ha votado VOX en el Congreso de los Diputados y
que está a favor de las ayudas directas. Y nos haría un debate
serio, aprovechando esta interpelación, para ver cómo vamos
a hacer para que entren esos 855 millones de euros, más los
160 millones en ayudas vía créditos a nuestras empresas, que
eso es lo que preocupa también a las empresas hoy.

Usted dice: ¿cómo van a compensar esto, cómo van a
compensar las pérdidas? Pues es que probablemente podamos
hacer que sea más del 40% de las pérdidas para empresas de
menos de 10 trabajadores. ¿Usted sabe eso, que podremos
paliar más del 40% de las pérdidas, si destapamos las ayudas?
Usted lo sabe, no pregunta esto porque está avergonzado.
Porque venir aquí y hablar de esto sin hablar de las ayudas, yo
no sé qué debate quiere hacer usted, pero debería preocuparse
por las empresas de nuestras islas y cómo trabajaremos para
que llegue el dinero aquí, a las empresas de nuestras islas.

Y no el debate de si cerramos, no cerramos. Bueno, ahora
hay una oportunidad para generar ayudas, pero a ustedes su
partido, por una campaña en Madrid ha tenido que venir aquí
a decir todo menos las ayudas, es capaz de pedir ayudas
directas y votar en contra de las mayores ayudas directas que va
a tener ninguna comunidad autónoma de España,
proporcionalmente. Y eso lo sabe. Por tanto,
proporcionalmente somos la comunidad autónoma que más
ayudas va a poner en marcha, pero a usted eso no le interesa, le
interesa hacer un debate sobre si cerramos la restauración.

Se cerró entre estos quince días por una situación en la que
empezaba a subir la situación epidemiológica, y todos los
expertos dijeron que cerrásemos los interiores. Y yo no soy un
experto científico en esta materia, pero si nos dicen que hay
que cerrar, pues nosotros tomamos esas decisiones, y se buscan
mecanismos paliativos para eso. Y no pongo en cuestión lo que
dice la ciencia, no lo pongo en cuestión, nunca he puesto en
cuestión lo que dice la ciencia.
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Usted, que me hablaba antes de la Semana Santa y de lo que
usted aspiraba a hacer en penitencia en Semana Santa, no
debería tampoco cuestionar tanto la ciencia. Porque no nos ha
ido mal, eh, la evolución de la ciencia a estas sociedades
modernas en estos últimos años, a lo mejor nos ha ido mejor
gracias a la evolución de la ciencia, precisamente. Y por eso
estamos en un país desarrollado y que promueve la cultura de
la ciencia y de la investigación. Pero no venga aquí a hacer
según qué debates, porque yo creo que el sector que usted
conoce lo que no quiere son las imágenes de Madrid de este fin
de semana; hable con quien hable, hable con quien hable le
dirán que no podemos tolerar las imágenes de Madrid de este
fin de semana para el sector turístico, de eso ustedes no dicen
eso...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., no vienen aquí a decir eso, -al Partido Popular parece que le
molesta, estoy hablando con VOX, que también defienden lo
mismo que ustedes, no se preocupen, defienden lo mismo, y
hasta en la interpelación de VOX tienen que interpelarme...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

..., es decir, hasta en la interpelación de VOX son capaces de
interpelarme directamente porque ustedes son lo mismo que
VOX en la comunidad de Madrid, ese es el problema suyo, es
que son exactamente lo mismo...

(Remor de veus)

..., son lo mismo, la única diferencia es que en un sitio se
abstienen y en otro votan que no, pero están en contra de las
empresas de estas islas en Madrid, porque son lo que
representan tanto el Partido Popular como VOX, son lo mismo
a nivel de España, y ustedes lo saben y se sonrojan, si no, no
me interrumpirían cada vez que hablo, pero me imagino que
necesitan poder comentar y estar todavía justificando las
vergüenzas que pasó la semana pasada el Partido Popular en
nuestras islas.

En todo caso, sí le responderé concretamente, al sector
HORECA todo lo relacionado con la Ley de residuos sabe que
se publicó una instrucción, sabe que se pactó precisamente con
la CAEB, la CAEB manifestó ese sentido del..., con la
Conselleria de Medio Ambiente, en cómo se pueden utilizar los
reutilizables, precisamente porque han estado cerrados y
porque había un stock y porqué este gobierno entiende los
stocks y que hay que poder ponerlos en circulación, y se llegó
a un acuerdo para ellos.

En segundo lugar, el ITS, también lo hemos dicho y
también lo he respondido, por tanto, no esquivo las preguntas,
hemos dicho que el ITS no se suspende, el ITS es un impuesto
que no afecta a la demanda y ustedes lo han visto estos días,
ante una mínima reactivación hay demanda, la demanda existe,
lo que hay es una cosa que se llama COVID que mantiene unas
restricciones, pero la demanda existe, por tanto, la demanda, el
ITS no es un freno a la demanda turística. Lo hemos dicho en
muchísimas ocasiones, lo dijimos durante la legislatura pasada,
cuando se puso en marcha, porque cuando lo pusimos en
marcha con la vicepresidencia de Biel Barceló nosotros

también hicimos los estudios, desde economía, de impacto del
ITS sobre la demanda, y es un impuesto neutralizado sobre el
estímulo a la demanda.

Y además es un impuesto posterior, por tanto, no es un
impuesto que haya ahora mismo que suspenderlo, si no que si
vienen nos permitirá seguir teniendo recursos para mejorar la
situación de nuestras islas, que es a lo que se dedica el ITS. Por
tanto, no esconderé ninguna de las dos preguntas que me ha
dicho usted directamente.

Y, por favor, lo único que sí le pido, como representante
que es, no cuestionen el uso de la mascarilla, no cuestionen el
uso de la mascarilla en sede parlamentaria, lo han dicho las
diecisiete comunidades autónomas, ponen los mismos criterios,
incluso en algunas donde ustedes gobiernan. Es un tema que ha
impuesto toda la Unión Europea, es una recomendación
generalizada en todo el mundo, no cuestionen determinados
instrumentos fundamentales para contener la pandemia, porque
si lo hacen lo que estarán poniendo en riesgo, además de la
salud, es esa economía a la que usted tanto defiende.

Por tanto, sea responsable en ese sentido, sea coherente en
ese sentido y, desde luego, en esta sede no cuestione las
medidas sanitarias que se han tenido que establecer para
proteger vidas y para proteger la salud de las personas. Yo creo
que eso al menos deberíamos intentar tener consensos todos los
que formamos parte de este Parlamento.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Conseller. Interviene el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sr. Negueruela, yo vendré aquí a hacer el debate que me
parezca, no el que me diga usted, eso téngalo claro, se llama
democracia y multitud de opiniones y aquí nosotros no vamos
a plegarnos a lo que usted nos dice. Y no se enfade cuando le
digo que el virus es chino, o le llame chino, porque un virus
que se origina en China, que se difunde por todo el mundo
desde China y cuya responsabilidad es de China, pues se le
podrá llamar virus chino, ¿por qué no hay ningún problema
cuando hablamos de cepa británica, cepa brasileña y cepa
sudafricana? ¿Qué pasa, que ustedes son racistas con los
sudafricanos, brasileños y británicos? Bueno, no diga chorradas
por favor.

(Remor de veus)

Vamos a ver, yo no huyo ningún debate, ni absolutamente
nada de lo que ha dicho. Le voy a decir una cosa muy clara, le
voy a explicar por qué hemos votado que no, fíjese. 

Como usted sabrá, VOX viene reclamando ayudas desde el
inicio de esta pandemia, hace un año, y el Gobierno de Sánchez
ha llegado tarde, como siempre. Usted sabe que esas ayudas
son escasas y abandonan a muchísimos, entre otros,
peluquerías, centros de estética, autoescuelas, academias,
formación no reglada, comercio de souvenirs, comercio de
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decoración, comercio de repuesto de automóvil, talleres
mecánicos, alquiler de bicicletas, actividades artísticas y
literarias, calzado, floristerías, ... todos estos sectores están
fuera de este súper decreto suyo, así que de preservar el tejido
productivo, absolutamente nada, dígaselo a las empresas de
Baleares que ya han cerrado. Ustedes realmente de lo que se
han preocupado aquí, y el Gobierno de Sánchez, al que usted
ha hecho referencia, desde sus sillas, y han abandonado a
trabajadores, autónomos, pequeñas empresas, a esos a quienes
han impuesto cierres y toques de queda sin indemnizarles, para
obligarles a cerrar.

Se lo vuelvo a decir, España está en el furgón de cola en las
ayudas directas a las empresas, y usted lo sabe también, usted
eso aquí no lo dice y estamos a la cabeza en tasa de paro y los
campeones de todo ello, Baleares. Usted sabe que un 47% más
de paro hemos aumentado este mes de marzo en la comparativa
interanual, porque en lo que sí ustedes son especialistas es en
expropiar, aquí en este caso han expropiado el derecho a
trabajar.

Mire, VOX ha presentado durante todo este año desde el
2020, inicios de la pandemia hasta ahora, miles de iniciativas
para que ahora el gobierno social comunista, un año después,
se saque de la chistera esos 1.000 millones para Baleares, que
ya no son 1.000 millones, que ya son 800 y pico, son las ayudas
menguantes, son igual de menguantes que su credibilidad, Sr.
Negueruela.

Nosotros creíamos que estas ayudas iban a ser directas, pero
es que uno se lee la letra pequeña y resulta que de eso
absolutamente nada y además se da cuenta de que esas ayudas
no van a llegar, son fuegos de artificio una vez más, porque
establece tantos condicionantes que será muy difícil poder
acceder a esas ayudas. Por ejemplo, uno de esos
condicionantes, mantener la actividad hasta julio de 2022 y
¿cómo van a hacerlo con la incertidumbre que ustedes generan,
Sr. Negueruela? Normas que cambian cada semana,
inseguridad jurídica, vacunas que no llegan, ERTE que no se
sabe si serán prorrogados. 

Lo que se necesita es estabilidad y certidumbre para
mantener la actividad, y ustedes están haciendo justo lo
contrario y les obligan a mantener la actividad para acceder a
esas ayudas. Otro condicionante, estar al corriente de los pagos
a Hacienda y Seguridad Social. ¿Ustedes saben que muchos
prefieren pagar a sus proveedores para que éstos puedan pagar
sus nóminas o adelantar nóminas a los trabajadores que están
en ERTE y que siguen sin cobrar esos ERTE? Otro
condicionante, que estén en los códigos CNAE del anexo y en
ese anexo sólo hay 95 de los 538, así han quedado fuera todos
los sectores que le he citado. 

Por esto votamos que no, porque condenan a la ruina a
autónomos, trabajadores y PYME. Es un decreto que genera
desigualdad y que tardarán además varios meses en llegar
realmente a los pocos que puedan acceder a esa ayuda, porque
además como se deja en manos de las comunidades autónomas,
hay que esperar primero 40 días y después hay que esperar a la
tramitación de las lineas de crédito. Así que realmente cuando
hablan de ayudas que van a llegar, ¿cuándo van a llegar?, ¿a
quién?, ¿cómo? Esto realmente es otra producción de Moncloa

Producciones. ¿Sabe quién realmente recibe esas ayudas? La
aerolínea de Maduro, Air Plus Ultra, 53 millones, para eso sí
que hay. Así que la realidad es que esos 800 millones no los
van a ver los que lo necesitan, pero sí que estaremos atentos es
a ver si lo reciben otras empresas o amiguetes bolivarianos, o
también esas grandes empresas que siempre se arriman al
poder, Sr. Negueruela. 

¿Sabe en lo que es efectivo el Gobierno de Sánchez y llega
a todos con agilidad? Las subidas de impuestos en los
momentos de mayor ruina, eso sí que llega, o el impuesto como
el ITS. El Impuesto de Turismo Sostenible, que desde luego
veo que usted no lo va a eliminar y que lastra nuestra
competitividad en estos momentos tan difíciles. O el IVA
turístico que tampoco van a hacer nada ustedes aquí, el
Gobierno de la Sra. Armengol para decirle a Moncloa
Producciones que lo reduzca, eso no.

Lo dicho, ya sabe por qué hemos votado que no, por
desigual, por injusto y porque no van a llegar esas ayudas. Y ya
sabe cuál es la realidad, la realidad del gobierno socialista,
ruina y miseria, que es lo que ha sucedido siempre a lo largo de
la historia cuando ha gobernado el socialismo. Desde luego lo
que puede tener claro es que nos tendrán enfrente para evitar
que acaben con todo.

Muchas gracias.

(Algun aplaudiment)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Correspon ara la contrarèplica per
part del Govern. 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. Entiendo que a veces es difícil,
entiendo que su situación hoy aquí es difícil y al menos lo que
creo es que no debería intentar disfrazarla más, puede
llamarnos lo social-comunistas que crea, puede decir todas las
cosas que usted crea que puede decir. Pero hay una cosa que
gracias a la ciencia, que usted cuestiona tanto, existe que es que
se graban las conservaciones en el Congreso de los Diputados,
se transcriben, porque esas cosas ya se pueden hacer y se
transmiten de forma casi inmediata. Lo digo por eso de venir
aquí a decir según qué cosas, cuando uno a lo mejor hoy
debería ser más humilde en su caso.

Uno de los motivos, de los distintos motivos que ha dicho
usted, efectivamente, la tribuna, la diputada o el diputado de
VOX que defendió esto, dijo determinados temas, como usted
ha dicho. Le llamó..., dijo que llegaban tarde, le llamó decreto
fake, ha dicho lo mismo que usted -entrecomillado-,
“Promociones Moncloa”, debe ser algo que ustedes tienen.
Siguieron diciendo cosas de los sectores, pero también y es
algo que usted no ha dicho aquí por lo que VOX vota en contra
en Madrid, dice “el reparto, el reparto es injusto, que 2.000
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millones se repartan entre dos comunidades autónomas y 5.000
para el resto”. Y sigue, “dese un paseo por Málaga o por
Madrid a ver los escaparates cerrados”. El motivo fundamental
de que VOX vote en contra es por el reparto, es porque está en
contra de que 2.000 millones vayan para Baleares y Canarias...

(Alguns aplaudiments)

Y usted aquí defiende eso. Entiendo perfectamente que
usted no quiera un modelo descentralizado para dar las ayudas,
lo entiendo perfectamente, Sr. Campos, porque la Comunidad
de Madrid, en la que ustedes apoyan y que son lo mismo con el
Partido Popular, no ha gestionado ni un euro en ayudas a
restauración, ni un euro, porque ha preferido convocar
elecciones que dar las ayudas que tenía que dar. Usted claro
que defiende otro modelo, no sabe ni qué modelo defiende,
porque donde están, donde gobiernan en la Comunidad de
Madrid, no han dado ni una ayuda al sector de la restauración.
Por eso debe usted tener miedo. No se preocupe, aquí daremos
las ayudas y gestionaremos las ayudas bien, que es algo por lo
que usted no me ha interpelado. No ha interpelado por las
ayudas ni cómo las gestionaremos, ¿por qué?, porque usted hoy
no tiene argumentos para venir aquí. Usted es capaz de decir
que tenemos que compensar a las empresas y no defiende más
de 855 millones en ayudas directas y 160 en dos instrumentos
financieros para pasar de los 1.000 millones.

¿Cómo no defiende eso aquí? ¿Cómo no defiende que
podremos cubrir el 40%, una vez pasado el 30%, el 40% de las
pérdidas de muchas de las empresas más pequeñas de estas
islas, de menos de diez trabajadores? ¿Qué les va a decir usted
a estos restauradores que tanto defiende, que está en contra de
que les demos esas ayudas? 

Usted ha dicho también que hay una incertidumbre en los
ERTE. Bueno, yo creo que escuchamos a la ministra de
Trabajo decir claramente el sábado, que los ERTE serán
prorrogados. ¿Qué necesita usted? Ahora se negociará y se
prorrogará, pero ya ha dicho que se van a prorrogar los ERTE
el tiempo que sea necesario. 

Usted acaba de decir también que usted preferiría ayudas
para pagar a proveedores. Y que las empresas prefieren pagar
a proveedores. Pero es que esto es lo que dice el decreto ley,
Sr. Campos, que las ayudas se deben destinar en primer lugar
a pagar a proveedores. O sea, usted dice que debe destinarse a
pagar a proveedores y un decreto ley que establece que las
ayudas se tienen que destinar a pagar a proveedores, eso le
parece mal... Porque no pone para pagar primero a la Seguridad
Social. Pone para pagar a proveedores para impedir que no se
rompan las cadenas de impago. Eso a usted creo que le debería
parecer bien. Pero tampoco está a favor por tanto de ese
decreto ley.

Yo entiendo que usted hoy..., es un día complicado. Porque
usted que tanto cree que pinta en Madrid le han demostrado
que no, que 2.000 millones para Baleares y Canarias es
demasiado. Para VOX que Baleares y Canarias tengan 2.000
millones es muchísimo dinero, ¡es que no nos lo merecemos!,
según ustedes. No nos lo merecemos. Pero a Madrid, en
campaña electoral, no se le puede permitir ese agravio a la
comunidad de Madrid, un agravio a una comunidad autónoma

que no ha puesto ni un euro en ayudas al sector de la
restauración...

(Alguns aplaudiments)

..., por eso piden más del Estado. Por eso piden más del Estado.
Ese estado que usted dice que tiene que bajar impuestos, ese
estado que está sosteniendo la política de ERTE, que está
sosteniendo la sanidad pública, que está sosteniendo las
pensiones, ese Estado al que usted le reclama más ayudas para
Madrid mientras la comunidad de Madrid pone cero euros a sus
sectores, en este caso, de la restauración. Frente a una
comunidad autónoma como la nuestra que ha establecido
ayudas directas, que ha reclamado ayudas directas, que ahora
gestionará ayudas directas y que cree en el sistema que se está
haciendo en el estado de las autonomías y por eso recibiremos
y gestionaremos las ayudas. 

Creo que para usted hoy era un mal día para venir a
defender lo que usted ha defendido. Creo que es más honesto
pedir cómo trabajaremos para hacer que se gestionen y lleguen
bien. Pero usted sabe que llegarán para pagar a proveedores en
primer lugar, sabe las tasas de morosidad que tiene nuestra
comunidad autónoma, sabe cómo es la situación de nuestra
comunidad autónoma y sabe que únicamente por un tema
electoral VOX ha dicho que Baleares y Canarias no merecen
estas ayudas y usted -como diputado de Baleares que es-
debería defender los 2.000 millones para Baleares y Canarias,
y al menos defender los intereses de esta tierra en esta tierra
que es la que le ha elegido. 

Muchísimas gracias. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

III.1) 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.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que consisteix en el
debat i votació de les mocions. I, en primer lloc, debatrem la
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, que
fou ajornada a la sessió anterior. 

Començam amb la intervenció del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears. Té la paraula la Sra. Pons. 

LA SRA. PONS I SALOM: 

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Així és,
els arguments crec que ens sobrepassen, ens trobam en un
moment molt dramàtic pel que fa a la situació en general, ja ho
hem vist avui aquí on s’ha posat l’accent a les preguntes de
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control al Govern, però també als mitjans de comunicació. Com
saben i com ja vaig dir a la interpel·lació creixen els
populismes i creixen les situacions dramàtiques pel que fa a la
crisi econòmica, i aquest còctel és molt perillós i pensam que
és molt perillós també pel que fa a la situació del periodisme. 

Mentre, la programació ha tengut una producció irregular.
La situació d’empreses periodístiques -sobretot mitjans de
comunicació- és penosa: ERTO, canvis, acomiadaments, han
estat una realitat que ha rematat els mitjans ja malmesos per la
pandèmia. El dret a la informació -ho hem defensat sempre i
així ho seguirem fent mentre ens quedi alè- és un dret
fonamental i garanteix el bon funcionament de la democràcia.
Més enllà del teixit industrial del lloc de feina tenim com a
ciutadans, com a ciutadanes, el dret a estar informats. Tenim
exemples molt trists de províncies que ja no tenen premsa
escrita.

La situació dels mitjans, especialment els escrits, els diaris
de tota la vida, era dolenta abans de la pandèmia, però és que
ara és penosa. Les baixades en publicitat als mitjans a Balears
superen el 40%. És l’únic servei essencial que ha patit ERTO
i els que han acabat els expedients ens temem que tenguin en
ment mesures definitives, com hem vist en algun diari local.
Després dels ERTO han vengut els acomiadaments de
periodistes de prestigi d’aquesta terra. 

L’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears té un
mal endèmic que és l’externalització dels seus serveis
informatius. Des dels primers anys del Govern del Pacte es
parla d’internalització però no s’ha aconseguit. Gràcies al
conveni subscrit per El Pi, MÉS per Menorca i el Govern es
varen destinar 2 milions d’euros per a la millora de les
condicions dels treballadors d’IB3, una apujada que havia de
ser del 10%, crec que están en ello, ho estan arreglant però
encara no s’ha aconseguit en el cent per cent.

A més a més una altra de les denúncies que volem fer és
que els treballadors temporals no hi arriben, no arriben a poder
ser personal d’IB3, no arriben a poder dir que tenen les
mateixes condicions que la resta. Als increments, a més a més,
tampoc: 18.000 euros anuals un càmera i 21.000 un periodista,
com ja vàrem parlar en la interpel·lació. Són molts els dubtes
que tenim, com per exemple els contractes temporals amb
aquells treballadors que no són d’informatius, hi ha treballadors
de primera i de segona, que no tenen continuïtat. IB3 és plena
de greuges comparatius, per la mateixa feina hi ha diferències
de sous de fins a 10.000 euros anuals. 

Els treballadors han donat tota la passió per aquest ofici,
perquè no és una feina, és un ofici, es fa amb artesania, es fa
amb el cor, es fa amb voluntat, es fa amb il·lusió, és una elecció
de vida, ser periodista. Per tant pensam que és el moment dels
reconeixements. 

Vostès tenen en les seves mans la moció que ha presentat el
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes que reconeix
com a essencial la tasca dels mitjans de comunicació públics i
privats, especialment durant la pandèmia en favor del dret a la
informació, imprescindible en una societat democràtica. 

També demanam al Govern de les Illes que doni
compliment de manera íntegra i en tots els seus termes a aquell
protocol signat pel Govern i els grups parlamentaris El Pi
Proposta per les Illes i MÉS per Menorca per augmentar la
partida de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears en
2 milions d’euros per millorar les condicions laborals dels
treballadors sots-contractats. 

També demanam al Govern que impulsi la creació d’un
conveni col·lectiu que millori les condicions dels treballadors
que fan feina a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, que cada vegada estan pitjor, fins i tot ja no poden dir
on fan feina, fan feina per una productora i les sentències ja
diran com acaben tots els problemes que tenen. 

Demanam que el Parlament insti el Govern de les Illes a
impulsar i també a equiparar els salaris dels treballadors de la
mateixa categoria professional que fan feina a IB3. 

Demanam també que el Parlament insti el Govern de les
Illes a decidir en un termini màxim de sis mesos si sí o si no:
han d’internalitzar els serveis informatius d’IB3 o no?, però
pronunciïn-se d’una vegada perquè duim pasterejant -i m’han
de perdonar- massa anys i també ho hem vist aquesta
legislatura.

 I també demanam que el Parlament insti el Govern de les
Illes a incrementar el suport als mitjans de comunicació privats,
com actors fonamentals per fer arribar els continus canvis de
les mesures relatives a la COVID-19 i com a elements
imprescindibles per garantir una societat democràtica amb
accés i dret a la informació. 

I torn -per acabar- al principi: populismes i crisi econòmica
són un perill per a la democràcia, per a les institucions i també
per al periodisme. Esper el suport d’aquest cambra a aquesta
moció que només intenta, pretén i persegueix que les coses
continuïn sent democràtiques i la informació pugui arribar a
tothom. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Pons. Correspon ara la intervenció del Grup
Parlamentari Popular per defensar l’esmena RGE núm.
2767/21. Té la paraula el Sr. Fuster. 

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA: 

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Avui el Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes ens
presenta una moció de sis punts en relació amb els mitjans de
comunicació. Una part important d’aquesta moció fa referència
a IB3 -des del punt 2 al punt número 5- i l’altra -el punt primer
i el punt darrer- fa referència als mitjans de comunicació tant
públics o privats, per la seva feina, d’una forma general. 

Referent a IB3 vull començar afirmant que la gestió que
s’està fent per part del Govern i de tots els partits que li donen
suport al Govern, de tota l’esquerra, és senzillament nefasta. 
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IB3 es va crear l’any 2005 sota un govern del Partit
Popular, ja fa setze anys que està en funcionament, vostès -
l’esquerra, tant del Govern com dels que donen suport- han
dirigit més anys que el Partit Popular l’Ens Públic des de la
seva creació i avui podem afirmar que el clima laboral dins IB3
és el pitjor de la seva història, realment, el pitjor de la seva
història. I la pregunta és per què. Per què tenim aquest clima
laboral dins IB3? Idò molt senzill, perquè vostès han mentit
sistemàticament als treballadors d’IB3, especialment als
treballadors de les sots-contractes.

Vostès, l’esquerra, es varen presentar l’any 2015 amb la
promesa electoral que acabarien amb les sots-contractes i que
internalitzarien el personal. Vostès a la legislatura anterior
varen comptar amb més de 4.000 milions d’euros de pressupost
i no varen ser capaços de fer-ho. També es varen presentar
l’any 2019 amb la mateixa promesa electoral i tampoc no la
varen complir. 

Fa un parell de mesos quan Liquid Media va decidir
abandonar la subcontracta, a pesar que després es va tornar
presentar, vostès tenien una magnífica oportunitat per donar
solució a aquest tema, però no, vostès no ho varen fer, varen
continuar amb aquesta anomalia, una anomalia tal com diu el
seu director gerent. Vostès han continuat amb la mateixa
anomalia que vostès denunciaven. En definitiva, han passat
amb cançons els treballadors, però queda clar que vostès no
tenen cap voluntat política de solucionar aquesta lamentable
situació que es viu a IB3.

Vostès han tornat a incomplir. No és que em sorprengui que
vostès no compleixin les seves promeses electorals, això és
típic de l’esquerra, però és bo saber per què estam fent o
debatent aquesta moció avui al Parlament. Els treballadors
d’IB3 se senten estafats i traïts per tots vostès perquè els han
mentit un dia sí i un altre també.

Referent als punts de la moció que fan menció als mitjans
de comunicació en general, ja siguin públics o privats, des del
Partit Popular som conscients que els mitjans de comunicació
són fonamentals per a una democràcia, perquè senzillament
sense ells no hi ha democràcia. I volem posar en valor la feina
que fan dia a dia i també la feina que varen fer durant els mesos
durs de la pandèmia perquè aquesta feina va ser essencial per
als ciutadans del nostre país i per als ciutadans de la nostra
comunitat autònoma. Per aquests motius, Sra. Pons, i perquè
em pareix correcte el sentit de la seva moció li vull anunciar el
vot favorable del Grup Parlamentari Popular. 

No obstant això, vull fer referència al punt 2 de la moció,
on diu: “instar el Govern a donar compliment de manera íntegra
al protocol d’intencions signat dia 17 de desembre entre els
diferents grups polítics per millorar les condicions laborals dels
treballadors sots-contractats”. Miri, quan es va firmar aquest
protocol, que a més coincidia amb la tramitació del pressupost
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, el Partit Popular
ja va avisar que aquest protocol podria ser un brindis al sol i
que el més lògic era que aquesta partida per millorar les
condicions laborals dels treballadors quedàs reflectida al
pressupost, que hi havia marge, hi havia marge per fer-ho,
especialment perquè l’estructura d’alt càrrec dins IB3, també
dins el Govern, estava totalment i està totalment

sobredimensionada. Desgraciadament teníem raó, ha passat
més d’un any des de la firma d’aquells protocols i els
treballadors encara no han cobrat la totalitat d’aquestes
millores. És veritat que fa un mes o un mes i mig que han
començat, però hem estat quasi un any llarg sense que aquestes
millores es posassin en marxa.

Per aquest motiu hem presentat una esmena de modificació
que diu a la part final del punt 2: “i que aquestes millores
quedin consolidades dins els pressuposts de l’any 2022 i
següents”,  que esper que vengui a bé incorporar.

Sincerament, crec que els treballadors d’IB3 han demostrat,
i dels mitjans de comunicació en general, però han demostrat
que són essencials en els moments més durs de la nostra
societat i és just que s’aprovi la moció que avui presenta El Pi.

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fuster. Ara corresponen les intervencions dels
grups parlamentaris que han presentat conjuntament les
esmenes RGE núm. 2775/21, 2776/21, 2777/21 i 2778/21. Pel
Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Ares
Fernández.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tots i totes, senyors
diputats i senyores diputades, Sra. Pons, vostè parla de la
rellevància de la tasca dels mitjans de comunicació públics i
privats per a una societat democràtica i del suport que els
governs els han de donar, res a dir respecte d’això perquè hi
estam absolutament d’acord com no podia ser d’altra manera.

Miri, en temps convulsos com els que estam vivint, alguns
havien cregut que la democràcia era l’estat natural de les coses
i alguns han oblidat que això no és cert, que la democràcia s’ha
de defensar dels extremismes, de la ultradreta, del “trumpisme”
i sense mitjans de comunicació forts, plurals, diversos i
independents posam en perill la mateixa democràcia. La
defensa d’aquests mitjans és una mostra del compromís de les
forces polítiques i del conjunt de la societat per a una
democràcia forta. 

Ara bé, ja li dic també que no crec que la seva moció
aconsegueixi la unanimitat de tots els grups parlamentaris, ja
m’entén, per ventura m’equivoc, però tenint en compte que la
pedra angular d’aquell grup parlamentari és tancar el mitjà de
comunicació públic i vetar els periodistes quan no els agraden
les preguntes que fan, ja ho sap, molt democràtica i
constitucionalista aquesta pràctica.

Miri, Sra. Pons, podrà coincidir amb mi que a les esmenes
que hem presentat queda palès el suport que donam a la seva
moció, la voluntat de treure endavant aquesta moció amb el
màxim consens possible. Li pas a comentar les esmenes que
hem presentat. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202102775
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202102776
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202102777
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202102778
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Pel que fa al segon punt, el Govern de les Illes Balears es va
comprometre a millorar de forma directa les condicions
salarials d’aquests treballadors, es va comprometre a través
d’un acord amb vostè i amb MÉS per Menorca, i aquest acord,
aquesta millora salarial ja és una realitat, un 10% d’increment
en el contractes d’informatius, d’operació tècnica de ràdio,
d’estudis, d’exterior, un 5% d’increment també al contracte de
suport tècnic i aquest acord es va reflectir en unes clàusules
socials que en matèria de contractació publica són d’obligat
compliment per part de les empreses adjudicatàries. I, Sr.
Fuster, les millores en els contractes s’efectuen quan se liciten
els nous contractes, no abans, crec que hauríem de ser un por
rigorosos en aquest sentit.

Per tant, Sra. Pons, jo li diria que el Govern ha donat
compliment a aquest protocol. El que nosaltres li proposam és
que afinem un poc més, que el que resolgui aquest parlament
sigui el compliment estricte de totes les clàusules socials
derivades d’aquest acord, que és la feina que ha de fer l’ens i
on nosaltres hem d’estar vigilants. I, com li va dir la consellera,
si no es compleixen tenim els mecanismes que la Llei de
contractes posa al nostre abast, entre d’altres, la resolució dels
contractes. I considerarà amb mi que hem de ser absolutament
implacables en aquest sentit. Hem de garantir que es cobri el
que toca, que el contracte és compleixi i que els llocs de feina
es mantinguin.

Pel que fa als punts 3 i 4, si m’ho permet li diré que aquí es
troba per la nostra part el tema de major rellevància dins la seva
moció. Estic convençut que compartim la mateixa obsessió, la
precarietat i, per tant, les condicions laborals dels treballadors.
Hem de lluitar en contra d’aquest... La millor eina per
consolidar els drets dels treballadors i les treballadores i per
tant, de seguir millorant la seves condicions laborals és la
negociació col·lectiva. Emprem aquesta eina de conquesta
sindical, de diàleg, d’acord, d’enteniment on podrem als
treballadors a fer-ho possible.

Conveni col·lectiu dins IB3, sí, absolutament d’acord, però
jo li deman que anem una mica més enllà, parlem també de la
resta de mitjans de comunicació, facem una passa més i
intentem millorar les seves condicions mitjançant un conveni
col·lectiu d’àmbit sectorial a les Illes Balears que eviti les
diferències en les condicions laborals del conjunt de
treballadors de tot el sector. Ara bé, i també per filar una mica
més prim, són els sindicats i les patronals les que han de
negociar el conveni col·lectiu, també és cert, el Govern hi pot
donar suport, fer de mediador entre els parts, això sí.

Per últim, el darrer punt, hem parlat en nombroses ocasions
-i vostè ho ha recordat- al ple i a la Comissió de Control de la
internalizació d’IB3, jo no tornaré repetir el que crec que
compartim tots: la complexitat, la gran complexitat d’un tema
que no és menor, perquè parlam directament del model
audiovisual d’IB3 que ja va néixer amb aquesta decisió
respecte de la seva estructura i -també ho ha dit el Sr. Fuster-
a l’any 2005 a un govern del Partit Popular, no record molt bé
qui presidia el Govern del Partit Popular, el Sr. Fuster ho ha
obviat de manera subtil.

També li dic que tenen poc a dir respecte d’això, Sr. Fuster,
ara que no m’escolta, de com gestionar IB3, pot demanar als

treballadors què passava quan els seus governs gestionaven
IB3, en particular el que feia el Sr. Bauzá i els seus companys.

(Remor de veus)

Nosaltres acceptam el seu posicionament, Sra. Pons,
decidim sobre la viabilitat de la internalització perquè crec que
hem de ser més... actuar amb precaució al marge de la
judicialització, i també per les circumstàncies que vivim. Per
tant, l’esmena que li feim és estendre-ho a un any. 

Amb franquesa crec que pot acceptar aquestes esmenes per
aconseguir el màxim consens possible. I jo, acabant ja, Sr.
President, li dic, Sra. Pons, que no sé on seran els altres grups
parlamentaris, el que li puc assegurar és on serem nosaltres
sempre i és en la lluita contra la precarietat de tots els
treballadors d’aquestes illes.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fernández. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Els mitjans de comunicació són útils i
essencials, de fet els mitjans de comunicació que gaudeixen
d’independència són els que lluiten per combatre la
desinformació o les fake news que tan presents són avui en dia.

Consideram també essencial la tasca que desenvolupa l’ens
d’IB3, pensam que tenir una ràdio i televisió autonòmica
pública contribueix a oferir informació local, a distribuir els
continguts culturals, educatius, de llengua, socials, entre
d’altres propis de la nostra terra. És un element cohesionador.

D’altra banda, també contribueix a emetre contingut propi
de les productores audiovisuals locals, que tant de bo poguessin
ser molt de més continguts i perquè no també poguessin rompre
les barreres de la insularitat i que més producció pròpia també
es pogués emetre a altres territoris de parla catalana, com ja
passa amb alguna producció.

De fet, durant la interpel·lació ja es va posar de manifest el
compliment que es duria a terme durant aquest any amb
l’increment de despesa en comunicació i publicitat per tal
d’ajudar econòmicament els mitjans de comunicació. És més,
com tots sabem les línies d’ajudes directes que s’han concedit
des del Govern de l’Estat, gràcies en part a l’existència
d’Unidas Podemos, afavorirà que moltes empreses relacionades
amb la comunicació, la producció audiovisual, l’edició de
diaris, entre d’altres, puguin sol·licitar aquestes ajudes.

Entrant a fer referència a les esmenes presentades, pel que
fa al punt 2, sense dubte va ser una bona notícia l’increment de
2 milions d’euros per millorar les condicions laborals. I, com
és lògic, s’ha de donar compliment a aquesta qüestió i a totes
les clàusules socials que es varen recollir en els contractes. Si
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bé és cert, el director general de l’ens en aquest cas és qui té les
funcions executives per vetllar pel compliment estricte de totes
les clàusules socials sense perjudici del seguiment que pugui fer
el Govern, com ja va expressar la consellera el dia de la
interpel·lació.

Pel que fa al punt 3, els convenis col·lectius són fruit de la
negociació col·lectiva entre l’empresa i els representants dels
treballadors, per tant, d’aquí ve l’esmena que proposam. Estam
d’acord amb la necessitat que hi hagi un conveni col·lectiu per
tal de recollir millores en les condicions laborals, mesures de
protecció, estabilitat i seguretat jurídica dels treballadors. 

També, referent al punt 4, serà amb el conveni col·lectiu
que es podrà posar fi a les desigualtats salarials que existeixen
entre els treballadors de la mateixa categoria. Com és evident
el Govern, després d’aquest conveni col·lectiu, haurà de fer els
ajustos pressupostaris necessaris, tal com també es va haver de
fer amb l’acord dels 2 milions d’euros abans esmentat.

Finalment, tot i que el títol d’aquesta iniciativa és política
del Govern en relació amb els mitjans de comunicació de les
Illes, és clar que pel contingut dels punts gira al voltant
principalment d’IB3, com ja hem comentat fins ara. L’ens
arrossega un problema d’origen i possiblement un problema
que no té solució fàcil o que possiblement les solucions no
satisfarien a tothom. Per exemple, tenim el cas de la Televisió
de Canàries que davant la nul·la presentació d’empreses a la
licitació es va decidir assumir el personal per l’administració a
l’espera d’elaborar un mandat marc per definir el model de
gestió que es vol, un fet que ha estat desautoritzat per
l’Audiència de Comptes. O el cas de la Betevé que ha
condicionat la plaça de treball a la superació d’un procés
selectiu.

Han passat anys d’ençà que es va orquestrar el model de
gestió de l’ens a través de l’externalització dels serveis. Pot ser
un fet que mai no hauria d’haver ocorregut i que ara tenim la
situació actual: diversos processos judicials en marxa sobre la
successió il·legal de treballadors interposats per un grup de
treballadors contra l’ens, el primer judici ja es va dur a terme
i aviat, en principi, ja hauríem de saber els resultats de la
primera sentència. 

Però nosaltres, així i tot, compartim que s’ha de decidir la
viabilitat de la internalització dels serveis d’informatius, però
hi feim un matís, i és que sigui en un any. Pensam que no sols
per la situació excepcional que vivim que pot influir en
l’agilitat per abordar algunes qüestions, sinó també perquè la
contracta actual és de dos anys i donar un any de marge per
abordar aquesta qüestió ens situaria a l’equador del contracte
i per tant hi hauria un marge de temps per després aplicar les
mesures que s’hagin decidit durant aquest període. 

Per això, Sra. Pons, nosaltres li demanam que accepti les
esmenes presentades, consideram que hi ha pràcticament
unanimitat en aquesta cambra tret d’aquells que volen eliminar
la televisió autonòmica, com ja s’ha dit a moltíssimes
comissions, i pensam que hi ha unanimitat, com dic, de donar
una resposta a la situació actual que pateixen els treballadors
d’IB3. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputades. Per
què és important IB3 per a MÉS per Mallorca? Primer, perquè
és una radiotelevisió pública que forma part indissoluble d’una
estructura de país, perquè una radiotelevisió com IB3 és el
mirall on tota societat necessita mirar-se, observar-se, agradar-
se o no, i així poder avançar. Per a nosaltres és una de les
principals potes de l’autogovern de les Illes Balears, així de
clar.

Malgrat ser un dels territoris de l’Estat espanyol en tenir
una radiotelevisió pública molt tardana, molt lluny d’Euskadi
i Catalunya, durant els darrers setze anys hem consolidat un
model audiovisual propi, imprescindible per a l’empoderament
de tres elements: el primer de tots, la ciutadania; el segon, la
societat civil; i el tercer, les institucions i administracions
pròpies del model d’autogovern de les Illes Balears. 

El primer de tots, la ciutadania. IB3 té un caràcter per ell
propi, quotidià, i projecta una mirada que ens és a tots
coneguda, un fet que connecta amb el públic de les Illes
Balears, i no en tenim, d’això, cap dubte. 

El segon, la societat civil. IB3 té una responsabilitat social
més enllà d’un mitjà de comunicació convencional, té una
responsabilitat amb els nostres valors, amb el model de societat
que construïm entre totes i tots, un model que construïm des del
feminisme, des de la solidaritat, des de l’estima pel territori, per
la llengua i per la nostra cultura.

IB3, en tercer lloc, com a model propi és imprescindible per
al nostre país, per a les nostres institucions. El Govern de les
Illes Balears i el conjunt de les institucions de les Illes
necessiten d’un mitjà que compleixi amb la funció d’informar
amb veracitat i objectivitat. Les nostres institucions necessiten
d’un mitja que compleixi amb la funció de mitjà de
comunicació essencial i doni una resposta equitativa a
situacions d’urgència i emergència. El paper d’IB3 com a mitjà
essencial a disposició de les institucions en situacions
d’emergència, com els casos de les greus inundacions del
Llevant de Mallorca o la crisi sanitària de la COVID, pot -i
estic segur que ho va fer- salvar vides o com a mínim evitar
moltes situacions de risc, una funció que no pot fer cap altre
mitjà de la mateixa manera que ho pot fer IB3, absolutament
cap altre.

Per això és tan necessària IB3 i el contrari seria retornar a
una situació de vulnerabilitat, però avui estam lluny d’aquest
escenari perquè tots estan d’acord que l’existència d’IB3 és
imprescindible, fins i tot la ultradreta, la ultradreta que està
asseguda allà dalt. Allà dalt hi ha un grup parlamentari que
sobrevola IB3 esperant molt pacientment -diuen- per tal de
tenir una oportunitat per fer-la desaparèixer probablement en
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un futurible pacte de centre-dreta, això ens diu VOX i ho va
traslladant des del principi...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... exactament. Però per ser justos hem de dir que és a totes les
institucions de les Illes Balears on VOX agradaria poder ser-hi
per destruir-les, per fer-les desaparèixer. I, per què ho diuen
això d’IB3? Ho diuen perquè són coherents amb el seu discurs
de model territorial per a tot l’Estat espanyol i projecten aquest
discurs al model televisiu, sólo una y grande...

(Se sent una veu de fons que diu: “...y libre”)

... y libre, però que ningú no es preocupi. Sra. Pons, vostè ha
manifestat o ha expressat la seva preocupació per aquests
populismes a la democràcia, però el tancament d’IB3 no està en
risc.

El ridícul, el ridícul de VOX a Andalusia i a Madrid, amb
l’exigència constant de tancament de Canal Sur i Telemadrid
ens mostra el sostre de coherència del discurs de VOX. I ja hi
ha arribat a aquest sostre, perquè Telemadrid segueix en marxa
i Canal Sur segueix en marxa. I aquesta incoherència ara els
comença poc a poc a passar factura, primer a Madrid, el proper
4 de maig, on quedaran molts tocats després de les eleccions,
no sols pel resultat electoral, que també, sinó perquè no podran
exigir absolutament res a la Sra. Ayuso, si són necessaris per
investir-la no podran exigir absolutament res, i manco la
supressió de Telemadrid, i manco la supressió de l’Assemblea
de Madrid.

I després, en un parell d’anys, després d’un segle de
pujades, però també de moltes promeses incomplides, vostès
desapareixeran, així com ho fa Ciutadans i així com ho va fer
Amanecer Dorado, vostès desapareixeran, i Madrid serà el
principi del seu final. Si a Madrid, que es España dentro de
España, magnífica paradoxa per a VOX, serà l’Espanya més
espanyola que els començarà a veure desaparèixer el 4 de maig.

I com que tots els que érem, som i serem estam d’acord amb
la necessitat de l’existència d’IB3, aquesta moció, Sra. Pons, és
més important del que sembla. Aquesta legislatura no hem de
perdre ni un segon, ni una gota de saliva a passar pena per la
supervivència d’IB3 i ens hem de centrar en les passes per
reforçar-la, i crec, sincerament, que aquesta moció pot tenir
també un ampli suport avui i n’estic molt convençut.

I respecte de la moció, només dir que nosaltres donam
suport absolutament general a la part dispositiva de la moció...

(Remor de veus9

Per part nostra signam totes les esmenes perquè creiem que
són coherents i van en la línia de la moció (...)

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Ferrà, per favor.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

I destacar el compromís d’aquesta cambra, que crec que
serà..., tothom ho ha manifestat i crec que serà unànime, per la
internalització durant aquesta legislatura.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrà. En torn de fixació de posicions, pel Grup
Parlamentari Ciudadanos té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Després de la intervenció del Sr. Ferrà
de MÉS per Mallorca, tornarem al contingut d’aquesta PNL,
perquè jo li diré que aquesta PNL no només parla d’IB3 i de
la situació crítica a IB3, però del que no parla és de la
supervivència d’IB3, que a ningú doncs sorprèn, que no està
en entredit la supervivència d’IB3, però ja li respondrà la Sra.
Pons.

Yo le digo, Sra. Pons, que tiene el apoyo de mi grupo
parlamentario, de Ciudadanos, por supuesto, en esta
proposición no de ley y también apoyaremos todas las
enmiendas que usted acepte transaccionar o que las acepte tal
como están.

Miren, los medios de comunicación han realizado y están
realizando una función de primera necesidad, todos los medios
de comunicación, como es la distribución de una información
rigurosa y veraz ante la proliferación de bulos, fake news, ante
la eclosión incontenible de las redes sociales. Por tanto, el
Grupo Parlamentario Ciudadanos se suma al reconocimiento de
la labor esencial de los medios de comunicación públicos y
privados en nuestras islas, especialmente durante la pandemia
en favor el derecho a la información, tan imprescindible en una
sociedad democrática.

Y estoy de acuerdo, Sra. Pons, con usted que los
populismos son una gran amenaza para la información y para
el libre acceso a la información también.

Y el punto 6, también por supuesto a favor, la realidad es
que la salud de la industria de los medios de comunicación está
en riesgo, los medios han visto como sus ingresos por
publicidad descendían a más de la mitad, el riesgo es que la
desinformación venga a llenar el vacío que se está produciendo.
La situación actual en los medios de comunicación privados de
nuestras islas es dramática, a la precariedad laboral de sus
trabajadores se han unido los ERTE y también ERTE y
despidos; la crisis no ha hecho más que agudizar la
problemática que viven los trabajadores de los medios de
comunicación en nuestras islas.

Entre los medios que logran sobrevivir, la caída de sus
ingresos, por concepto de publicidad privada, puede suponer
caer en la dependencia de la publicidad institucional, pero
ahora mismo entendemos que es necesaria esta publicidad
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institucional en los medios privados, siempre que se canalice
correctamente y también se facilite y den bonificaciones a las
empresas privadas para poder publicitar sus negocios en los
medios de comunicación, y así que los medios recuperen esos
ingresos perdidos.

No cabe duda que la diversidad de medios de comunicación
es la garantía de transparencia y de información independiente
y plural.

Y entrando en los demás puntos de esta proposición no de
ley, desde Ciudadanos creemos en nuestra radio y televisión
pública, IB3, un medio esencial, un medio no solo esencial por
su servicio público de información, también porque es un
medio social, pero es dinero público y exigimos que se gestione
bien y se garantice tanto la calidad del ente y de su
programación como también de su gestión, de su gestión en
esta dirección.

Y llegamos aquí, a esta PNL, un año y tres meses después
tras el protocolo de intenciones que se firmó, resultado de una
negociación parcial, al margen del debate de presupuestos,
entre todos los partidos. Llegamos aquí cuando el Govern aún
no se ha pronunciado en este Parlamento sobre la
internalización de los servicios informativos del ente público,
¿hay o no voluntad política de internalizar estos servicios, a
estos trabajadores? No siga defraudando este govern a tantos
y tantos trabajadores de IB3.

Cuando el pacto de progreso, además, en 2015, prometió e
incluyó en sus acuerdos de gobernabilidad la internalización de
estos servicios informativos, pero durante la legislatura pasada
no hizo absolutamente nada, y ahora en los Acords de Bellver
ni siquiera lo han recogido en esos acuerdos, se lo recuerdo al
Sr. Ferrà, que ha hecho aquí un alegato a favor d ela
internalización. Y es cierto que, gracias a las presiones del año
pasado, de todos los grupos parlamentarios, las concesiones se
han licitado con unas cláusulas que garantizan unas mejores
condiciones laborales para los trabajadores de informativos
subcontratados.

Pero mientras la problemática del conflicto laboral que se
vive en el ente público estalla en los tribunales, porque más de
cien trabajadores han denunciado a todos a la concesionaria
IB3, al Govern, pero independientemente de que la vía judicial
siga su curso, como debe ser, el Govern no puede estar al
margen de esta situación, pero tampoco puede estar al margen
la dirección del ente de IB3, que se ha puesto de perfil desde el
momento de las denuncias de los trabajadores, de las
concesionarias, de los servicios de informativos, antes Liquid
Media y ahora Dalton Audiovisual, lo que ha generado un
ambiente laboral tenso y desmotivador en los trabajadores,
como ha quedado constatado por la mayoría de los grupos
parlamentarios en la Comisión de Control del ente.

La dirección de IB3 no se puede poner de perfil ante una
situación de conflicto laboral que, además, está judicializado,
no puede permitirse situaciones como las que se dan en el
propio entorno laboral, que se etiquetan los espacios físicos de
los trabajadores o credenciales como trabajadores propios del
ente o trabajadores ajenos, etiquetando a estos trabajadores. Y
no podemos permitirnos que esta situación afecte a la calidad

de la programación por desmotivación de los trabajadores que
la hacen posible.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Guasp, acabi, per favor.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Vaig acabant, president, gràcies. Desde Ciudadanos
siempre exigiremos al ente, y así lo hemos hecho, y a la
Conselleria de Presidencia, evitar situaciones de precariedad
dentro de IB3 y mejorar la gestión de nuestro ente público, por
eso apoyamos la solución de impulsar la negociación de un
convenio colectivo, que está recogido en el punto 3 y 4, y que
ya lo anunció así la consellera Garrido en esta cámara y en su
comparecencia del 10 de marzo ante las preguntas de mi grupo
parlamentario.

Queremos que se equiparen los salarios de los trabajadores
sin diferencias y pensamos que los trabaja...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

Gràcies, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. A ver, Sr. Ferrà, como decimos en
Mallorca con respecto a los resultados de Madrid, que veo que
le preocupan, qui té fam somnia truites, porque,
afortunadamente, y podrá usted comprobarlo, como decía la
frase, erróneamente atribuida a Zorrilla “Los muertos que vos
matáis gozan de buena salud”.

Pero, claro, ahí está el problema de IB3, ahí está realmente
el problema de IB3, porque ha venido usted a hacernos aquí un
discurso, no sé muy bien a qué venía, nos ha comparado con
Amanecer Dorado, que desaparecemos como Amanecer
Dorado. Pues, mire, Amanecer Dorado es un partido que
prácticamente ha desaparecido porque estaba compuesto de
personas violentas, facinerosas y camorristas, en este país este
tipo de personas militan en el independentismo.

Por otra parte, nos ha dicho que es una parte indisoluble de
la estructura de país, y luego nos ha desarrollado cuál es la
maravillosa labor que realiza el ente público. Y ahí está el
problema, el problema es que no lo ve nadie, porque los han
apartado ustedes a todos, ese aproximadamente 4% de
audiencia es el 4% que van ustedes camino de tener, que es de
lo que deberían preocuparse, en próximas elecciones; ustedes
han ido expulsando a los oyentes, a los televidentes de IB3 y
por eso esa Radiotelevisión pública cada vez es más
insostenible. Porque en el fondo una televisión autonómica es
un capricho y un capricho caro, y lo malo es como ustedes la
utilizan, porque ustedes en el fondo no le dan ninguna
importancia a IB3, a ustedes no les preocupa ni su nivel de
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calidad, ni su nivel de audiencia, ni la programación que hace,
ustedes lo único que quieren es tener un juguetito para hacer lo
de siempre, que es propaganda, publicidad y autobombo.

Porque, además, no se cumple lo que dice la ley sobre IB3,
que es procurar el desarrollo del sector audiovisual desde el
punto de vista de su contribución a la economía de la
comunidad autónoma, porque ¿usted sabe lo que se podría
haber hecho, lo que podríamos haber hecho con los 900
millones que ya nos ha costado IB3? Tendríamos un sector
privado audiovisual que daría trabajo a todas estas personas de
las que ustedes están tan preocupados, sin ningún género de
dudas, con una producción que llegaría a muchísima más
audiencia y de muchísima más calidad. Pero, claro, no la
podrían ustedes manipular, ni hablarían de països catalanes ni
de repúblicas de Narnia ni de estas cosas que a ustedes tanto les
gusta hablar.

Y por supuesto que a nosotros, Sra. Pons, nos interesan los
trabajadores, y, además, nosotros pensamos que su PNL está
bien intencionada, está bien intencionada, pero, de verdad, la
manera de que todos los trabajadores de IB3 tengan trabajo el
día de mañana, cuando desaparezca esta televisión insostenible
económicamente, es que haya un sector audiovisual privado,
que al que tenemos que apoyar, es al que tenemos que apoyar.

Nosotros hemos presentado en esta cámara diferentes
proposiciones para ayudar al sector audiovisual, al sector del
periodismo para que se sostuvieran los puestos de trabajo que
se estaban perdiendo en la pandemia, lo hemos hecho, por
supuesto que nos preocupa, por supuesto que nos preocupa una
información veraz, de calidad, independiente, todo lo que no es
IB3, todo lo que no es IB3. Porque, por ejemplo, en el punto
primero, que nos dice “El Parlamento de las Islas Baleares
reconoce como esencial la labor de los medios de
comunicación públicos y privados, especialmente durante la
pandemia”, de los privados puede ser, pero ¿los públicos?
Porque yo sé lo que hizo IB3 durante gran parte de la
pandemia, durante el confinamiento, que es entrevistar a todos
ustedes, creo que hasta el bedel de la cámara, pero nadie llamó
a VOX, que es un partido con representación en la cámara, con
un respaldo importante. Pero esa es la idea que tiene IB3, los
dirigentes de IB3, porque, a fin de cuentas, los trabajadores no
tienen culpa de la transparencia informativa.

Nosotros sí pretendemos garantizar los puestos de trabajo,
lo pretendemos hacer no a través de la competencia desleal que
realiza IB3 contra el resto de las televisiones privadas y medios
de comunicación privados de estas islas.

Por lo tanto, nos abstendremos en el primer punto.
Votaremos que no a todos los demás y votaremos
afirmativamente en el último, que es al único al que
encontramos sentido.

Y sí, Sr. Ferrà, si algún día tenemos oportunidad,
cerraremos IB3.

Gracias, Sr. Presidente.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President i bon dia de nou. La qüestió dels
mitjans de comunicació i, en concret, IB3, fa temps que es
debat en aquest parlament i açò vol dir que hi ha problemes. El
primer que hem de fer és tenir clar el rol fonamental de dits
mitjans de comunicació en la democràcia; la qualitat de la
nostra democràcia, moltes vegades poc valorada i menys en
temps de crisi greu, depèn de poder disposar d’informació
fiable i contrastada i d’una informació basada en evidències, en
aquest cas evidències mèdiques i científiques.

Per disposar d’una informació de qualitat necessitam
disposar d’uns mitjans de comunicació sòlids, solvents, plurals
i independents, necessitem periodisme de qualitat, periodisme
de confiança i que decodifiqui i interpreti de manera adequada
la informació, moltes vegades complexa. I també tornar a
dignificar l’ofici de periodista.

Els mitjans de comunicació que ofereixen una informació
de qualitat són vitals en aquests moments de pandèmia:
televisió, ràdio i mitjans digitals, tots són necessaris i
imprescindibles, i de manera especial els mitjans locals, els de
proximitat; els mitjans locals representen la presència del
territori o ofereixen la possibilitat d’informar-se del que passa
a la seva comunitat i alhora la possibilitat dels veïns i veïnes de
poder-se expressar. Aquests mitjans permeten crear vincles de
cohesió i de solidaritat, fonamentals per a qualsevol societat, i
més en una situació d’incertesa i d’inquietud com la que
representa la pandèmia del coronavirus.

La pandèmia ha accentuat la llarga crisi de tots els mitjans
de comunicació, amb acomiadaments, ERTO, prejubilacions i
tancament de delegacions territorials. Però la crisi d’IB3 i la
seva internalització dels informatius fa massa temps que
l’arrossegam. Per açò, que s’indica al segon punt de la moció,
tant El Pi com MÉS per Menorca vam arribar a un acord a
l’any 2019 perquè s’augmentés en 2 milions la partida
pressupostària de l’ens públic, com a primera passa per a la
solució.

Aquest acord recollia dos aspectes bàsics: puntuar la
millora de les condicions salarials i condicionar les empreses
adjudicatàries a la negociació col·lectiva per regular les
condicions laborals i salarials, qüestions que amb la darrera
sots-contracta no s’han resolt, lamentablement.

El nostre posicionament respecte d’aquesta moció és de
suport a tots els punts, tant els genèrics, el primer i sisè, com els
relacionats amb IB3, tota la resta.

Al cinquè punt ens agrada que demanin que es decideixin
d’una vegada per totes què fer amb el serveis informatius, ja
que l’informe sobre la internalització està fet des de l’any 2019,
què s’ha fet amb aquest informe?
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El nostre grup té clares les funcions de les televisions
públiques autonòmiques i creiem que rera aquest conflicte cal
reivindicar l’esperit original que va promoure el sorgiment del
model públic i que és ben clar: servei públic.

Per açò cal diferenciar entre valor i preu, entre inversió i
despesa, tenir en compte les noves audiències i el consum que
en fa, i tenir molt clar que IB3 és més que informatius. Un els
altres grans objectius de les televisions autonòmiques és
revitalitzar l’ecosistema audiovisual de les nostres Illes. Dit
d’una altra manera, la pervivència de moltes empreses
audiovisuals depèn d’IB3, perquè cal recordar que la televisió,
o més ben dit, qualsevol mitjà de comunicació té tres funcions
bàsiques: informar, formar i entretenir.

Reivindicam els mitjans de comunicació públics perquè són
un servei públic originat per una demanda social, són essencials
per a la dinamització dels seus territoris, vertebradors de la
societat, grans impulsors de la indústria audiovisual,
autonòmica i es troben a l’avantguarda en innovació i talent.

Respecte de les esmenes presentades, si les accepta, també
les votaríem a favor.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font.

(Se sent el timbre de crida per a votació)

Ara correspon donar la paraula al grup proposant, té la
paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Gràcies
a tots aquells que han dit que donaran suport a la nostra
iniciativa d’avui, que simplement el que vol és salvaguardar el
periodisme, per salvar també les institucions, per salvar també
la democràcia. I als que han dit que no, encara s’ho poden
repensar, ho dic perquè encara hi són a temps, senyors de
VOX.

Sr. Ares Fernández, li vull dir una cosa..., no al Sr. Fuster
li diré primer, perdó. Vostè ha parlat de brindis al sol, jo crec
que el compromís de qualsevol executiu amb IB3 no és un
brindis al sol, em sap greu, però pens que no és així, i quan
parlen d’incompliment a les promeses electorals de l’esquerra,
crec que també la dreta incompleix les promeses electorals,
encara els que no hem incomplit cap promesa electoral som
nosaltres perquè no hem arribat, de moment, a l’executiu i
llavors tampoc crec que no ho farem. En qualsevol cas, Sr.
Fuster, sí acceptarem l’esmena -no tenia molt clar si fer-ho o
no-, però crec que aquesta millora perquè es consolidin els
pressuposts de l’any 22 i següents, aquests doblers crec que és
una bona mesura i acceptarem aquesta esmena.

Al Sr. Fernández, ara sí, del PSIB-PSOE, vostè ha parlat
que el periodisme ha d’evitar els populismes d’extradreta, però
també des d’El Pi pensam que s’han d’evitar els populismes
d’extraesquerra. Ho dic perquè aquí cadascú només tira cap a
la seva banda i nosaltres des del centre, pensam que qualsevol
populisme és dolent i que els extrems es toquen.

Sra. Sans, vostè m’ha parlat que la internalització és difícil,
que som en un moment de pandèmia, que hi ha una sèrie de
sentències, però això és de fa un quart d’hora. IB3 va néixer
l’any 2005, amb aquest maleït model, que deien el model
d’IB3, aquesta externalització. Però bé, ara som aquí, però on
estàvem fa tres anys, fa quatre, fa dos, fa un, fa un estàvem ja
en pandèmia. Però en qualsevol cas crec que no és el moment
de dir, bé idò ara en aquests instants ens trobam amb sentències
i amb pandèmia, perquè això ja s’ho haurien pogut replantejar
abans, perquè fa molts d’anys que el pacte de govern va dir que
tenia un compromís amb aquesta internalització. 

Nosaltres el que demanam a la fi, què és? O sí o no, ja està.
Jo supòs que els treballadors el que volen saber és sí o no, i
n’hi haurà que voldran la internalització i estic d’acord que n’hi
haurà que no la voldran, que no tothom hi estarà d’acord. Però
ja està, defineixin-se, banyin-se i després ja veurem què és el
que passa. Per tant, aquesta esmena que ens presenten en el
punt número 2, no l’acceptaríem.

Pel que fa al número 3, sí que acceptarem aquesta esmena,
que diu que el Parlament insta sindicats i patronals a negociar
un conveni col·lectiu que millori les condicions laborals dels
treballadores que fan feina a l’ens públic. Aquesta sí
l’acceptaríem. 

Però no acceptaríem la número 4, quan diu que el Parlament
de les Illes insta sindicats i patronals a negociar un conveni
col·lectiu. Nosaltres pensam que al final és el Govern el que ha
de donar les ordres i ha de dir que té un compromís i que hi
vol... No es pot... Em sap molt de greu, però IB3 depèn del
Govern...

(Remor de veus)

Bé, idò li faré una transacció si el Govern no pot, bé li faré
una transacció, d’acord...

EL SR. PRESIDENT:

No entrin en debats, per favor.

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí, per favor, Sra. Consellera.

(Remor de veus)

El Parlament de les Illes Balears insta sindicats i patronals
a negociar un conveni col·lectiu sectorial a fi d’evitar les
diferències entre les condicions laborals del conjunt de
treballadors i treballadores del sector, amb el compromís i la
mediació del Govern -això és el que li propòs al pacte, aquesta
transacció a aquesta esmena que em presenten. Si és així sí, si
no, no l’acceptarem.
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Pel que fa al punt número 5, també vull introduir una
transacció, allà on diu “el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes a decidir en un termini màxim d’un any,
la viabilitat de la internalització dels serveis informatius”, ni tu
ni jo, ni tu ni jo, proposam nou mesos, si sis mesos són poc,
nosaltres trobam que un any és massa, perquè ja haurien de
tenir clar quins estudis han de fer, ho han de tenir clar i decidit.
Així és que nou mesos és la nostra proposta i així quedam a la
meitat, perquè nosaltres també creim en el consens i la
negociació.

Pel que fa al Sr. Ferrà, jo crec que no ha entès aquesta
moció que presenta avui el Grup Parlamentari El Pi, no parlam
d’IB3, vostè només parla d’IB3. Nosaltres parlam del
periodisme, nosaltres parlam de salvar el periodisme, tot el
periodisme. Record que aquesta és una terra de periodistes, jo
record quan hi havia cinc diaris en aquesta illa petitona que és
Mallorca, hi havia cinc diaris i pràcticament cada municipi de
les illes tenia la seva ràdio i la seva televisió, ho record
perfectament. Per tant, jo no només parlava d’IB3.

Del tancament d’IB3, per suposat que nosaltres també hi
estam en contra, estic convençuda que els senyors de VOX no
la tancarien. I després els he de dir una cosa, han d’estar ben
orgullosos d’haver sortit en el millor programa que té IB3 que
és La Picolissima. I també em pareix una mica parcial que el
Sr. Rodríguez ens digui, “es que nosotros no hemos salido”.
Perdoni, primer que ha sortit, això no és ver. I segon, què vol
dir que como no salgo, en parlar de mi no ric, voy y la cierro?
És que no he acabat d’entendre l’argument francament. I, per
tant, també, Sr. Rodríguez, dir-li una cosa més, gràcies per
haver-se referit a la moció els darrers 30 segons, perquè si
vostè vol fer un cara a cara amb el Sr. Ferrà, el convit que ho
faci en una altra ocasió, perquè jo m’he sentit una mica
ignorada perquè la moció -li ho record- és d’El Pi.

I torn repetir, nosaltres deim SOS Turisme, però sobretot
deim SOS Periodisme i pensam que és el moment de fer una
passa endavant. I, Sra. Font, no m’oblit de vostè, no me n’oblit.
Estic totalment d’acord que s’ha de dignificar l’ofici del
periodisme, perquè és una manera de viure-hi, i gràcies pel
suport.

Perdó, és que m’emocion. Accept la votació separada.
Gràcies.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Un cop conclòs el debat, procedim a la votació.

Passam a votar el primer punt. Votam.

52 sí, cap no, 3 absten ...

LA SRA. PONS I SALOM:

President, perdó, és que estava aclarint amb el lletrat una
cosa i no he pogut votar. M’estava demanant i jo quan un lletrat
em crida, hi vaig tot d’una.

(Remor de veus i algunes rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Pons, a qui ha d’atendre és al president...

(Alguns aplaudiments i rialles)

Bé, després d’aquest petit incident, ja que la Sra. Pons era
la persona que ha proposat i defensat aquesta moció, tornarem
repetir la votació.

Passam a votar el primer punt.

(Remor de veus)

Votam.

52 sí, cap no i 3 abstencions.

Ara passam a votar el punt número 2 amb l’esmena 2767
incorporada. Votam.

52 sí, 3 no, cap abstenció.

Ara passam a votar el punt número 3 amb l’esmena 2776
incorporada. Votam.

52 sí, 3 no, cap abstenció.

Ara el punt número 4, a l’esmena 2777 s’ha fet una
proposta de transacció, algú s’hi oposa? Idò votam aquest punt
número 4 amb l’esmena 2777 transaccionada. Votam.

50 sí, 3 no, cap abstenció.

Ara votam el punt número 5, s’ha presentat l’esmena 2778,
una transacció, algú s’hi oposa? Si no s’hi oposa ningú, la
votam així. Votam.

52 sí, 3 no, cap abstenció.

Votam el punt número 6. Votam.

55 sí, cap no, cap abstenció.

III.2) Moció RGE núm. 2758/21, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions en relació amb
els menors tutelats o en guarda i reforma, derivada del
debat de la Interpel·lació RGE núm. 2004/21. 

Passam al debat de la Moció RGE núm. 2758/21, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions en relació amb els
menors tutelats o en guarda i reforma, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 2004/21.

Començam amb la intervenció del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Durán.

(Alguns aplaudiments)

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202102758
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202102004
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LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Bon dia, una altra vegada a tots, diputades, diputats. Avui
el Partit Popular, el Grup Parlamentari, presenta aquesta moció
derivada d’una interpel·lació que vàrem fer amb motiu que el
Parlament Europeu demanàs explicacions a dos ministres
d’Espanya i també demanàs explicacions a la consellera
d’Afers Socials de les Illes Balears respecte dels casos
d’explotació sexual comercial a menors tutelats aquí a les Illes
Balears, menors que estaven sota la tutela de l’IMAS, sota la
tutela del Consell Insular de Mallorca.

A aquesta moció nosaltres avui començam amb un primer
punt demanant una comissió d’investigació. Jo venc disposada,
en nom del meu grup, a demanar-los el vot a favor d’aquest
primer punt. Creim que en aquesta moció és més important que
mai ara, un any i pico després, votar a favor d’una comissió
d’investigació. Com deia ahir el president del Partit Popular,
Biel Company, no just es tracta de demanar responsabilitats, es
tracta sobretot de cercar solucions entre tots de futur. I per a
aquestes solucions de futur l’única eina que tenim els diputats,
els parlamentaris, és una comissió d’investigació. Per tant,
vetllant per l’interès superior del menor, és bàsic i fonamental
que aquest parlament, que aquest ple avui no miri cap un altre
costat. Tenen molt mal de fer els grups que donen suport al
Govern justificar una votació contrària a aquest punt. I
m’explic.

Deia fa dues setmanes la consellera Fina Santiago que li
pareixia molt bé que el Parlament Europeu investigàs aquest
tema, que demanàs als ministres una carta i que demanàs a la
comunitat autònoma una carta, li pareixia bé que el Parlament
ho investigàs, com si després s’obre una comissió
d’investigació al Parlament Europeu dins la Comissió de Drets
Humans. En canvi, s’ha votat sistemàticament en contra
d’aquesta comissió. Una comissió que -vull recordar- ens dóna
eines el nostre Reglament del Parlament perquè cada grup
parlamentari presenti un pla de treball i en aquest pla de treball,
entre altres coses, a part de demanar sol·licituds de
documentació, resposta escrita a determinats temes, es demanen
també compareixences i al final les conclusions ens han de dur
sempre a la millora, a esclarir uns fets, perquè és important
esclarir uns fets de per què varen succeir aquestes coses i per
què des d’un increment important dels casos d’explotació
sexual a partir de l’any 2016, a partir de l’any 2016, al Consell
Insular de Mallorca, a l’IMAS, per què tenim ara setze casos a
l’IMAS i dos casos al Consell Insular de Menorca.

Com deia, a les compareixences poden venir tot tipus
d’experts i, per exemple, seria important que els grups
parlamentaris demanassin compareixences de col·legis
professionals que estan involucrats com, per exemple, el
Col·legi Professional d’Educadors i Educadores Socials de
Balears o el Col·legi de Psicòlegs o que també intervingués la
Fiscalia de Menors de Balears, que intervingués la persona
responsable de la UFAM a les Illes Balears que és la unitat de
família i atenció a la dona de la Policia Nacional, seria bo que
intervingués la persona responsable de l’EMUME que és
l’equip de dones i menors de la Guàrdia Civil, seria important
que intervingués el representat de l’IBSMIA que és l’Institut
Balear de Salut Mental Infància i Adolescència, seria important
que intervingués la Fundació RANA, seria important que

intervingués la Fundació Amaranta, seria important que
intervingués la Fundació i l’entitat APRAMP. Seria important. 

No només ens hem de recordar de l’explotació sexual quan
és el dia de l’explotació sexual. Aquí, en aquest parlament,
tenim l’obligació tots de votar a favor d’aquesta comissió
d’investigació perquè ens importa l’explotació sexual de tots
els nins menors de la nostra comunitat autònoma i
especialment, evidentment, com no pot ser d’una altra manera,
d’aquells que estan en mans de les institucions per ser protegits.
Precisament quan varen passar a mans de l’IMAS va ser quan
varen tenir una desprotecció màxima. Això a part de la
denúncia s’ha d’investigar, però s’ha de fer amb un full de ruta
de cara a la millora a futur, que a tots ens interessi.

Vostès posen l’accent que no s’han d’estudiar els casos dels
nins menors. Nosaltres no hem parlat d’aquest tema. No volem
estudiar nosaltres aquí al Parlament els casos detallats dels nins
menors que han estat explotats sexualment. Mai no ha estat la
nostra intenció, mai. 

Vostès han volgut protegir diferents polítics dels seus partits
polítics. Primer MÉS deia que volia una comissió
d’investigació, després varen dir que no, perquè tant PSOE,
com MÉS com Podem volen tapar les seves vergonyes. Al
final, si vostès són responsables dels nins menors tutelats
d’aquesta comunitat autònoma, vostès han de ser conscients
que qualsevol d’aquest tema vostès no el taparan, no el taparan
de cap de les maneres negant-se un pic i un altre a una comissió
d’investigació. 

Mirin, vostès saben que han augmentat els casos
d’explotació sexual. La memòria de la Fiscalia diu que l’any
2018 es varen duplicar els casos de l’any 2017, duplicar. A mi
em resulta curiós escoltar la Sra. Mercedes Garrido quan en un
acte de partit parla amb la directora d’APRAM i ella, molt
orgullosa, diu que prostitució és igual a violència de gènere i
després de tota la seva intervenció no parla ni un minut de les
menors explotades sexualment a les Illes Balears. Explotació
sexual no és violència de gènere, Sra. Consellera? Explotació
sexual a menors de tretze anys no és violència de gènere?

Miri, crec que basta ja d’hipocresia, podem parlar de tots
els altres punts de la moció, que tots els altres punts de la
moció són..., surten la gran majoria d’una comissió que es va
fer, vostès varen dir d’experts, al Consell Insular de Mallorca
i recomanaven unes actuacions que nosaltres avui aquí
demanam, com revisar els protocols, com campanyes de
formació d’aquest mateix protocol...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, acabi, per favor.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... com formació específica. 

Sí. Jo els deman de cor, de cor, el suport a aquesta moció.
Tenen una oportunitat més, aquest tema no el taparan dient no
una vegada més a una comissió d’investigació, continuarà
endavant perquè és una infàmia el que ha passat a aquest
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parlament, que una vegada i una altra els partits que es declaren
feministes votin en contra d’aquesta comissió d’investigació.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Intervencions dels grups parlamentaris
que han presentat conjuntament les esmenes RGE núm. 2983,
2984, 2985, 2986 i 2987/21. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt bon dia a totes i a tots.
Parlam d’una moció que deriva d’una interpel·lació, una de
moltes de les quals hem tengut possibilitats de poder-ne parlar
detingudament, tant en interpel·lacions com en compareixences
com en altres mocions com també en proposicions no de llei.
I jo crec, Sra. Durán, que no hem d’obviar el marc
competencial del qual hem parlat moltíssimes vegades, jo crec
que són una sèrie de qüestions que no podem obviar de cap de
les maneres, primer de tot, la més bàsica i la més important per
part nostra és sobre qui hem de posar el focus d’atenció, d’això
n’hem parlat moltíssimes vegades.

I després ja entrarem a parlar més de les esmenes que li
presentam, amb aquesta voluntat de voler arribar a acords sobre
una qüestió sobre la qual estic convençudíssim que podem
arribar a acords.

L’altre element que jo li deia és el tema competencial, que
no hem d’oblidar que hi ha altres institucions que ja hi fan
feina, vostè feia referència a tota una sèrie de gent que podíem
demanar que comparegués, i jo estic segur que segurament en
trobaríem d’altres, a més dels que vostès ha dit que podrien
comparèixer, però no hem d’obviar que aquesta gent, alguns
dels quals ja han comparegut i no han comparegut precisament
dins l’espai del Parlament de les Illes Balears sinó dins l’espai
que és el competent, precisament per parlar de determinades
qüestions que són molt concretes.

En tot cas, és vera que avui en tornam parlar, a partir d’una
sèrie de propostes que vostès fan, n’hem parlat molt i
segurament en seguirem parlant, perquè, evidentment, i com
vostè deia, és una qüestió d’una importància i d’una
transcendència cabdal i segurament van passant coses i,
especialment, des del punt de vista sociològic i també social,
som davant d’un fenomen que s’ha transformat els darrers anys,
d’acord? I que, en aquest sentit, és important fer aquest esforç
de coordinació entre les institucions, però, és clar, evidentment
entre totes les institucions que en són competents, i per això
també, arran d’això hi hem presentat una sèrie d’esmenes.

Bé, de les esmenes que vostè ha pogut veure que presentam,
n’hi ha algunes que fan referència a qüestions que vostè
planteja, però a qüestions que ja de fet es fan, ja es fan, i, per
tant, segurament qualcú després dirà és que sempre estan amb
aquest afegitó de “bé, idò ho seguim fent o seguim
promocionant o seguim revisant”, en el cas, per exemple, dels

protocols, però, és clar, és que s’ha de tenir en compte que això
ja es fa. I no tant per a nosaltres, a nivell polític, a nivell
parlamentari, sinó sobretot per la quantitat de gent, tècnics
sobretot, que sí que hi fan feina i que potser diguin: però, bé,
escolta, que el Parlament aprova una cosa que de fet això ja
s’aplica o ja es fa. I vostè ja ha vist que algunes d’aquestes
anaven en aquest sentit.

I després, amb alguna de les quals també que vostè fa
referència a una institució en concret, en aquest cas, al Consell
de Mallorca i on nosaltres li hem plantejat que tengui en
compte que hi ha altres consells insulars; és a dir que som la
comunitat autònoma de les Illes Balears i que, per tant, a part
de l’IMAS i del Consell de Mallorca, també hi ha Menorca,
també hi ha Eivissa i també hi ha Formentera, sobretot a l’hora
d’instar, com vostè diu, d’instar específicament.

El mateix de constatar o de reconèixer ja, com deia abans,
determinades qüestions que ja es fan. Però sobretot més per una
qüestió de deferència cap els professionals que ho duen a terme
que no dins l’àmbit polític, que, evidentment, el que importa no
és qui es pugui penjar la medalla a un moment donat o qui ho
hagi dut al Parlament, sinó que es faci o no es faci,
evidentment, independentment del partit o partits que hi hagi
darrere i que evidentment ho proposin. Però, per aquesta
qüestió mateixa de deferència, deia jo que és important tenir en
compte aquestes esmenes que li presentam.

El mateix que la que fa referència als mecanismes de
control, als mecanismes d’avaluació, on tenim una Oficina de
la Infància i de l’Adolescència que té unes competències
específiques, segons els seus estatuts, que afecten també la
revisió i avaluació d’aquests mecanismes que vostès proposen
que s’han de revisar, i que, per suposat, estam totalment
d’acord perquè, entre d’altres coses, també, ja es fa. Per això
també li hem presentat aquesta esmena en concret.

Crec que és una qüestió prou complexa com perquè
apel·lem que hi hagi qüestions que surtin amb el màxim
consens possible; deia abans, al principi, que és una qüestió de
la qual hem parlat molt i segurament en seguirem parlant i està
bé, crec que sempre hem d’apurar més aquelles qüestions que
ens poden dur a poden contribuir a una major promoció de la
feina que es fa i no d’una confrontació que tanmateix no en
traurem res de bo ni de positiu.

Gràcies.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat.

(Alguns aplaudiments)

Corresponde ahora el turno del Grupo Parlamentario
Socialista, interviene la Sra. Gamundí.
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LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats, senyores
diputades. Vull posar de manifest la manca d’amplitud de mires
que tenen a l’hora de plantejar aquest tema i algunes de les
contradiccions, perquè, si bé justifiquen la interpel·lació amb
la política general del Govern en relació amb el centres de la
seva responsabilitat, en aquesta moció vostè ha plantejat
mesures que no insten únicament un consell, que insten
únicament -perdó- un consell insular i el·ludeixen, per contra,
que aquests fets es produeixen a diferents contexts, tal i com es
va reconèixer a les conclusions de l’informe del Comitè
d’Experts.

Fets que malauradament i no sols en el conjunt de les
nostres illes, sense anar més enfora, el passat divendres
coneixíem la notícia de sis detinguts a Girona per abusar de tres
menors tutelades, a canvi de doblers i drogues. Per tant, parlam
d’un tema molt complex que necessita la màxima implicació
per part de tots els agents que intervenen i no ens cansarem de
dir-ho.

Respecte de la situació d’aquest tema a Europa, vull dir que
el que veritablement fa empegueir és la instrumentalització de
la Comissió de Peticions de la Comissió Europea envers d’una
petició fora fonaments i plena de falsedats per part del candidat
de VOX i del qual vostès, el Partit Popular, en fan seguidisme
absolut i l’utilitzen com a una cambra de tercera lectura quan
les decisions democràtiques no els semblen bé; que ja a la
Comissió de l’IBE va quedar ben clar el rebuig a aquesta
petició per considerar-se que evidentment era de competència
estatal.

Nosaltres pensam que és necessària una política de pacte
que passi pel reconeixement de les víctimes per poder actuar el
més aviat millor, així com perseguir els prostituïdors.

Centrant-me ara en els punts, en primer lloc, en relació amb
el primer punt, no li donarem suport perquè, entre d’altres
coses, ja s’ha debatut en altres ocasions. Aquí s’han donat les
explicacions en diferents compareixences, s’hi han explicat
també les millores que s’han pogut dur a terme respecte dels
mateixos centres, s’ha explicat també el Pla de lluita contra la
tracta i l’explotació sexual de dones i nines, que, per cert, ara
serem pioners en un projecte, amb els fons europeus, una passa
ferma i decidida que posa el focus cap als prostituïdors.

També s’ha pronunciat la Fiscalia de la mateixa comunitat
autònoma amb l’arxiu de les diligències penals sobre una
possible trama organitzada a l’entorn dels centres d’acolliment
residencial del sistema de protecció de Mallorca.

Vostè té un informe del Comitè d’Experts i ara recentment
tendrà el dictamen de la Comissió de Responsabilitats
Polítiques on, a diferència de l’oposició responsable que fan El
Pi i Ciutadans envers d’aquest tema tan seriós, vostès no han
volgut participar.

En relació amb el punt segon, li donarem suport.

Respecte del punt tercer, vull dir que està molt bé que es
proposin aquestes mesures, quan vostès han governat no ho han

fet, sempre que s’han fet protocols ha estat quan hi ha hagut
pactes de progrés; tant és així que el meu grup parlamentari en
el debat de la presidenta, a les propostes de resolució, va
presentar una iniciativa igual o idèntica, amb els mateixos
termes. Per tant, com que ha passat un cert temps, demanam
que se segueixi revisant.

Quant al punt quart, proposam substituir el “Consell Insular
de Mallorca i l’IMAS” per “tots els consells insulars”, crec que
queda clar que el protocol és de les Illes Balears i com a tals
totes les institucions han de promoure aquestes campanyes.

Respecte del punt cinquè, vull dir que estam d’acord a
continuar amb els cursos de formació i la seva actualització
respecte de l’explotació sexual als treballadors.

També, en el punt setè, respecte dels tallers d’educació
afectivosexual a menors, és clar que sí que volem que es faci,
però permeti’m que li recordi al Partit Popular que aquests
cursos es varen suspendre durant el seu mandat, i s’han hagut
de posar en marxa sempre que hi ha hagut aquest pacte de
progrés. Si volen els puc mostrar la carta d’una de les
formadores, on denunciava, precisament, aquesta retallada, que
se li va comunicar per part de la Sra. Cirer, que prescindien
dels seus serveis perquè ja no se’n farien més. Pensam que
almanco, això que ja es fa actualment ho haurien de reconèixer.

Estam d’acord amb el punt sisè, tant és així que li
plantejàrem ja una esmena, ara farà prop d’un any, amb els
mateixos termes, i que vostè va rebutjar. Per això demanam
“continuar implantant”, perquè, evidentment, ens consta que
s’ha millorat aquesta atenció i s’han posat més professionals.

Respecte del punt vuitè, pensam que ha de ser el Govern el
que ha de plantejar quan i com s’han de fer aquestes reunions.

I respecte del punt novè, vull dir que n’hem proposat un
tercer perquè pugui avaluar aquests procediments, en aquest cas
l’Oficina de Defensa dels Drets dels Infants i dels Adolescents
per tal que els puguin avaluar, però no únicament en el Consell
de Mallorca, sinó també a tots els consells insulars.

Sabem que el problema de l’explotació sexual infantil és
multicausal i no es podrà afrontar amb èxit si s’entén com a un
problema vinculat a un únic context, en aquest cas als centres
residencials, no ho dic jo, ho diuen els experts i els grans
professionals que dia a dia fan feina per combatre aquesta
xacra. Ampliem, idò, aquesta visió i facem feina sense
partidismes i de manera conjunta.

Gràcies, presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Gamundí. Por parte del Grupo
Parlamentario Unidas Podemos interviene la Sra. Mayor.
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LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta moció demostra
que el Partit Popular segueix l’estratègia de polititzar
l’explotació sexual infantil i adolescent i passar per alt el que
diu la Justícia, la Fiscalia, la policia, els experts, els psicòlegs,
els professionals, tot per un titular, per petit que sigui.

Des d’Unides Podem no podem acceptar que en política val
tot, garantir la protecció dels drets dels nins i nines i
adolescents a la nostra comunitat autònoma ha de ser una
prioritat com a representants polítics i no mediatitzar qüestions
tan greus com és la violència sexual contra la infància i
l’adolescència.

Recopilem, fa un any va sortir en els mitjans que persones
menors d’edat havien estat explotades sexualment quan
s’escapaven dels centres d’acollida. Què ha passat en aquest
any? El patiment que han tingut les víctimes ha estat doble,
patiment pels abusos que han patit i doble patiment per
l’exposició pública dels casos, desprotegits dels drets de la
infància i l’adolescència, i no només a les víctimes que han
patit els abusos, sinó que també s’han vulnerat els drets de tots
els nins, nines i adolescents que viuen en els centres d’acollida.

A més, s’ha desacreditat i s’han desprestigiat la tasca dels
centres de protecció de menors de les Illes Balears i tot per
rèdit polític.

Per altra banda, aquest any les forces policials han
investigat, ja Justícia, la Fiscalia ha arxivat el cas amb el
pronunciament que no existeix una xarxa de prostitució en els
centres, tal i com alguna formació vol fer creure encara a dia
d’avui. En aquest any les administracions han fet feina en
detecció, en prevenció, s’han revisat protocols, s’han augmentat
les hores de formació d’explotació sexual infantil i adolescent
tant a treballadors dels centres com en educació afectivosexual
dels nins, nines i adolescents.

Un comitè d’experts de professionals, protegint la intimitat
de les víctimes, ha emès una sèrie de conclusions i propostes
per abordar la problemàtica que ja està en marxa.

S’ha creat una comissió d’investigació política en el Consell
de Mallorca, on ha quedat palesa la feina feta i les mesures
dutes a terme per combatre aquesta xacra en les darreres quatre
legislatures. Durant el mandat del Partit Popular van posar en
marxa zero, zero mesures; Cirer no sabia ni de què li parlaven,
és un escàndol. A la seva legislatura van retallar, i dic tots, tots,
van retallar tots els programes de prevenció comunitària,
programes d’atenció a les famílies, retallades en educació, etc.
Això va passar a la vostra legislatura, la de les retallades.

Aquesta és la política real de cura i protecció a la infància
i a l’adolescència que fa el Partit Popular quan governa, és una
vergonya aquesta doble moral quan és a l’oposició o quan
governa.

Tots els punts que proposa el Partit Popular en aquesta
moció, tots els punts ja es fan, el Partit Popular arriba tard,
aquesta moció està totalment buida de propostes i de contingut.

S’han presentat esmenes que s’ajusten a la realitat, demanem
que siguin acceptades.

La violència contra la infància i l’adolescència és una xacra
que té la humanitat, de totes les violències que s’han de
combatre la violència sexual és la que es troba més amagada,
més callada i més oculta. Les estadístiques són clares, un de
cada cinc nins, nines o adolescents han patit abusos sexuals, un
de cada cinc. És evident el problema de violència sexual que
tenim contra la infància i l’adolescència, per això és necessari
posar en marxa les mesures de protecció com, per exemple, la
llei de protecció integral de la infància enfront a la violència, o
aprovar la llei del “només sí és un sí”, o avançar en el projecte
de la xarxa de comunitats autònomes per una vida lliure de
violència per a les dones en contexts de prostitució i per a
l’eliminació del tràfic i explotació sexual infantil i adolescent,
anunciat pel Govern la setmana passada, amb un pressupost de
9 milions d’euros.

Per a la prevenció de l’explotació sexual infantil és
imprescindible tenir una formació integral dels nins, nines i
adolescents en educació afectivosexual; és curiós que el Partit
Popular proposi educació afectivosexual als nins, nines i
adolescents que es troben en centres d’acollida, entenem que ho
proposen perquè veuen que és una eina clau en la prevenció;
però, per altra banda, allà on governen volen matar l’educació
afectivosexual a les aules, en els centres educatius, donant
suport al PIN parental. Què passa amb la resta de la infància i
l’adolescència que no es troben en els centres d’acollida, o
sigui, la gran majoria de la població? No existeix la violència
sexual per a ells i elles?

Es demostra la perspectiva miop sobre la violència sexual,
infantil i adolescent i la politització que té el Partit Popular en
aquest tema, la violència contra la infància i l’adolescència és
una lamentable xacra, i el debat que hauríem de tenir a aquestes
alçades en aquesta cambra per garantir la protecció dels infants
i adolescents hauria de ser com impedir que els proxenetes, els
violadors, els abusadors i els maltractadors facin el que fan, i
d’això no escoltem res, ni una paraula.

A Unides Podem ens trobareu per treballar seriosament en
la detecció, prevenció i actuació en les mesures, programes i
directives tant autonòmiques, estatals o europees per acabar
d’una vegada amb aquesta xacra contra els nins, nines i
adolescents.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Obrim ara el torn de fixació de
posicions, per part del Grup Parlamentari Ciudadanos té la
paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, vicepresidenta. De bell nou som aquí, sobre un
tema ja conegut. Sra. Diputada, Marga Durán, era previsible,
els punts que vostè proposa aquí per a l’aprovació en aquest
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plenari era previsible, vostè no, no la veig a la Sra. Durán, no
li dic que vostè sigui previsible, però almanco des del meu punt
de vista previsible sí era la moció que ens du avui, i per què?
Perquè el tema continua.

(...) també i coherent per part del nostre grup parlamentari
que dona suport a aquesta iniciativa en el seu conjunt, així a
grosso modo, malgrat és evident, i vostè ho sap també, perquè
compartim comissió, que algunes d’aquestes actuacions que
vostès proposen aquí, alguns punts ja es duen a terme des del
Govern com des dels diferents consells insulars i s’han posat en
marxa, i s’han posat en marxa per diverses raons: s’han posat
en marxa per la mateixa valoració interna dels tècnics, per la
pressió social que s’ha produït, des dels mitjans de
comunicació, des de les famílies i, evidentment, des dels que
tenim la responsabilitat de control en els executius, com som en
aquest cas els grups parlamentaris i d’aquests evidentment els
de l’oposició, i ho hem fet en comissions i en plenari, per tant,
no repassaré algunes manifestacions fetes.

Miri, és curiós, i ho dic perquè han estat els grups que han
fet esmenes els que han dut aquí allò que ha fet el Partit
Popular, i no seré jo qui faci al·legats a favor seu, però, bé,
alerta, alerta, quan diem per defensar les nostres propostes amb
segons quines esmenes per atacar els grups proposants i no
manifestam el que de tot aquest llarg procés els mateixos
gestors de la legislatura passada que encara seuen alguns com
a diputats o diputades o com a consellers o conselleres als
consells... en aquest cas al Consell de Mallorca, manifesten,
asseveren a la comissió que han creat ells mateixos, per
exemple, que no entenen per què es torbaven a la Fiscalia a
arribar..., i ho diuen un exconseller i una directora insular, en
arribar els casos denunciats. Per tant, alerta!, perquè aquí hi ha
responsabilitats.

Hi ha responsabilitats implícites quan són els mateixos que
neguen una comissió d’investigació en seu parlamentària o una
comissió d’investigació com a tal al reglament mateix dels
consells insulars, en aquest cas concretament per l’extensa
literatura que hi ha al Consell de Mallorca.

Miri, vostès varen presentar una moció, Sra. Durán, fa ara
un any i sap vostè el resultat d’aquells punts. Nosaltres els
vàrem fer una esmena i, per tant, vull reiterar de bell nou la
voluntat del nostre grup parlamentari i del nostre grup del
Consell de Mallorca, del que ja li vàrem presentar com a
esmena en aquella moció i que també vostè en coneix el
resultat, que previsiblement és el que passarà avui de bell nou,
que és demanar, reiterar amb aquesta nova oportunitat que
tenim avui aquí en aquest tema que vostès duen d’exigir la
comissió no permanent d’investigació en seu parlamentària tal
i com contempla el seu reglament, de la mateixa manera que
nosaltres reiteram fer-la en seu del Consell de Mallorca,
independentment que assistim a qualsevol àmbit de
convocatòria que ens permeti rebre informació en qualsevol
àmbit, tècnic, com a polític en el cas de la comissió política o
la comissió d’experts.

Per cert, una comissió d’experts que va manifestar en el seu
resultat que no se li havia donat tota la informació en seu del
Consell de Mallorca, per això aquí... i entenem que es faci
referència explícita a un consell on ha tingut una incidència

important en el que no s’ha permès debatre i el que la mateixa
comissió tècnica d’investigació, la seva ponent va dir: “ens hem
assabentat de casos després d’haver tancat l’informe”, casos
que ja havien passat. Això ho va dir la portaveu de la comissió
tècnica.

Miri, jo ja li dic que hi ha coses que ens semblen bé
d’alguna esmena que han presentat els grups parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS, concretament ho ha
esmentat la Sra. Gamundí que és... i el Sr. Ensenyat em sembla,
l’OBIA, a nosaltres ens sembla bé, que l’OBIA entri i en faci
una valoració, però no ho rebutjam i sí insistim en la necessària
auditoria interna del Consell de Mallorca. Per tant, si vostès
volen transaccionar les dues coses a nosaltres ens semblarà bé,
però seguim reivindicant l’auditoria funcional, orgànica del
Consell de Mallorca, de l’IMAS concretament del Consell de
Mallorca. Jo li ho dic i li ho manifest en aquest sentit.

A la mateixa vegada també ens sorprèn que..., i vostè ha
reiterat, ha demanat de bell no i ha encoratjat als grups polítics
que li donin suport especialment, no tan sols a tota la moció,
sinó especialment al punt 1.

Vostè sap que hi ha alguns grups polítics que varen fer unes
declaracions als micròfons, als mitjans de comunicació i a
l’hora de votar..., en què demanaven i donaven suport a aquella
comissió d’investigació i llavors a l’hora de votar-la aquí varen
dir que no perquè s’entenia que ja s’havien creat altres
comissions que no era la que demanaven als mitjans de
comunicació i, afortunadament..., vull dir una cosa, perquè s’ha
dit que es va crear alarma -ja acab, vicepresidenta-, alarmisme
i es va perjudicar molt més les menors, el que va treure el tema
i va investigar, afortunadament, varen ser els mitjans de
comunicació, diferents mitjans de comunicació. Com hagin
manejat uns altres interessats algunes notícies és una altra cosa,
però els que varen denunciar els casos i varen sortir i es varen
assabentar famílies i aquest grup polític va ser a través dels
mitjans de comunicació i per això vàrem donar les iniciatives
i qui demana la major responsabilitat de tot, sobretot, són les
famílies dels menors que estan sota la tutela o sota la guarda de
les administracions.

El que ha faltat als dos àmbits institucionals que tenen
competència en una part i en una altra part, que és el Govern de
les Illes Balears i els consells insulars, el que ha faltat és molta
d’autocrítica i evidentment molta manifestació de voler donar
tota la informació, i si s’ha de donar tota la informació s’ha
d’anar a tots els espais on ho permetin, en aquesta seu
parlamentària...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gómez, tiene que terminar, por favor.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

...n’és un. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Por parte del Grupo Parlamentario VOX-Actua Baleares
tiene la palabra la Sra. Ribas.
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LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, vicepresidenta. Buenas tardes, diputados,
diputadas y miembros del Govern. Hace ya más de un año que
nuestro grupo VOX en el Parlamento de Baleares solicitó la
creación de una comisión de investigación sobre el escándalo
de los menores que son prostituidos y abusados sexualmente
mientras se encuentran bajo la tutela de instituciones públicas
de Baleares. 

Esa comisión no se ha creado aun por culpa de los grupos
de izquierdas que se niegan a ejercer su función de control
sobre los gobernantes, se niegan a cumplir con el mandato que
les han dado los ciudadanos de Baleares y con las funciones
que tienen asignadas por el mismísimo estatuto de autonomía,
que es la norma que justifica la existencia misma de este
parlamento.

En enero de 2020 una espeluznante noticia en un conocido
periódico de ámbito local dejó helada a toda España cuando
pudimos leer que decenas de niñas salen de los centros de
protección para ser prostituidas en Palma tras ser captadas para
mantener relaciones sexuales con adultos y -cito textualmente
lo que ponía aquella noticia- “sin que los responsables del
IMAS hayan tomado medidas efectivas para ponerle freno”.

Catorce meses han pasado y este tema sigue sin cerrarse, ni
se cerrará mientras que se obstruya deliberadamente por parte
del PSOE, de Unidas Podemos y de MÉS, la investigación de
lo que está pasando con los niños y niñas a los que los servicios
de protección de menores son incapaces de proteger.

Los partidos de izquierdas, los del “hermana, yo sí te creo”,
lo que se apuntan a juicios paralelos en los show mediáticos de
las televisiones, los que envían a las mujeres a manifestaciones
suicidas en plena ola del virus chino para apuntarse al teatro de
un neofeminismo que solo busca colectivizar a las mujeres en
un país donde hace décadas que tenemos los mismos derechos
que los hombres, resulta que esos mismos partidos que tienen
bajo su responsabilidad a decenas de niñas que son
prostituidas, en vez de activar los mecanismos legales para
investigar lo que está pasando aquí con esas niñas, que son las
más vulnerables de nuestra sociedad, que son las que no tienen
una familia que las ampare y proteja, resulta que en vez de
investigar desde las instituciones para llegar a la causa y la
posible depuración de responsabilidades por quienes no han
sabido proteger a esos niños, lo que hacen es inventarse un
paripé de comisión de expertos, que no está regulado en ningún
sitio, ni ofrece ninguna garantía de su rigor y pretenden
hacernos comulgar con ruedas de molino para silenciar este
tema diciéndonos de paso que no hay que hablar de esto porque
estigmatizamos a las victimas y que el problema es la sociedad
que es muy mala y hay mucho depravado.

Miren, tal vez podrán encontrar ustedes algún nicho de
votantes a los que les podrán tomar el pelo, pero a la inmensa
mayoría de la población les puedo asegurar que no.

Exigimos de nuevo -y he perdido la cuenta del número de
veces que hemos planteado aquí esta cuestión diferentes
partidos de la oposición-, exigimos la apertura de la
correspondiente comisión de investigación en el caso más

espeluznante de dejadez de funciones en la dirección de los
servicios públicos, en este caso, en la protección de los
menores que se encuentran bajo la responsabilidad de
instituciones públicas dirigidas por el PSOE, por Podemos y
por MÉS per Mallorca, ya sea en régimen de tutela o de
guardia y custodia.

Las comisiones de investigación se crean para investigar
cualquier asunto de interés público en el ámbito competencial
de la comunidad autónoma. Vienen ustedes aquí a hacer de
Pilatos, lavándose las manos, diciendo que esto no es un asunto
autonómico, sino de los consejos insulares, y el defensor del
menor, ¿de quien depende?, de la comunidad autónoma. Y
¿qué dice la ley que atribuyó las competencias de tutela de
menores a los consejos insulares?, pues dice que la comunidad
autónoma es quien tiene la potestad de ejercer las acciones
legales para defender los derechos de los menores.

Y ¿qué pasa con los centros de reforma, donde también
hemos conocido casos de niños prostituidos mientras se
encuentran cumpliendo la medida correctora y son, por tanto,
responsabilidad del centro de reforma?, pues que esos centros
de reforma dependen directamente de la comunidad autónoma. 

Así que, señores del PSOE, de Podemos y de MÉS, no nos
cuenten milongas y cumplan con su obligación como diputados
que es la de controlar al Gobierno, no la de encubrirlo, que es
lo que están haciendo, porque es nuestro deber aclarar si la
falta de diligencia en la protección de los menores por parte de
los responsables de las instituciones puede haber facilitado que
los menores de edad que tienen a su cargo hayan sido
prostituidos, minimizando, obviando o incluso consintiendo
estos gravísimos hechos, dado que no se han puesto los medios
necesarios y apropiados para impedir la comisión del delito de
prostitución, explotación sexual y corrupción de menores. 

Y para aclarar esta cuestión deberán desfilar por la oportuna
comisión de investigación desde los políticos responsables de
la gestión de los centros hasta educadores y antiguos menores
tutelados o guardados por las instituciones para que informen
de primera mano a los diputados de este parlamento sobre
cómo se está llevando a cabo la labor de protección de los
menores que se encuentran bajo tutela, guardia o reforma en
esta comunidad autónoma. 

Porque les recuerdo que es en este parlamento donde
debemos crear las leyes que aseguren los mecanismos de
control que impidan cualquier tipo de abuso sobre menores que
estén bajo la responsabilidad de instituciones públicas. En este
parlamento se crean esas leyes. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sra. Ribas, termine, por favor. 

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Ya sean los consejos insulares o el gobierno autonómico. 

Gracias, vicepresidenta.

(Algun aplaudiment)
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LA SRA. PRESIDENTA: 

Muchas gracias, Sra. Ribas. Por parte del Grupo
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears té la paraula
la Sra. Pons. 

LA SRA. PONS I SALOM: 

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Estam d’acord crec tots aquí
que els delictes d’explotació sexual, comercial, infantil i
adolescent han augmentat, s’han generalitzat en els darrers vuit
anys, no només a les nostres illes -això també és cert- és un
problema i és una pandèmia global. En tot l’àmbit nacional
també però una vegada més Balears encapçala el trist rànquing
de la taxa més alta per aquest delicte de tot el país. Són les
darreres dades a què hem tengut accés i són de 2018, una taxa
que era gairebé del 13% a les Illes Balears mentre que la del
conjunt nacional era del 8,2 a Madrid, del 7,98, i aquesta és una
qüestió que lògicament no podem obviar. No sabem si aquest
augment es deu al fet que hi ha una major capacitat de detecció
de casos o si realment és que han augmentat, en qualsevol cas,
encara que fos només un nosaltres n’estaríem ben preocupats. 

Ens trobam davant un drama, una xacra en la qual no hem
de perdre la perspectiva perquè el que és realment important és
la protecció del menor. Jo quan els veig que es barallen d’una
banda i de l’altra llançant-se..., per argumentar un sí o
argumentar un no, les sabates pel cap, francament em dol, ens
dol com a grup parlamentari, ens dol quan veim que estam
parlant de menors i no estam parlant només de polítiques. Al
nostre grup parlamentari no ens consola que sigui un problema
que s’hagi generalitzat arreu del país, entenem que tot allò que
vagi encaminat a salvaguardar i a protegir els nostres menors,
a fer pedagogia a una societat, a castigar aquells prostituïdors,
aquella societat que encara mira amb bons ulls que un vell -
diguem-ho així- se’n vagi amb una menor..., tot això a nosaltres
ens indigna. 

Som conscient -a la vegada- que és una problemàtica difícil,
complexa on hi ha molts d’agents implicats, ja ens ho han
contat aquí per passiva i per activa -Govern, Consell, Fiscalia,
policia, educadors, tota la societat- que juguen a passar-se la
patata calenta d’uns als altres, i així ens ho va explicar
precisament el defensor del Menor, però això no és un joc.
Nosaltres hem de dir que vàrem donar suport a aquella
comissió d’investigació i fins i tot la demanàvem allà on
pertoca, que pensam que és en el Consell de Mallorca, però
com que no va sortir endavant, es va fer aquesta comissió
d’experts que jo crec que va ser una errada, fins i tot com a
estratègia perquè tanmateix en el final ha tengut més ressò i
donen arguments als partits de l’oposició perquè continuïn
demanant, nosaltres aquí haurem de dir que sí en aquesta
ocasió.

“La seguretat dels menors ha de ser prioritat per a aquest
govern”, informe de conclusions del comitè d’experts de
setembre de 2020, va detectar mancances. Com la manca de
rapidesa -fonamental en aquesta qüestió-, desconeixement dels
protocols aplicables per part de molts dels treballadors que fan
feina amb els menors -o que en varen fer-, manca de formació
especialitzada adequada dels treballadors..., un informe de
conclusions que també establia tota una sèrie de recomanacions

com són ara: necessitat de reforçar i continuar incidint en la
prevenció, identificació precoç, atenció a les víctimes, formació
especialitzada dels treballadors que fan feina amb ells.

El nostre grup parlamentari creu que aquest ha de ser el
camí que hem de seguir, el Govern ha de treballar per corregir
els errors detectats i implementar totes les mesures que siguin
necessàries en relació amb la revisió i modificació, si és el cas
dels protocols -que és el punt 3 d’aquesta moció-, la promoció
del coneixement adequat dels protocols -que és el punt 4-, la
formació -que és el punt 5-, la coordinació -gran paraula- i la
comunicació entre els agents implicats -que és el punt 8-, la
mesura de recuperació -que és el punt 6- i la defensa judicial
dels menors, com bé es preveu en el punt 2 de la moció. I
també les mesures de control de l’actuació de les
administracions, que són el punt 1 i el punt 9. 

Sobretot hem de parlar de prevenció. Nosaltres creim que
ens queda un llarg camí, ens queda a tots, ens queda a la
societat, a la societat universal, espanyola, autonòmica i local
i, fins i tot, a cadascú a dins ca seva, per fer pedagogia perquè
aquestes diferències no es donin i no es permetin situacions
com aquestes. Per tant crec que tots els esforços són pocs per
evitar que succeeixin. S’ha de fer pedagogia -com deia- i
aplicar mesures de protecció perquè les alarmes botin tot d’una
i la reacció sigui immediata. També promoure campanyes de
sensibilització de la ciutadania perquè és un problema de tots.

Per tant sabem que no serà fàcil ni tampoc immediat però
faria una crida a tots a la gran responsabilitat i a la
responsabilitat individual de tolerància zero cap a aquestes
conductes.

Per tant, donarem suport a aquesta moció. Gràcies. 

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Pons. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
la Sra. Tur. 

LA SRA. TUR I RIBAS: 

Moltes gràcies, president. Bon dia o bones tardes a tothom.
Bé, crec que la iniciativa que el Partit Popular avui porta a
debat ja té molta similitud amb la darrera que es va portar arran
d’aquesta mateixa qüestió i vull posar també crec que en valor,
més que res per no entrar a debatre sobre el fons, que també
l’hem debatut ja en moltes ocasions i, bé, tots crec que som
perfectament conscients de la magnitud i de la desgràcia que
aquests fets suposen i això crec que és indiscutible i
inqüestionable, però m’agradaria anar directament als punts
d’acord que planteja el Partit Popular. 

A veure, amb relació a la comissió d’investigació que jo
crec que realment és el que a vostès sobretot els interessa, i ho
puc entendre perquè han portat aquesta iniciativa en diferents
ocasions i fins aleshores ha estat frustrada aquesta proposta
seva. Per tant, jo puc entendre perfectament que vostès
insisteixin avui i que si no prospera tornin a aprovar-ho més
endavant i ho respect perfectament.

 



4488 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 74 / 30 de març de 2021 

I nosaltres en la mateixa línia que ja vàrem respondre en la
primera ocasió els tornam a dir: evidentment que s’han
d’investigar, aquests casos. Evidentment, que s’han
d’investigar, només faltaria. Ara bé, tenim punts de vista
diferents sobre si aquest és l’espai on s’han d’investigar aquests
casos. Nosaltres consideram que no. Potser en una altra
circumstància podríem canviar de parer però en aquest moment
sabem: hi ha i com ja teníem fa uns mesos unes investigacions
per part de la Fiscalia que evidentment crec que seran les més
importants de totes o les que, com a mínim per a nosaltres,
resulten de major interès; una feina que s’està fent per part del
Consell de Mallorca que agradarà o no agradarà o no agradarà
el format que es va optar per escollir o sí o..., ja veurem. Però
arribaran a unes conclusions i faran una feina.

Clar, si nosaltres qüestionam..., primer de tot, si nosaltres
acceptam aquesta comissió d’investigació jo crec que
francament li feim un flac favor a aquesta causa. I els explicaré
per què, després potser no hi estan d’acord però jo els ho
explicaré. Primera, obrim un nou front mediàtic que flac favor
fa a aquests infants, punt u. Punt dos, superposam feines
d’investigació que s’estan duent a terme per part dels jutjats,
per part de la Fiscalia, que és on correspon sobretot, i per part
del Consell de Mallorca que és qui té les competències en
aquest àmbit. Creuen de veritat que obrir més fronts -entre
cometes- d’investigació, perquè la investigació de veritat s’està
fent per part de la Fiscalia, creuen vostès que redundarà en un
benefici en aquesta situació? Potser vostès sí, nosaltres no ho
veim clar. Que en unes altres circumstàncies podríem votar a
favor? Sí. Sí. Sí que podríem votar en unes altres
circumstàncies. Però esperem a veure quins són els resultats
d’aquesta comissió d’experts. Aquest és el nostre punt de vista. 

Respecte de les altres qüestions que vostès plantegen. No
aniré una a una perquè és molt senzill. Vostès plantegen bones
iniciatives, majoritàriament hi donarem suport si accepten les
esmenes que els hem presentat Partit Socialista, MÉS per
Mallorca i Podem. Per una senzilla raó: perquè pensam que la
redacció realment completa, millora o detalla de millor manera
el que es demana en cada punt. 

També vull fer un incís. Normalment, saben que aquesta
diputada que els parla no dóna suport mai a iniciatives que
instin els consells insulars, mai, mai. Avui ho faré, avui ho faré,
i ho faré perquè és cert que, tot i que en aquest cas les
competències són dels consells insulars, pensam que és molt
correcte i molt necessari, sobretot perquè puguem contribuir a
prevenir aquests casos en la mesura possible, que l’Oficina de
la Infància i de l’Adolescència de les Illes Balears pugui fer una
feina d’assessorament, de coordinació de les feines que es fan
per part dels consells insulars i dels protocols que s’implanten
per part dels consells insulars. Per tant, aquesta feina mai no
sobrarà, mai no sobrarà, estic convençuda que els consells
insular agrairan aquesta feina.

I, per tant, en general i a grans trets aquest és el nostre
posicionament.

Sra. Durán, jo li agraesc, en tot cas, que vostè torni portar
aquesta iniciativa aquí, jo li agraeix, no em molesta, no em
sobra, pens que és positiu que vostès ho portin aquí i per cada
vegada que vostès ho portin aquí, desgraciadament voldrà dir

que el problema no està resolt, perquè entenc que el dia que es
resolgui no la portaran més aquesta iniciativa.

Aquest és el nostre posicionament, Sra. Durán. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Per part del grup proposant té la paraula
la Sra. Durán.

(Se sent el timbre de crida per a votació)

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Senyores diputades, senyors diputats. Primer de tot, volia
agrair, en nom del Grup Parlamentari Popular, als grups
parlamentaris que donaran suport a aquesta moció i els vull
anomenar: Ciutadans, El Pi, VOX, són aquests tres grups que
donaran suport avui a aquesta moció.

Jo crec que en el meu to de la meva primera intervenció no
han vist cap to de baralla, no han vist cap to de baralla, no han
vist cap to combatiu, no l’han vist; és una pena que els grups
que donen suport al Govern avui tornin quedar tot sols en
aquesta cambra, és una pena, els mateixos grups que
sistemàticament, quan són a l’oposició presenten una i una altra
vegada comissions d’investigació de temes que fins i tot no són
competència del Govern, de temes que fins i tot es troben
judicialitzats, i els grups d’esquerres, sistemàticament, dins la
legislatura 2011-2015 en varen presentar set de comissions
d’investigació, ja dic, temes que es trobaven judicialitzats i
temes que tampoc no eren competència d’aquest parlament.

(Alguns aplaudiments)

Però, és clar, ara governen, ara passen pena per les
responsabilitats i ara és quan posen excuses, diuen a ca meva,
de mal pagador.

Més, el que li he de dir al Sr. Ensenyat, que era president
del Consell Insular de Mallorca en el moment on hi va haver
més casos d’explotació sexual en aquestes illes, doncs, miri,
vostè diu que hi votaran en contra perquè no en traurem res de
positiu, això ha dit. Em sorprèn, no en traurem res de positiu,
escolti’m, escolti’m, Sr. Ensenyat, jo crec que sí que
n’haguéssim tret de coses positives, he anomenat abans dotze
entitats que res no tenen a veure amb temes polítics, he
comentat tota una sèrie d’entitats que haguessin pogut venir a
comparèixer aquí, i la idea, a part, evidentment, d’esclarir què
és el que ha passat i de possibles responsabilitats, és sobretot
mirar el futur i mirar per què l’explotació sexual a les Illes
Balears cada dia anam a més, i no just de nins que són tutelats
o de nins que es troben en guarda i custòdia.

Al PSOE, diu que ens manca amplitud de mires, que aquest
tema s’ha debatut i que, per tant, hi votaran en contra. Miri, les
comissions del Consell Insular de Mallorca són comissions
paperot, no han servit per a res, perquè hi havia una eina
reglamentària en el Consell Insular de Mallorca,...
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(Alguns aplaudiments)

... que és una comissió d’investigació i hi han votat en contra,
per tant, comissió d’investigació no l’han volguda mai, ni en el
Consell Insular de Mallorca, ni aquí, vull dir, no s’excusin en
competències, no volen investigar.

Per fer una feina que no sigui partidista aprovin la comissió,
perquè això és el que vostès fan, creen unes comissions per fer
política, per excusar-se de fer una comissió reglamentària; si no
volen partidisme aprovin aquesta comissió d’investigació.

M’ha soprès molt, Sra. Mayor, el to de la seva intervenció,
molt, li he de dir que no m’ho esperava, no m’ho esperava, el
to de descaradura i de cinisme d’“Unidas Callamos”, el to del
partit...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

..., el to, a més, sincerament, personalment, jo no ho esperava
de vostè, el to d’aquell partit que deia caiga quien caiga,
d’aquell mateix partit que el vicepresident ara se’n va a fer
altres batalles, perquè li ha vengut gros ser vicepresident
d’Espanya.

Miri, la xarxa de prostitució organitzada, nosaltres no li
hem dit mai que hi hagi una xarxa de prostitució organitzada,
sap qui ho va dir? Va ser el Sr. Javier de Juan, el president de
l’IMAS, nosaltres no ho hem dit mai, va ser el Sr. Javier de
Juan, i vostè ha dit que aquest tema està judicialitzat, vostè ha
dit que la justícia ha parlat; no és vera, no ha parlat, per què diu
mentides? Quin és el judici que hi ha hagut sobre aquest tema?
Per què diu que la justícia ha parlat? No és vera que la justícia
hagi parlat. Per què sistemàticament diuen mentides, per què?
Per emmascarar-ho tot. Perquè no saben com han de justificar,
una vegada més, aquesta descaradura, aquesta infàmia de votar
en contra d’això.

Vostè ha dit que la Sra. Cirer va dir que no ho sabia. És
mentida, és mentida, i la mir a vostè als ulls, és mentida, es miri
les actes, no és vera, no tenia per què anar a aquest paperot de
comissió, i hi va anar per responsabilitat institucional i per
responsabilitat amb el seu partit polític, hi va anar perquè no
tenia res a amagar, i va parlar durant dues hores i mitja, i no va
dir això que vostè diu, és mentida, i no li ho consent.

(Alguns aplaudiments)

Vostès no només votaran en contra del primer punt, que és
una comissió d’investigació que fa molta falta, i no passin pena
que, evidentment, la seguirem demanant, perquè vostès ho
demanarien en el nostre lloc, no em crec que Podemos, el
PSOE i MÉS no la demanassin, no m’ho crec, ni s’ho creu
ningú, tothom sap que vostès hi voten en contra perquè tenen
molta responsabilitat, es pot amagar, això és el que veu tothom,
ho veuen els seus mateixos que s’han hagut d’inventar unes
comissions paperot en el consell perquè no saben com ho han
de justificar als seus mateixos votants.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

És clar que s’ha d’investigar, s’ha d’investigar i vostès ho
saben, han volgut tancar en fals aquest tema, i això, vostè deia
a la nostra legislatura, no sé qui parlava de la nostra legislatura;
la seva legislatura serà la dels abusos dels menors, sempre
estaran tacats per això, mai no seran creïbles en aquest tema.

(Alguns aplaudiments)

Vostès avui tornaran votar en contra que el Parlament de les
Illes Balears insta el Govern a personar-se en els casos judicials
oberts que impliquin explotació sexual. És a dir, el Govern no
es personarà en els casos? En canvi, vostès varen votar a favor
que els consells insulars es personassin...

(Remor de veus)

..., i el Govern no s’ha de personar?

(Remor de veus)

Mirin, no votarem a favor, no acceptarem les esmenes, no
les acceptarem i li diré per què: estam cansats, cansats, una
vegada i una altra de continuar, de revisar si escau, de reconeix
que..., no estam cansats, gran part d’aquests punts que són aquí
són punts que han sortit de la comissió aquesta d’experts del
Consell Insular de Mallorca, que recomanaven una auditoria
externa dels procediments de l’IMAS, no que la fes l’OBIA,
com quedam, l’OBIA és del Govern o no és del Govern? El
Govern és competent o no és competent? Perquè així com... hi
ha dies que diuen que el Govern és competent...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, hauria d’acabar.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... i ara resulta que l’OBIA ha d’investigar? No. Si s’ha de fer
una auditoria, l’hauria de fer una auditoria externa.

Els deman que, per favor, reconsiderin...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, acabi, per favor.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sí, ja acab. Els deman, al PSOE, presidenta Francina
Armengol, els deman a MÉS i els deman a Podem que ho
reconsiderin, avui, una vegada més es produirà una infàmia,
votaran en contra d’investigar els menors que han estat
explotats sexualment en aquestes illes. Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. La Sra. Durán ha manifestat que
acceptava la votació separada, per tant, passam a votar
separadament els punts.
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Passam a votar el primer punt. Votam.

25 sí, 30 no, cap abstenció.

Passam a votar el punt número 2. Votam.

54 sí, cap no, cap abstenció.

Passam a votar el punt número 3. Votam.

25 sí, 30 no, cap abstenció.

Passam a votar el punt número 4. Votam.

26 sí, 27 no, 2 abstencions.

Ara passam a votar el punt número 5. Votam.

55 sí, cap no, cap abstenció.

Ara passam a votar el punt número 6. Votam.

26 sí, 29 no, cap abstenció.

Ara votam el punt número 7. Votam.

26 sí, 29 no, cap abstenció.

Ara passam a votar el punt número 8. Votam.

25 sí, 30 no, cap abstenció.

I ara passam a votar el punt número 9. Votam.

25 sí, 30 no, cap abstenció.

Els vull anunciar que abans de passar al quart punt, tenim
necessitat d’aturar el plenari per orejar la sala durant cinc
minuts.

(Pausa)

IV. Debat de presa en consideració de la Proposició de
llei RGE núm. 6957/20, presentada pel Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes Balears, d’agilitació per
incentivar la inversió.

EL SR. PRESIDENT:

...l’ordre del dia, que correspon al debat de presa en
consideració de la Proposició de llei RGE núm. 6957/20, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
d’agilitació per incentivar la inversió.

Començam amb la intervenció per part del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, per fer-ne la
presentació de la proposta té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President. Bé, avui El Pi du a presa en
consideració una proposició de llei de reactivació de la inversió

a les Illes Balears. Vull començar la meva intervenció amb
dues reflexions prèvies que crec que són imprescindibles per
contextualitzar un poc aquesta iniciativa del nostre grup
parlamentari. 

La primera reflexió és el moment en què es va presentar
aquesta proposició de llei, perquè aquesta proposició de llei es
va presentar fa gairebé un any, es va presentar el mes d’abril de
2020. I la reflexió, ens hem de fer mirar que en aquesta cambra
estiguem un any per fer el primer debat de la presa en
consideració d’una proposició de llei. Com estam acostumats
els grups de l’oposició, molt sovint se’ns diu i amb una certa
raó, que determinades propostes el que hem de fer és presentar
una proposició de llei, i això se’ns diu sovint i, ja dic, té una
part de veritat, el que passa és que si després veim que estàs un
any per començar el tràmit, evidentment la nostra tasca en
aquest sentit queda molt limitada, molt tallada i molt
entrebancada. Per tant, nosaltres pensam que aquesta és una
reflexió que hauríem de fer, que els grups parlamentaris quan
tenim la iniciativa de fer una proposició de llei, hauríem
d’intentar trobar uns tràmits àgils i ràpids i no estar un any
perquè es faci el primer debat al respecte, perquè tots
comprenem que un any sobre una iniciativa, evidentment li crea
un cert desfasament. Això és inevitable, és inevitable.

La segona reflexió que volia fer és que, com tots són
testimonis, en gran part com a conseqüència d’un ús pervers de
la capacitat de fer decrets llei per part del poder executiu, a
aquesta cambra de facto se li ha eliminat aquesta legislatura la
seva funció legislativa, o bàsicament se li ha eliminat la seva
funció legislativa, perquè aquí ja tramitam molt poques lleis.
Aquesta és la realitat. I per tant, jo crec que només per tenir
l’oportunitat de tramitar una llei, poder fer esmenes i poder fer
aportacions que després tenguin una transcendència i es
publiquin en el butlletí i no siguin només declaracions
d’intencions, que és el que passa amb les proposicions no de
llei, només per això ja crec que val la pena votar favorablement
el tràmit de presa en consideració, perquè almanco dónes
l’oportunitat als grups del poder legislatiu a fer aportacions i a
fer propostes, perquè si no, ens veim absolutament limitats, en
aquest cas a la funció legislativa, d’intentar fer coses. 

Aquestes crec que són dues reflexions molt pertinents al
voltant d’aquesta iniciativa.

Dit això, és evident que la nostra proposició de llei és
variada, perquè respon a l’inici de la pandèmia i, per tant,
respon a la voluntat de canviar una sèrie de normatives,
sobretot amb una finalitat, que és que hi hagi més inversió;
davant una contracció de l’economia, volem donar facilitats,
agilitats administratives perquè el sector privat pugui invertir i
pugui moure economia. Aquesta era la pretensió bàsica. Som
-vull insistir en això-, som en un debat de presa en
consideració, per tant, no és un debat de discutir la coma o el
punt, això seria un debat d’esmenes, hi pot haver aspectes que
siguin millorables, lògicament. La nostra pretensió sobretot és
que es produeixi aquest debat en aquesta cambra i els grups
puguin fer les seves esmenes, les seves aportacions, les seves
incorporacions, les seves millores. Aquesta és la voluntat amb
la qual vàrem presentar aquesta iniciativa.
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Certament, una part del contingut que nosaltres presentàvem
en aquesta proposició de llei va ser recollit parcialment en el
Decret Llei 8/2020 i a la posterior Llei 2/2020, això és cert,
sobretot en tres temes concrets. Però fins i tot en aquests temes
concrets, crec que té sentit allò que nosaltres proposam, perquè
dos d’aquests tres temes estan subjectes a un termini, que acaba
a finals de 2021. Per tant, quan acabi el 2021, tant el tema de
modernització d’establiments turístics, com el tema de la
declaració responsable per fer obres majors, de reforma, de
modernització, de rehabilitació, quedaran sense vigència. I la
voluntat del nostre grup i la proposició de llei així ho planteja,
és que aquestes dues idees força d’inversió tenguin una durada
indefinida, no estiguin subjecte a termini. Per tant, ja hi ha un
canvi en relació al que tenim aprovat en aquest Decret Llei
8/2020 i en aquesta Llei 2/2020.

Com vostès saben, en relació amb aquest tema de la
modernització d’establiments turístics, el Grup Parlamentari
d’El Pi ve sostenint des de fa molts d’anys, que ha estat una
política absolutament d’èxit a les Illes Balears, una política
iniciada per un govern d’esquerres, que no ens cansarem de dir-
ho, perquè ja veim que hi ha molts de diputats que reneguen un
poc de l’origen d’aquesta iniciativa i del fons d’aquesta
política; però ha estat una política molt positiva per a les Illes
Balears, perquè ha provocat una millora de la qualitat dels
establiments turístics a les Illes Balears. I juntament amb
aquesta millora de la qualitat dels establiments turístics, el que
hem fet és millorar també les condicions de treball, perquè amb
més categoria d’establiment, millors condicions laborals per als
treballadors. Per tant, des de tots els punts de vista ho veim
positiu. 

És ver que a un moment determinat el Partit Popular va
abusar absolutament i va crear allò que es va dir de pujar
alçades, increment de places. Nosaltres això no ho contemplam,
no ho contemplam, però consideram que el sector més
important de les Illes Balears econòmicament parlant, necessita
una capacitat d’adaptació continuada, que no acaba el
desembre de 2021, continuada del seu producte i per això
necessita una norma que li doni aquesta flexibilitat. I aquesta és
una proposta que nosaltres tenim, subjecta a millora, perquè -ja
dic- no és moment de discutir les comes, és moment de dir,
compartim la idea que hi hagi una normativa per a establiments
turístics que els permeti ser flexibles, anar adaptant-se i anar
modernitzant-se?, aquest és el debat a dia d’avui. I nosaltres
pensam que sí, que és absolutament pertinent.

Segona qüestió que ja estava recollida a la Llei 2/2020, és
el tema, nosaltres a la proposició de llei li dèiem comunicació
prèvia, després se li va dir declaració responsable per fer obra
major. Nosaltres ja en el debat i la tramitació d’aquesta llei
2/2020, ja vàrem constatar que volíem anar molt més enllà.
Nosaltres feim un plantejament d’inici que és que es puguin fer
obres majors via comunicació prèvia, només de rehabilitació,
de modernització i de reforma. Nosaltres evidentment si això
es tramités posaríem damunt la taula que també es poguessin
fer obres d’ampliació, perquè nosaltres pensam que la idea de
la comunicació prèvia és una idea que ha d’agafar força, que ha
d’expandir el seu àmbit i que, per tant, cada vegada més s’han
de poder fer més obres a les Illes Balears a través d’aquesta via,
per què? Perquè el que no és possible és condemnar l’operador
jurídic a esperar tres anys que se li doni una llicència. Això ens

pareix una animalada i com que no hem estat capaços de trobar
altres sistemes, pensam que aquest és un sistema que pot
funcionar. 

Hi havia moltes resistències amb obra menor a fer la
comunicació prèvia i ha estat un èxit. En matèria d’activitats el
mateix, hi havia moltes resistències a la declaració responsable
i ha estat un èxit i està funcionant. I, a més a més, d’acord amb
la normativa europea, és el camí, el camí és més declaració
responsable i comunicació prèvia, que el camí de la clàssica
llicència. Per tant, nosaltres el que consideram és que aquí -i
aquesta també és la idea clau en el debat de presa en
consideració-, és si consideram que li hem de donar carta de
naturalesa a la comunicació prèvia per fer obra major i si li hem
de donar un àmbit més expansiu i indefinit. Aquesta és la
qüestió.

Després hi ha una tercera qüestió que també està recollida,
que la deix, perquè aquesta està totalment resolta, que és el
tema de l’estàndard d’aparcaments, que aquí també hi havia un
desfasament amb la Llei d’urbanisme. Això ja es va corregir,
estam d’acord i això decauria. 

Pas a les altres mesures de la nostra proposició de llei que
no són a la Llei 2/2020, cinc en vull destacar. 

Una primera, el tema de la Llei de camins. La Llei de
camins, jo ho vaig dir a la seva tramitació en el seu moment, no
se’m va fer cas per part de l’esquerra i ara són esclaus de no
haver-me fet cas, clar, subjecta a tràmits, a avaluació ambiental,
qualsevol cosa, qualsevol via senderista. Hi ha un projecte
públic molt important, molt necessari per a les Illes Balears a
la zona del Llevant: Capdepera, Artà, Son Servera i Sant
Llorenç, que està absolutament aturat per culpa de la seva llei,
perquè posar quatre cartells va a avaluació ambiental. Nosaltres
a això no li veim cap sentit. Per tant, nosaltres plantejam aquí
que qualsevol ruta senderista hagi de passar a avaluació
ambiental si d’acord amb la normativa d’avaluació ambiental
la requereix. Ara, si amb la normativa d’avaluació ambiental no
la requereix, que no sigui la Llei de camins que obligui sempre
a passar aquest tràmit. És un plantejament que crec que seria en
positiu i sé cert que els seus batlles en aquesta zona ho agrairan,
no sé si eternament, però gustosament sí que ho agrairien.

Segon tema d’altres mesures, el tema d’avaluació ambiental
per a determinades qüestions. Els projectes d’urbanització de
petites dimensions, com passa a Aragó, perquè això està copiat
de la llei aragonesa, consideram que una vegada que el pla
general ja ha superat l’avaluació ambiental haver de tornar a
tramitar una avaluació ambiental per a aquest projecte
d’urbanització em pareix excessiu i innecessari. Per tant,
consideram que en aquests casos es pot exonerar, i qualcú ho
ha fet a Aragó, un govern d’esquerres, se suposa que aquí
podem ser un poc sensibles a intentar incentivar la inversió a
aquesta qüestió. Pensam que això té tot el sentit del món.

Vull recordar que aquest pacte també ha relaxat la
normativa d’avaluació ambiental per a les plaques solars, i
nosaltres hi estam totalment d’acord, no tenim res en contra,
però quan és necessari i es considera que les petites
instal·lacions de plaques solars no fa falta que superi una
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avaluació ambiental, s’ha fet un canvi de la normativa.
Nosaltres proposam el mateix en aquests casos.

El mateix dic per a agroturismes i hotels rurals, per a menys
de trenta places la normativa estatal deia que no feia falta
avaluació ambiental, es va canviar la normativa estatal i aquí es
va crear el buit i ara un agroturisme, que és una casa existent
d’abans de 1960, eh?, una casa existent, no estam construint res
nou, perquè pugui tenir quatre habitacions resulta que ha d’anar
a avaluació ambiental. A nosaltres això ens pareix excessiu. Per
tant, per incentivar la inversió pensam que aquest tràmit també
es pot eliminar -ja dic- per a establiments inferiors a trenta
places, que era el que ja deia la normativa estatal.

Tercera qüestió, edificis fora d’ordenació. La qüestió dels
edificis fora d’ordenació i edificis inadequats és una qüestió
difícil, complexa jurídicament, etc., però bé, nosaltres pretenem
aquí flexibilitzar un poc la normativa perquè aquells edificis
que fossin legals, però on s’hagi fet una part il·legal puguin fer
obres a les estructures i a determinats àmbits perquè l’edifici no
es faci malbé i perquè no creem una situació de crida a
l’economia submergida, que és el que acaba passant, però el
que acaba passant és que normalment molt sovint, massa
sovint, es fan obres sense llicència a aquests edificis perquè no
hi ha una altra alternativa, perquè la normativa no dóna marge
als ajuntaments a donar una llicència. Per tant, en aquestes
situacions pensam que podríem flexibilitzar la normativa de
fora d’ordenació.

Quarta qüestió -vaig acabant-, inversions d’interès
autonòmic. Bé, les inversions d’interès autonòmic són una
figura interessant que sobretot està vinculada a la reducció de
terminis en contractació, però que nosaltres pensam que ha
d’anar molt més enllà, perquè si una inversió és declarada pel
Govern d’interès autonòmic, vol dir que l’hem d’acompanyar,
que l’hem de mimar, que hem de fer un esforç perquè tiri
endavant, perquè això sigui una realitat. I com?, nosaltres
proposam una idea que és la creació d’un coordinador
administratiu dins del funcionariat que ja té el Govern, que
aquest sigui un responsable d’acompanyar en tots els tràmits
que ha de fer aquella inversió, d’acompanyar el projecte,
d’ajudar, d’empènyer, de salvar, de recollir els requeriments, de
solucionar deficiències, etc., del que passa a la realitat. Pensam
que aquesta és una manera de donar més virtualitat i més força
a la figura de l’interès autonòmic. 

I acab amb la darrera mesura, que és la pròrroga del termini
de llicència. És evident que molta gent s’ha trobat enmig d’una
crisi tenint previst fer una inversió que li crea moltes dificultats.
Els terminis s’allarguen per la situació de pandèmia que vivim,
les activitats s’atura, no s’atura, ara ve, ara tal, ara s’aixeca, ara
no s’aixeca, ara no puc venir... bé, nosaltres deim, escoltau, als
senyors que tenen una llicència atorgada o que tenen una
llicència sol·licitada donau-los una pròrroga dels terminis
perquè puguin realitzar aquesta inversió, així els alleujam de
costos, de pròrrogues, etc., i els facilitam la seva inversió. Això
té un cost zero per a l’administració o un cost molt petit, en tot
cas un cost de no recollir nous recursos, però no un cost directe
per als ajuntaments. I pensam que és una mesura proporcionada
a la crisi que hem patit. 

Per tant, ja veuen que són diferents mesures de diferents
calats, però que en tot cas a aquest debat de presa en
consideració del que es tracta és de pensar si els val la pena que
el Parlament tramiti una proposició de llei on tots els grups
puguin fer esmenes i millores a diversos àmbits d’activitat per
intentar ajudar a la reactivació econòmica de les Illes Balears. 

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Ara em correspon demanar als diferents
grups parlamentaris per organitzar el debat si volen intervenir
en torn a favor o en torn en contra o només fixar posició. Grup
Popular? 

EL SR. COSTA I COSTA:

El Grup Parlamentari Popular a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Grup VOX?

LA SRA. RIBAS I MARINO:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

Ciudadanos?

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

Unidas Podemos?

LA SRA. SANS I REGIS:

En contra.

EL SR. PRESIDENT:

MÉS per Mallorca?

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

En contra.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Mixt?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

En contra.
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EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari Socialista?

EL SR. BORRÀS I BARBER:

En contra.

EL SR. PRESIDENT:

Començam amb les intervencions dels grups parlamentaris
en torn a favor. Començam pel Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputades. Bé,
m’agradaria començar remarcant un assumpte, una qüestió que
ha posat de manifest el Sr. Melià, però que sembla ser que no
sé si ha quedat suficientment clara. Avui del que es tracta és de
debatre si es pren o no en consideració una proposició de llei
d’agilitació per incentivar la inversió. Per tant, aquí es tracta de
debatre si és necessari o no a dia d’avui un projecte, una
proposició de llei d’aquest tipus o no. Tal com acabam
d’anticipar la resposta que donam des del Grup Parlamentari
Popular és que és imprescindible, no és que sigui convenient,
no, no, és imprescindible una proposició de llei d’aquest tipus.

És curiós perquè resulta que és imprescindible avui que som
a finals de març de 2021 quan la proposició de llei es va
plantejar dia 15 d’abril de 2020. Que a dia d’avui encara algú
pensi que no és necessària una proposició de llei d’aquest tipus,
és realment és sorprenent i sembla ser que tots els grups
parlamentaris de la bancada de l’esquerra el que consideren és,
ah!, això no fa falta, això de..., ei!, impulsar la inversió, la
reactivació econòmica..., bah!, això ja ho hem impulsat, ja hem
fet la feina que havíem de fer amb els decrets lleis o amb el
Decret llei 8/2020 i amb la Llei 2/2020 i això ja està..., ja és un
tema solucionat. Nosaltres, el Partit Popular, creim que no
només no està solucionat sinó que és -repetesc- absolutament
imprescindible una proposició de llei d’aquest tipus. 

Ho és a dia d’avui, però és que he de recordar que ja ho era
el 2019 abans de la pandèmia perquè resulta que des de l’any
2015 el Govern de la Sra. Armengol s’ha dedicat a fer
polítiques contraproduents respecte de l’activitat econòmica,
del que es tractava no era d’impulsar l’activitat econòmica, sinó
d’aturar-la, d’aturar-la. I, efectivament, això és el que es
produïa durant el període 2016-2019, l’activitat econòmica
creixia un 4% a les Illes Balears a l’any 2016, i el 2019
estàvem a poc més de l’1% del creixement econòmic i les
previsions per al 2020, abans de la pandèmia, abans que arribàs
el desastre de la pandèmia, ja eren que el creixement econòmic
no superaria l’1%, no superaria l’1%, fins i tot se situaria per
sota de l’1%, això abans que ens atacàs la pandèmia.

Per tant, la tendència cap el decreixement econòmic era una
evidència certa i, per tant, les polítiques d’impuls de l’activitat
econòmica ja eren una necessitat abans de la pandèmia. I ho
eren perquè les polítiques econòmiques inspirades en el
prohibicionisme, les moratòries, la intervenció dels mercats,
doncs, evidentment, donaven lloc a la paràlisi i a la tendència

al decreixement econòmic, i això ja ho constatàvem, com dic,
a l’any 2019.

Per tant, a l’any 2019, abans de la pandèmia, ja era
necessari posar en marxa el que des del Partit Popular sempre
hem dit el cercle virtuós de la prosperitat, basada, al nostre
entendre almenys, en la competitivitat, en la productivitat, en
el creixement econòmic i en la generació de llocs de feina, més
llocs de feina i de més qualitat.

I per aconseguir-ho, al nostre entendre, s’han de fer, o
s’havien de fer, i a dia d’avui ara encara més que mai, una sèrie
d’accions que depenen directament de l’administració pública.
En primer lloc, s’han de donar facilitats als inversors en donar,
per exemple seguretat jurídica, en abaixar els imposts i aprovar,
per exemple, un règim especial de les Illes Balears, la part
fiscal del REB forma part d’aquestes eines per donar facilitats
i incentius als inversors perquè pensin en les Illes Balears a
l’hora de muntar activitat econòmica.

S’ha de reduir i simplificar la burocràcia administrativa i
agilitar tràmits, però no es tracta només d’agilitar tràmits per a
l’administració, que és el que fa tota la bancada de l’esquerra,
agilitar-se tràmits a ells mateixos i dificultar els tràmits al
sector privat, als administrats, és una cosa insòlita, el Sr. Melià
ho ha citat moltes vegades i aquest diputat que els parla també,
és una cosa realment sorprenent; fins i tot llicències, fins i tot,
en fi..., l’administració, no, no, ja hi confiam en l’administració,
no fa falta que acompleixi cap tràmit; això sí, als administrats,
al sector privat tots els entrebancs possibles, alguna vegada un
podria arribar a pensar que és un objectiu que es marca la
bancada de l’esquerra d’introduir més i més i més dificultats al
sector privat per intentar que quedi aturat de forma definitiva,
que és no només eixamplar el coll de botella, no, no, sinó
reduir-lo encara més per intentar que no es pugui pràcticament
fer res.

S’ha de reduir, com dic, la fiscalitat, s’han d’abaixar
imposts per incentivar la inversió i cada vegada que els
plantejam, per exemple, escoltin: no podríem llevar l’ecotaxa?
De cap manera. No podríem abaixar el cànon d’aigües? Faltaria
més! Reducció de taxes, etc.? De cap manera, en fi, tot és
pràcticament mentar la bicha, vull dir, és plantejar reduir
imposts i sortir corrents la bancada de l’esquerra. Nosaltres
pensam que, sincerament, per reactivar l’activitat econòmica fa
molta falta.

Fomentar la innovació i la recerca, tant pública com
privada, tant pública com privada, ho reiter. Fomentar la
competència al mateix temps que es combat amb fermesa,
faltaria més, l’intrusisme i les pràctiques il·legals.

Oferir un marc normatiu, al nostre entendre, reduït, reduït,
però clar i estable en el temps, perquè tots els agents coneguin
aquest marc normatiu, el puguin acomplir, sigui fàcil
d’acomplir, sigui clar i en fi doni seguretat jurídica i afavoreixi
i impulsi la inversió.

Hem d’aconseguir que les administracions públiques siguin
eficaces, administracions públiques eficaces, un concepte que
es troba oblidat, oblidat, i, efectivament, és necessari que les
administracions públiques actuïn amb eficàcia, actuïn amb
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eficiència; tenim molt clar, això sí, almenys molt clar ho tenim
des del Partit Popular, que els serveis públics i les
infraestructures públiques constitueixen un component
imprescindible per a la millora de la competitivitat de l’activitat
econòmica. Sí, sí, infraestructures com tot el sistema de
depuració d’aigües són imprescindibles per millorar la
competitivitat econòmica.

Però si era, com he dit abans, necessari abans de la
pandèmia que hi hagués aquestes mesures d’impuls de
l’activitat econòmica, bé, arribada la pandèmia ja és que són
absolutament imprescindibles, són absolutament
imprescindibles. Arribada la pandèmia, és evident que la
primera mesura, la bàsica era la política econòmica encaminada
a protegir el teixit productiu, no podíem permetre’ns de cap de
les maneres que el teixit productiu de les Illes Balears, basat en
petites i mitjanes empreses i autònoms, caigués. I això és el que
hem intentat des del Partit Popular constantment, ajudes, ajudes
directes, finançament, liquiditat per a autònoms i PIME per tal
que poguessin sobreviure a aquesta situació de desastre
econòmic que patim.

I en fi, des del Partit Popular ho hem tengut claríssim, hem
estat molt contents que hi hagués el suport econòmic per part
del Govern central amb aquest decret llei darrer d’ajudes,
d’aquest 5/2021 per ajudar l’activitat econòmica amb aquesta
finalitat que és: si no hi ha teixit productiu, si deixam caure el
teixit productiu la reactivació serà impossible. Però, una vegada
salvat, si és que és possible salvar-lo, que part serà impossible,
una vegada salvat el teixit productiu, com dic, la reactivació
econòmica no es produirà si no hi ha una flexibilitat en el
mercat, si no hi ha una obertura dels mercats perquè els
empresaris puguin fer el que saben fer, que és activitat
econòmica.

Per tant, es requereixen reformes, és clar que sí, si ja eren
necessàries abans, imaginem ara, reformes estructurals per
reactivar l’activitat econòmica. I en aquest sentit, que això és
segurament, Sr. Melià, el que ens diran des de la bancada de
l’esquerra, és que ja ho hem fet, ens diran: no, vàrem fer el
Decret 8/2020, van fer, bé, no de dos rovells, no, no, quatre
rovells devia tenir el Decret Llei 8/2020, que es va transformar
no intencionadament per la bancada de l’esquerra, però es va
transformar en la Llei 2/2020.

La idea, les tres principals mesures: la declaració
responsable, la modernització d’establiments turístics i el tema
dels canvis d’ús, resulta que tenen data de caducitat, la data de
caducitat és 31 de desembre del 2021. Ara sortiran i ens diran
que, bé, que d’aquí a 31 de desembre d’enguany els projectes
que entraran per fer inversions i modernització dels
establiments turístics per exemple, seran, bé, hi haurà tones de
paper que entrarà dins l’administració per fer inversions, quan
estam ofegats. Sembla més que evident que s’haurà, com a
mínim, de tenir més temps, per tant una mesura que doni més
temps, que ja ho dèiem en el seu moment, és absolutament
imprescindible.

Constatam, per tant, un fracàs estrepitós, al nostre entendre,
del Decret Llei 8/2020 i, per tant, de la conseqüent Llei 2/2020,
no ens serveixen, són insuficients, no reactivarem res amb
aquesta Llei 2/2020, les mesures són massa restrictives, s’han

d’obrir encara més els mercats, el sector privat ha de poder
funcionar d’una forma més flexible. I l’evidència empírica ho
posa de manifest, les cues en la tramitació d’expedients
continuen, continuen perquè no s’ha fet res, no s’ha aconseguit
l’objectiu. En conseqüència, no podem fer més que donar
suport a aquesta presa en consideració d’aquesta proposició de
llei per tal que puguem ampliar encara més i puguem reactivar
l’activitat econòmica.

De fet, creiem absolutament necessari que s’aprovi en
aquest parlament una llei omnibus per tal de racionalitzar,
simplificar tràmits, en la qual es deroguin, sí, sí, es deroguin,
modifiquin i agilitin tots els tràmits inútils o innecessaris; s’ha
de fer una revisió total i absoluta de la tramitació
administrativa, i és una feina que s’ha de fer, no ens queda més
remei, perquè hem tengut una tendència innata de venir a
aquesta cambra i aprovar, i aprovar i aprovar, i tal vegada en
aquesta llei omnibus que els dic, doncs convendria que hi
hagués una disposició derogatòria que tengués prou amplitud,
ho diem amb total sinceritat des del Partit Popular. Tal vegada
el que s’ha de fer és derogar, el que s’ha de fer és derogar coses
que no serveixen per a res i, si no serveixen per a res, per què
les tenim? Per exemple, mir el president del Consell d’Eivissa,
Vicenç Marí, escolti, això de les cèdul·les d’habitabilitat, és
que ja està bé, ja està bé, de què serveix una cèdul·la
d’habitabilitat si un arquitecte o un tècnic ha donat
l’autorització; en fi, no ho entenem, no entenem per què hem de
continuar amb aquests tràmits anacrònics totalment i
absolutament.

Per tant el rellevant no és tant, com dic, el contingut de la
proposició de llei, que en alguns apartats doncs segurament
introduiríem modificacions i en alguns altres, sense cap dubte,
en alguns altres no, i sense cap dubte introduiríem coses
addicionals, ampliaríem moltes de les coses, però és un bon
començament. Només el títol ja ens agrada, el títol ja va per
bon camí, per tant, una de les mesures, la primera de totes, a
l’article 1, que la compartim plenament, en fi, el tema de la
modificació de la famosa disposició addicional quarta de la
Llei 8/2012, una llei que, com bé ha dit el Sr. Melià, una
disposició addicional que, com bé ha dit el Sr. Melià, ha
introduït unes millores per a les Illes Balears absolutament
fonamentals, parlam d’uns resultats al nostre entendre
boníssim, més de 1.500 milions d’euros d’inversions, un
augment molt considerable de la categoria dels establiments
turístics i, per tant, una aposta claríssima pel turisme de
qualitat, i tot això aconseguit sense que es consumís un pam
més de territori. Sí, potser és l’incentiu addicional que s’oferia
era apujar en alçades, en certes alçades, però no consumint més
territori, que era un dels objectius de la Llei 8/2012.

I perquè s’emmarca dins una política turística basada en
incentius i no en prohibicionisme, que és el que tant els agrada
a la bancada de l’esquerra; política d’incentius, avui en
parlàvem amb el conseller Marí, no?, la política d’incentius és
la política adequada, o així ho entenem des del Partit Popular,
i no la del prohibicionisme de sempre que és errònia, és
equivocada.

De fet, veuríem bé que mesures d’aquest tipus es fessin
extensives a altres sectors econòmics, la disposició addicional
quarta per què no fer-la extensiva a la indústria o a
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l’agricultura? Vull dir, no hi hauria cap problema, fins i tot als
habitatges particulars, a canvi d’inversions mediambientals o
inversions en matèria d’eficiència energètica; nosaltres ho
vàrem proposar a les esmenes al Decret Llei 8/2020.

Per tant, com que tenim ganes de proposar-ho i no només
proposar, sinó aprovar-ho, donarem suport sense cap tipus de
dubte a aquesta presa en consideració d’aquesta proposició de
llei que planteja El Pi.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la
paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Bones tardes ja, diputades i diputats. Bé,
debatem ara la presa en consideració d’una proposició de llei
que presenta el Grup Parlamentari El Pi, d’agilitació per
incentivar la inversió, d’entrada el títol el considerem molt
adient per la situació actual, encara que, com ja ha comentat el
seu portaveu, el Sr. Melià, aquesta proposició la van registrar
fa pràcticament un any, però encara es troba vigent, i això diu
molt poc de com es legislen les coses en aquest Parlament.

De fet, i ho ha dit el Sr. Melià, durant el 2020 pràcticament
només es va tramitar una proposició de llei, la 2/2020, que va
ser un rodillo dels grups parlamentaris que donen suport al
Govern i pràcticament no es va incorporar cap nova iniciativa
d’impuls a l’activitat econòmica que presentàvem molts dels
grups de l’oposició.

Però, bé, dit això i dit, evidentment, que votarem a favor,
com ja hem anunciat, aquesta presa en consideració, aquesta
proposició de llei que ens sorprèn molt negativament, pel que
ja hem vist a la votació prèvia, que no prosperarà, que
considerem que és una desgràcia per al nostre Parlament,
perquè evitarà que es puguin fer propostes i que es pugui
enriquir aquest document, però bé, és el que veiem per part dels
grups parlamentaris que donen suport al Govern.

Parlem d’incentivar la inversió, per incentivar la inversió,
evidentment, necessitem agilitació administrativa, que hi ha
punts que ja ho contemplen, hi ha molts més punts que..., fins
i tot el portaveu del Grup Parlamentari Popular ja ha dit, que
podríem afegir a aquesta proposició de llei: beneficis fiscals
necessaris per incentivar la inversió, i més en una situació com
la que tenim actualment a les Illes Balears.

Nosaltres, com a Grup Parlamentari Ciutadans ja vàrem
demanar al principi de la legislatura una auditoria operativa per
fer més eficient la gestió de l’administració, però bé, això no va
tenir èxit i esperem que en els propers mesos alguna iniciativa
d’aquestes prosperi i es pugui fer una millora de l’eficiència en
l’administració.

Però també per incentivar la inversió el que necessiten els
inversors és seguretat jurídica. I unir seguretat jurídica i Illes
Balears no casa molt bé, de fet, si cerquem a qualsevol 
cercador d’internet “inseguretat jurídica a Balears”, n’hi ha
milers, milers de seccions de tota mena, o sigui, sí que és vera
que la principal secció que hi ha són temes d’inseguretat
jurídica a Balears en urbanisme, però n’hi de tota mena, també
de medi ambient i de moltíssimes coses. I ara, i per què hi ha
tanta inseguretat jurídica en urbanisme a les Illes Balears?
Perquè tenim milers d’habitatges podríem denominar en els
llimbs, en els llimbs, ja ho ha comentat el Sr. Melià, per fora
d’ordenació, inadequats, hi ha una casuística impressionant de
milers d’habitatges que tenen problemes urbanístics. I això
també genera desprotecció quan els compradors compren
aquest tipus d’habitatges i una desprotecció total, una falta de
seguretat jurídica amb moltíssimes compra-vendes que es fan
a les Illes Balears.

Sí que és vera que s’han fet decrets llei durant aquesta
legislatura, però de protecció de territori, el famós 9/2020, però
que no ha generat, el contrari, ha engrandit la inseguretat
jurídica de les nostres illes, al final aquest Decret 9/2020 només
va aconseguir aturar determinats processos de gestió
urbanística, castigar habitatges en sòl rústic, excepte per a
determinats afiliats del Grup Parlamentari MÉS o del Partit
MÉS per Mallorca, que corrents corrents van demanar
llicències d’obra justament el dia abans que s’aprovés aquest
decret llei. Però, bé, a part d’això no ha aconseguit reduir la
inseguretat jurídica.

El que sí, cercant documents que generin seguretat jurídica
a les Illes Balears, n’hi ha un, hi ha un document a les Illes
Balears que proporciona seguretat jurídica i és el conjunt
d’ortofotografies fetes per l’Army Map Services d’Estats Units
entre 1956 i 1957, és curiós que siguin els americans els que
generen més seguretat jurídica a les Illes Balears. Van ser unes
plaques de 23 per 23 centímetres que van immortalitzar totes
les construccions existents amb anterioritat a l’aprovació de la
Llei del sòl estatal del 1956, i que segurament va ser una
casualitat, que ambdues coses es van fer el mateix any, però bé,
és la realitat, unes ortofotografies que han ajudat a milers de
famílies de les Illes Balears a certificar i donar seguretat
jurídica a les seves propietats. Amb una legislació urbanística
balear que sempre ha generat llimbs, perquè els polítics i
tècnics puguin prendre decisions subjectives, les ortofotografies
que en el seu dia va fer un avió militar americà representen
seguretat jurídica.

Per molt que no agradi a polítics i tècnics, si un ciutadà es
presenta a l’administració amb una còpia d’una ortofoto
certificada del 1956 han de callar i assumir. Jo, amb la meva
experiència professional, de més de vint anys, he viscut
centenars de situacions en què he recomanat consulta a les
ortofotos del 1956 per esclarir temes urbanístiques i és una eina
bàsica en la gestió urbanística de Balears.

També s’han fet més fotos que són necessàries, com, per
exemple, el vol que es va fer el 1984, perquè a l’any 1987 es va
aprovar la Llei d’espais naturals i les fotos del 1984 també són
importants i també es va fer un altre vol al 1995-1996 per a la
Llei del sòl rústic del 1997.
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I tornem a mirar què ha passat durant el que duim de
legislatura amb el tema d’impuls a l’activitat econòmica i
simplificació administrativa, el famós Decret Llei 8/2020 que
per a molts de ciutadans de les Illes Balears ni ha significat
simplificació administrativa ni ha significat impuls de l’activitat
econòmica i a més a més -com s’ha dit aquí ja- té data de
caducitat. 

Per tant, considerem des del Grup Parlamentari Ciutadans,
imprescindible iniciar la tramitació d’una proposició de llei,
sigui aquesta o sigui la que sigui, de forma que es pugui regular
un impuls d’una activitat econòmica absolutament necessària
per a les nostres illes. De fet, aquest projecte de llei que
presenta el Grup Parlamentari El Pi fa referència a cinc lleis
que s’hauria de tocar determinats articles, alguns ja aquí ja s’ha
dit que ja s’han arreglat però bé, parlem de cinc lleis.

Ara ja en tenim més de lleis per retocar, la Llei 2/2020 que
ja hem citat, la Llei de l’habitatge que evidentment estem veient
quines situacions esperpèntiques s’estan donant quan es parla
d’expropiacions, quan no són expropiacions, són cessions
temporals d’ús. Però que també es podrien fer propostes per
incentivar la col·laboració publicoprivada amb una llei
d’habitatge que realment servís per generar habitatge públic,
social i assequible a les Illes Balears i moltes altres, o sigui
podríem estar buscant moltíssimes iniciatives, que tots els grups
parlamentaris poguessin presentar moltíssimes iniciatives per
millorar la situació actual legal que impliqués un incentiu per
a la inversió a les nostres illes. 

Però bé, desgraciadament, malauradament, sembla ser que
des dels grups parlamentaris que donen suport al Govern
qualsevol cosa que signifiqui incentivar la inversió, impulsar
l’economia o generar llocs de feina sembla ser que només
funciona per decrets llei o per situacions que realment fan inútil
aquest parlament perquè no podem legislar cap mena
d’iniciativa de forma que surtin iniciatives consensuades. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Pel Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula la Sra. Ribas. 

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Gracias, presidente. Nuestro grupo votará a favor de la toma
en consideración de esta ley porque consideramos que contiene
medidas que pueden ser positivas para agilizar e incentivar la
inversión en Baleares y puede impulsar al sector turístico que
es el más afectado por la nefasta gestión que tanto el Gobierno
autonómico como el Gobierno de la nación están llevando a
cabo de la pandemia sanitaria provocada por el virus de
Wuhan. 

A diferencia de las medidas aprobadas hasta ahora en este
parlamento a iniciativa del Gobierno de la Sra. Armengol y con
los votos cómplices de los partidos políticos del Pacto de
izquierdas que gobierna esta comunidad, esta norma no
discrimina en función del tipo de establecimiento turístico y

pretende abarcar todos los sectores empresariales vinculados al
turismo.

No obstante, nuestro grupo echa en falta algunas medidas
que también son necesarias para incentivar la inversión o
incluso para facilitar la supervivencia de miles de empresas que
no están recogidas en el texto que nos propone El Pi y que
nosotros presentamos en forma de enmiendas durante la
tramitación de la ley derivada del Decreto Ley 8/2020, por
tanto sin perjuicio de la posible mejora de este texto inicial que
propone El Pi nosotros votamos a favor de la toma en
consideración y esperamos que prospere esta iniciativa para
poder participar en la mejora del texto mediante las enmiendas
que los diferentes grupos presentamos.

Es una pena haber comprobado cómo los partidos de la
izquierda del pacto de gobierno, esa treintena de diputados no
son más que una simple comparsa del Gobierno de la Sra.
Armengol y renuncian a ejercer sus funciones y sus labores
como diputados para llevar a cabo la función legislativa que
forma parte también de lo que nos han encomendado los
ciudadanos de Baleares cuando nos han elegido en las urnas. 

También es cierto que no compartimos la medida que
recoge esta proposición de ley en su artículo séptimo y que ya
se planteó en la Ley 2/2020, de impulso económico, aprobada
en este parlamento. Vuelve a introducir la comunicación previa
para obras mayores de reforma cuando resulta que los sectores
afectados por esta actividad ya han advertido a todos los grupos
políticos que formamos este parlamento que esa medida genera
aun más inseguridad jurídica dado que este régimen de
declaración responsable que pretende generalizar El Pi en esta
norma evitando a los promotores de reforma solicitar la
oportuna licencia, deja al arbitrio del ayuntamiento de turno la
interpretación a posteriori sobre la legalidad de dichas obras
con el consiguiente riesgo para los promotores de verse luego
envueltos en un expediente de demolición o en un expediente
de disciplina urbanística que ayudará a engrosar las arcas
públicas municipales a costa de las cuantiosas multas a las que
podrán verse sometidos. 

Esto que estamos advirtiendo es idéntico a lo que nos ha
trasladado el propio Colegio de Arquitectos, que son los
primeros afectados por esta cuestión y que serían los primeros
interesados en que pudiera llevarse a cabo esta comunicación
previa, porque evidentemente se agilizan los trámites y por
tanto se agiliza su propio trabajo. Pero es que la agilización de
las obras de esta comunidad autónoma no puede hacerse a costa
de cargar sobre las espaldas de los ciudadanos la
responsabilidad de interpretar una normativa urbanística
ambigua y enrevesada que se presta a diferentes
interpretaciones en función de quién sea el técnico municipal
que revise la obra. La forma de agilizar el procedimiento
consiste en dotar de más funcionarios a los departamentos de
gestión urbanística de cada ayuntamiento y del resto de
servicios públicos implicados, como la Dirección General de
Recursos Hídricos o el resto de órganos responsables de emitir
informes previos para que se pronuncien luego los
ayuntamientos a la hora de decidir si conceden o no la licencia. 

Porque el atasco es descomunal y es tercermundista tener
que esperar años para que te contesten si la obra puede o no

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 74 / 30 de març de 2021 4497

puede realizarse. Y ¿sabe cuál es la evidencia de que existe este
problema y de que este sistema de comunicación previa para las
obras mayores no funcionará? La evidencia es que ahora la ley
prevé que si no hay contestación en tres meses se entiende
concedida la licencia, pero entonces ¿por qué la gente no inicia
las obras?, pues porque no se fían. Y prefieren esperar que pase
un año o dos hasta tener la licencia del ayuntamiento. ¿Y por
qué no se fían? Pues porque la normativa urbanística es un
galimatías que no hay quien se aclare y nadie se atreve a
lanzarse a un proyecto de miles o millones de euros para que
luego venga el arquitecto municipal y te paralice las obras
porque hay un decreto del Gobierno balear que dice que justo
en esa manzana hay que proteger los caracoles que pasan por
la parcela. 

Por tanto la solución -como digo- pasa por una mayor
dotación de personal a los servicios públicos encargados de
emitir las licencias y por una simplificación de la normativa
urbanística que debería ser reformulada al completo. Y cuando
tengamos reformulada la normativa urbanística entonces
podremos implantar esa comunicación previa con plenas
garantías para los ciudadanos. Mientras tanto lo más prudente
es atender a las alegaciones presentadas por el Colegio de
Arquitectos con ocasión de la tramitación de la Ley 2/2020 que
no pretenden más que dotar de un mínimo de seguridad jurídica
a los promotores de las obras dado que el régimen de
declaración previa en un contexto jurídico que hace imposible
asegurar al cien por cien la certeza de la legalidad de los
proyectos, ante la enorme casuística y la sobreregulación
urbanística que está hoy vigente en nuestra comunidad
autónoma, lejos de agilizar, lo que hace es poner trampas a los
promotores que luego deberán asumir las multas y las órdenes
de derribo con las pérdidas millonarias que ello conlleva. 

Si de verdad queremos incentivar la actividad urbanística
deberíamos empezar por derogar cinco normas por cada una
nueva que se apruebe y no hacer descansar sobre las espaldas
de los arquitectos y los promotores esa pretendida agilización
administrativa que supone una trampa económica -como decía-
para quien ose acogerse a la declaración previa que introdujo
el gobierno autonómico en su chapuza de Decreto 8/2020 y que
ahora generaliza este proyecto de ley. 

No obstante y con nuestra pretendida intención de poder
mejorar el texto que hoy analizamos, votaremos a favor de la
toma en consideración de esta ley. Nos hubiese gustado poder
introducir otras muchas medidas que han quedado en el tintero
en la tramitación de la normativa que se ha aprobado hasta
ahora para obtener una norma que de verdad ayude al sector
privado a agilizar las inversiones y que las incentive y que no
se quede en titulares como ha ocurrido hasta ahora con la
introducción de más restricciones al turismo en vez de
incentivarlo, como ocurre por ejemplo con la prohibición de
licencias de alquiler vacacional en Palma y la discriminación
con respecto a otros sectores diferentes del sector hotelero y
que también son fundamentales para el sostenimiento
económico de nuestra sociedad.

Hoy perdemos una buena oportunidad por la oposición de
los partidos de izquierda a que se tome en consideración esta
ley, porque esta ley podría ser el inicio de una nueva ley
ómnibus -como decía el diputado del Partido Popular que me

ha precedido- para poder poner orden en toda esta normativa
urbanística abrumadora y para poder conseguir que esta
declaración previa sea una realidad que la gente use esta opción
y no quede esperando años a que el ayuntamiento de turno les
diga si pueden hacer o no pueden hacer la obra simplemente
porque no son capaces de discernir cuál va a ser la
interpretación que puede hacer el técnico municipal en un
momento determinado en un ayuntamiento determinado.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Ara començam les intervencions
dels grups parlamentaris en torn en contra de la proposta, pel
Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula el Sr.
Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sr. President. Señoras diputadas, señores diputados, bien,
en primer lugar reconocer al Sr. Melià que es verdad que
después de un año de una proposición, que se discuta un año
después no es lo más idóneo y pertinente porque pueden ocurrir
cosas como la que también ha citado él que algunas cosas
comentadas... vienen recogidas aunque solo sea parcialmente
en algun decreto posterior. 

Dicho esto, que es totalmente cierto, paso a comentar la
propuesta o la proposición que hoy traen aquí. 

El Pi trata de impulsar en esta iniciativa una serie de
medidas concretas, ceñidas -y digo textualmente lo que dicen-,
más de detalle por incidencias... coincidencia territorial,
urbanística o de tramitación administrativa que puedan ayudar
a hacer que la necesaria recuperación económica sea un hecho.
Entendemos que no son tan de detalle, a nuestro entender, pero
bueno, bien... Entonces vamos a abordar lo que comentan aquí.
El marco normativo turístico de valoración ambiental y de
urbanismo.

En cuanto a la normativa turística el artículo 1 de
modificación de la disposición adicional cuarta de la Ley
8/2012, vemos que se proponen una serie de cambios que en
síntesis cambian, valga la redundancia, algunos aspectos
substanciales de forma que -como indica en su parte expositiva-
el ordenamiento jurídico balear cuente de manera indefinida
con una norma que dé cobertura y permita la realización de
mejoras en establecimientos turísticos con objeto de optimizar
la oferta. En este sentido la propuesta recupera una disposición
adicional tercera de la Ley 6/2017, de modificación de la Ley
8/2012, de turismo, cuyo plazo de aplicación venció en el
verano pasado tal como han indicado y la actualiza en esta
proposición de ley acudiendo a una modificación de la
disposición adicional cuarta de dicha ley. La finalidad parece
clara, que los establecimientos turísticos puedan realizar -como
decíamos- reformas u obras necesarias para mejorar su oferta
comercial.

El problema que se plantea deriva del hecho de que
mientras en la Ley 8/2012, de turismo, y en la 6/2017, que la
modifica, se limitan temporalmente las actuaciones, en esta
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proposición de ley dicho límite no existe, bien es cierto que
también lo indican así en su parte propositiva, dice: “que
permita la realización última de mejoras”. Se indica en esta
proposición que las mejoras quedarán excluidas
excepcionalmente del planeamiento urbano, pero con la
finalidad expresada de la realización continuada de mejoras.
Entendemos esto... pues un cierto contrasentido ya que lo
excepcional no puede ser continuado. La disposición adicional
tercera de la Ley 6/2017 tenía esa finalidad temporal concreta
y bien definida. Entendemos que era correcta en este sentido.

En cuanto a la normativa de valoración ambiental, artículo
2, que comentan, se indica aquí que los proyectos de rutas
senderistas deberán estar sometidos a evaluación ambiental en
caso de que sea exigible de acuerdo con la legislación aplicable
en esta materia. Es cierto que en el decreto legislativo 1/2020,
de 28 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de evaluación ambiental de les Illes Balears, no se
contempla ante los proyectos sometidos a evaluación
ambiental. (...) rutas senderistas, pero entendemos que la idea
que la ley de caminos lo establece para proteger aspectos como
la singularidad o la especificidad o evitar masificaciones por lo
que creemos que mantenerlo tal como está añade protección al
patrimonio cultural de las Islas.

En cuanto al artículo 3, el decreto legislativo 1/2020, de 28
de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
evaluación ambiental, contempla en el punto 1, apartado 4 que
deben someterse a valoración ambiental los proyectos de
urbanización en general y los proyectos de dotación y servicios
en polígonos industriales, en cambio en su propuesta se
modifica e incluye una superficie mayor de una hectárea para
los proyectos de urbanización. Se entiende, por tanto, que
debajo de una hectárea no puede haber gran afectación al
territorio. Esto entendemos que no es exactamente así y que a
nuestro juicio debe vigilarse cualquier acción sobre el territorio
que pueda dañarlo más de lo que ya está en este archipiélago. 

En cuanto al artículo 4, el decreto legislativo ya referido
1/2020 contempla en el punto 6 del apartado 7, en el anexo 2,
relativo a otros proyectos, que deben someterse a evaluación
ambiental las urbanizaciones de vacaciones e instalaciones
hoteleras fuera de áreas urbanas, construcciones asociadas,
pero en este caso en la propuesta se añade con actividades
agroturísticas de más de 30 plazas. Nos preguntamos por esto
aquí, si esto presupone que por debajo de este número no sea
necesario la evaluación teniendo en cuenta por ejemplo lo
sucedido en Menorca con respeto al agroturismo de Torre Vella
con construcción de piscinas en vez de depósitos de agua tal
como estaba proyectado.

En cuanto a normativas de urbanismo, el artículo 5 hace
referencia al aparcamiento en suelo industrial o terciario, si
pide cambio de plaza de bajar de 200 metros construidos para
reducirlo a 100 metros. La ley actual ya indica que habrá una
plaza como mínimo cada 200 metros con lo cual se entiende
que pueda haber alguna más. No vemos esta necesidad, por lo
tanto aumentar plazas cuando deberían replantearse más bien
otros modelos de movilidad. Además se suprime la referencia
a la ley vigente que hace a la opción preferente para
aparcamientos públicos y solo dejan la posibilidad de
aparcamientos en espacios anejos a la vialidad.

El artículo 6, en este punto se pretende de alguna manera
que se puedan hacer obras o reformas en edificaciones con
partes construidas o reformadas de forma irregular, es decir, sin
licencia o con licencia anulada por legislación anterior. La ley
permite obras y reformas, pero de lo que está constituido
legalmente, pero es que además se pretende substituir una
norma general, como es la del artículo 129.2.c de la Ley de
urbanismo por una disposición de derecho transitorio respecto
a edificaciones antiguas. Entendemos que no se puede hacer, la
norma general ha de seguir siempre siendo la general.

Artículo 7, la nueva disposición... de la ley 12/2017, en este
caso se pide que en caso de obras mayores de reforma,
rehabilitación y modernización de edificios en ordenación el
promotor pueda optar para su realización a la fórmula de la
comunicación previa y cumplir una serie de requisitos para ello.
En realidad nosotros no estamos muy de acuerdo con este
empleo generalizado de estas fórmulas incluso para la
declaración responsable que dejan a la buena voluntad del
promotor los cambios generales que puedan afectar a una o
varias edificaciones y por tanto al planeamiento general.

Esta ley en el artículo 8... nuevo artículo que intentan... o
sea, que proponen un nuevo artículo 5 bis a la Ley 4/2010,
dice: “esta ley prevé la declaración del posible interés
autonómico de determinadas inversiones”, según indica la ley
la inversión investida de interés autonómico podría tener trato
preferente en las tramitaciones administrativas. 

Lo que se propone en esta proposición de ley, en este nuevo
punto 5 bis que decimos es remarcar esa importancia y esta
excepcionalidad mediante el nombramiento de un coordinador,
una persona que llegue a ser funcionario del grupo A.

No entendemos esta necesidad de dedicación exclusiva de
un funcionario a una tarea administrativa cuando la ley ya ha
remarcado la prioridad de la actuación y que para ello los
departamentos administrativos planifican como creen
conveniente esta prioridad.

Disposición transitoria, por último, en este caso se pide la
prórroga automática de licencias para la finalización de obras
o para plazo de presentación de proyectos afectados por la
irrupción de la pandemia durante el periodo del estado de
alarma.

Existe una disposición adicional tercera sobre suspensión de
plazos administrativos del Real decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis, tal, tal, que indica que es aplicable a
todo el sector público al que se refiere el artículo 2 de la Ley
39/2015, en la cual se hayan comprendidas las entidades que
integran la administración local, ayuntamientos y consejos
insulares. Hubo modificaciones y prórrogas y estuvo vigente
hasta que se derogó, con efectos desde 9 de junio de 2020, por
la disposición derogatoria única del Real Decreto 573/2020, de
22 de mayo. Por tanto, si el Estado ha dictado una legislación
básica sobre procedimientos administrativos, en cuanto a la
suspensión de éste, se entiende que no procede legislar
prescindiendo de la normativa básica estatal.
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Por último, a modo de conclusiones, unas reflexiones que
hacemos. Podemos entender que el grupo de proponentes
quiera agilizar los trámites administrativos para ganar tiempo,
con el objetivo de generar actividad económica. Pero esto no
se puede hacer al precio de reducir la capacidad reguladora del
Estado. Una cosa es que la administración sea lenta y otra que
sirva de justificación para acometer cualquier actuación, sin la
debida seguridad del control pertinente. La administración
padece de muchos problemas en la actualidad, entre ellos el de
falta de personal, debido a la práctica imposibilidad de
contratar, debido a las imposiciones de la Unión Europea, del
pacto de estabilidad que es una auténtica camisa de fuerza para
acometer una gestión administrativa racional y eficiente.

La administración carece en muchas ocasiones de los
recursos económicos y humanos necesarios y de ahí proviene
el atasco que imposibilita la prontitud en la tramitación, pero
hacer más laxa la norma, puede significar una incidencia mayor
en el incumplimiento de lo establecido legalmente. Desde hace
más de una década se han ido proponiendo medidas de
agilización y simplificación de los procedimientos
administrativos, para facilitar o mejorar las actividades
empresariales y profesionales, fundamentalmente en relación
con la industria turística, entre leyes, decretos leyes, o planes
directores. Si por una parte se entiende que hay que
racionalizar determinados aspectos de la tramitación
administrativa y los esfuerzos en este sentido son positivos, por
otra, existe la tendencia de equiparar racionalización con
limitación del papel regulador y de control propio de la
administración. Además, la mayor parte de estas medidas
tienen como destinatario, como decía antes, el sector turístico,
agilización y reforma administrativa de los procedimientos o
limitación, o cambios normativos son propuesta siempre
enfocadas recurrentemente hacía el mismo objetivo de
desregular y desproteger. 

Hace ya tiempo que se habló en este mismo lugar, de la
necesidad de diversificar el modelo económico imperante en
las islas, pero ha quedado solo como un eslogan, una imagen,
un concepto que se desvirtúa en el mismo hecho de solo citarlo
sin desarrollarlo. La crisis del 2008 se solventó con un
crecimiento del turismo en las islas y la del 2020, derivada de
la pandemia, se pretende solucionar de la misma manera.
Diversificar es una necesidad para poder afrontar con más
garantías los retos que vienen en forma de crisis climática,
crisis sociales y crisis sanitarias. Y el modelo actual no es
resiliente en materia ambiental, por la cantidad ingente de
recursos naturales que necesita: energía, agua, territorio, la
repercusiones negativas que genera: residuos, contaminación
sobre el medio. En materia social, la salida de la crisis en el
sector turístico se hizo con precarización, externalizaciones
invisibilidad laboral en alguno de los procesos productivos. Se
generalizaron modelos de explotación laboral, con ejemplos
com las kellys, los raiders y últimamente las trans-kitchen,
acompañado del fenómeno expansivo de las plataformas
digitales que van manejando el negocio turístico, por el flujo de
capitales del que dispone, de la impunidad fiscal y de la
imposición de reglas a la hostelería, que ponen en riesgo hasta
los sectores más tradicionales del sector. 

Y para la próxima crisis sanitaria que vendrá sin duda,
impulsada por las enfermedades zoonóticas globales, no

olvidemos que habrá que disponer de unos servicios públicos
poderosos e integrales, que puedan darle respuestas inmediatas.
Nadie discute la importancia del sector turístico en las
Baleares, pero sí su carácter exclusivo. En un momento de
dudas ante el futuro, es importante plantearse las preguntas
oportunas para dar respuestas a los problemas sociales
acuciantes que nos abruman, tales como entre otros el
crecimiento del paro o el acceso a la vivienda. Tanto el
Gobierno del Estado como el de la comunidad autónoma, han
tratado de paliar los efectos de la pandemia con medidas de
apoyo a los sectores económicos y sociales más afectados. 

Pero éstas son medidas coyunturales debida a la emergencia
del momento, los cambios deben ser más de fondo
estructurales, para disponer de respuestas múltiples ante nuevos
desafíos. Y para nuestro grupo estas respuestas deben ir mucho
más allá de modificaciones recurrentes de las normas turísticas
o urbanísticas. A nuestro entender, las modificaciones deberían
ir en otro sentido, garantizar el bienestar de las personas sobre
los intereses de distintos grandes grupos empresariales, unos
tradicionales del sector muy demandantes de recursos públicos
y otros y cada vez más trabajan en régimen de monopolio en su
segmento, con capitales fluctuantes que no dejan plusvalía en
las islas. No podemos seguir pagando con dinero público y
endeudamiento la recuperación de los grandes grupos
empresariales, porque la mayoría de los fondos europeos que
llegarán son deuda, deuda que habrá que devolver y para lo
cual, muchos de los que ahora piden ayuda, reclamarán
rápidamente recortes sociales para garantizar su pago. 

Por ello hay que trabajar en diferentes sectores que tienen
más relación con el territorio, con la cercanía de la producción,
con la seguridad de la permanencia de los beneficios en las
islas, con una administración proveedora de servicios públicos
de gran capacidad decisoria y resolutiva, que no esté
condicionada por los lobbies empresariales, con empresas
pequeñas, dinámicas, innovadoras técnica y socialmente con
cooperativas de producción y de viviendas, una sociedad más
versátil y con capacidad de autosuficiencia, respetuosa con el
entorno y con su patrimonio cultural, constructora en definitiva
de su futuro. Es la hora de iniciar una transición eco-social
hacía un mundo más equitativo y sostenible.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jiménez. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, president. Bé, en primer lloc, jo el que no he entès
massa bé és per què fan referència a la modificació de la
disposició addicional 4, perquè aquesta va decaure perquè
només tenia cinc anys. Però bé, és igual, és una qüestió formal.
Però bé, a mi personalment m’ha sorprès perquè ja no existeix,
ja no va existir després d’aquests cinc anys que tenim.

Bé, nosaltres, clar, evidentment vostè mateix ho ha explicat,
aquests temes es varen discutir, es varen debatre quan es va
tramitar la Llei 2/2020, vull dir que jo crec que al final el que
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veim aquí, vostès el que varen fer en aquesta tramitació és
recollir allò que ja havíem proposat en aquesta proposició de
llei, ho vàrem veure a les seves esmenes. Per tant, això és com
un recordatori avui, debatem com un recordatori les esmenes
que es varen presentar en aquell moment. Que al final
bàsicament sembla que és voler..., amb matisos, però tampoc
(...), que precisament voler revifar aquesta disposició que va fer
el PP, però amb una qüestió molt important que és fer-la
indefinida, fer-la indefinida. Això és el que bàsicament vostè
proposa.

Estic d’acord amb vostè que una proposició de llei no
hauria d’estar un any a dur-se a debatre aquí, en això li don tota
la raó, però que no hem tengut ocasió de debatre el que vostè
avui ha posat damunt la taula, és ver que ho vàrem debatre i
molt en aquella tramitació. Vàrem debatre la majoria
d’aquestes qüestions que es posen avui sobre la taula. 

I nosaltres evidentment no podem estar d’acord que aquesta
perspectiva extraordinària i excepcional, es converteixi en
ordinària i indefinida. No hi podem estar d’acord, el que no
podem fer de cap de les maneres és traslladar les competències
d’urbanisme que tenen els consells i els ajuntaments, traslladar-
les per llei aquí a un altre ens. Sí, perquè quan aprovam de
forma indefinida que es poden fer ampliacions de forma
indefinida, estam usurpant les competències urbanístiques dels
ajuntaments i dels consells insulars, i ho feim de forma
indefinida, perquè vostè lleva la part temporal i la fa indefinida.

I jo li diria al Sr. Pérez-Ribas que jo crec que la inseguretat
jurídica vendria sobretot d’aquesta proposició de llei o
nosaltres ho pensam així, no del relat que vostè ens ha contat.
I també encara més m’he preocupat quan el Sr. Costa diu que
ho voldria ampliar a la indústria, als habitatges normals, bé,
això ja seria..., que ja no importa que tenguin les competències
urbanístiques ni els ajuntaments ni els consells. Aquí vostès
volen dir, bé idò venim aquí i deim a tothom el que ha de fer.
Ja m’ha semblat desproporcionat per a vostès i tot m’ha
semblat, però bé, és igual, trob que ha estat desproporcionat i
així trob que li havia de dir.

Nosaltres evidentment no hi podem donar suport, i ja no hi
vàrem donar, perquè vostès ja ho varen proposar, vull dir que
no a aquestes mesures que siguin indefinides, ja ho han dit.
També ens crida l’atenció que als antecedents diuen, bé, això
per la COVID, per la COVID, bé, què vol dir que aquesta
excusa de la COVID ha de durar eternament? O sigui vostès
diuen, perquè ha passat la COVID duim aquí unes mesures,
però les duen de forma indefinida. Vol dir que l’excusa de la
COVID ens durarà per a sempre? Home, crec que això també
s’ho haurien de fer mirar, eh?

És aprofitar, això és aprofitar que passa per aquí la COVID
i jo aprofit el que ja he pensat fer sempre. Al final és això el
que vostè ens ve aquí a proposar i que ja ens ho va proposar a
les esmenes, com li he dit, ja ho vàrem debatre i més durant
moltes hores, moltes hores. La Sra. Ribas fa capades perquè ho
sap, vàrem debatre moltes hores a la ponència.

Bé, també hi ha altres coses. Ja li he dit també al final aquí
pareix que ens hem de botar la Llei de costes perquè realment
la Llei de costes a molts d’aquests establiments té les

competències. Vull dir, no podem dir que s’ampliïn, també s’ha
de respectar aquesta normativa estatal. A més, no tan sols per
a reformes sinó als nous, a tots els nous establiments, què vol
dir això?, que els nous establiments ja no compleixen, ja ni tan
sols són moderns, no estan adequats per al turisme que volem?
Això diu molt poc del que vostè pensa dels empresaris turístics.
Crec que un empresari turístic quan fa una cosa nova ja la fa
pensant en allò més modern i més adequat per al turisme que té
ara. No necessita que li ampliem per modernitzar-lo. Així,
malament aniríem. Crec que té un concepte molt negatiu dels
operadors turístics. O sigui que els nous que venguin ja els hem
de donar possibilitats que es modernitzin, home!, que és que no
són moderns quan ja es presenten. A mi em sorprèn aquest
concepte que ve avui aquí.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, no, és el que vostè ha posat aquí, no ho he posat jo. 

Després per a qualsevol actuació de forma genèrica, tant si
estalvien aigua o no com si estalvien energia o no, sense cap
consideració. Vull dir, que s’ampliïn per a qualsevol cosa que
vulguin fer. Nosaltres evidentment no hi estam d’acord.

I ho deim clarament, MÉS per Mallorca ja va accedir amb
reticències, i ho vàrem reconèixer, a l’excepcionalitat de les
ampliacions als establiments hotelers i de cap de les maneres
podem acceptar que passi a ser una regla general, que els hotels
puguin botar-se l’urbanisme i l’ordenació del territori.
Evidentment, de cap de les maneres des de MÉS per Mallorca
no podem donar suport a aquesta qüestió.

En relació amb l’article 7, concepte de..., jo, pel que he
esbrinat, el concepte d’obra major i obra menor no existeix
realment a la Llei d’urbanisme i si realment es volgués donar...,
vull dir, alguna qüestió es volgués fer, s’hauria de fer no amb
una disposició addicional perquè això seria fer un altre nyap a
la llei. Crec que s’hauria de fer evidentment dins dels articles
que li pertoquen a la llei.

Clar, aquí diu ampliar allò de la comunicació prèvia. Hi ha
una cosa que se m’ha ocorregut aquests dies perquè, a més, ha
estat un tema que ho hem reflexionat amb un parell de
companys. Hi ha dos ajuntaments on vostès governen,
cogovernen, Sr. Melià, que ni respecten la comunicació prèvia
que té actualment aprovada per llei. Tu presentes, no et deixen
pagar les taxes fins que t’han telefonat i t’han dit que el que
demanes està d’acord amb la normativa vigent, ni tan sols això.
Li puc dir, l’Ajuntament de Santa Margalida i el de Pollença,
ni tan sols, i vostè encara ho vol ampliar. Primer facin complir
el que hi ha, primer facin complir el que hi ha, però com a
mínim, és que ni tan sols ho compleixen perquè evidentment no
es deuen fiar dels promotors, dic jo que ho fan per això, dic jo
que ho deuen fer per això. Ho ha dit no sé si la Sra. Ribas, ha
dit que els promotors (...), però jo sí que li dic això. 

Després el tema de la declaració responsable. Me’n record
d’aquest debat a la ponència que aquí, bé, Ciutadans, el PP
varen posar tot tipus d’obstacles, d’esmenes a la declaració
responsable. Vull dir, veig que aquí, bé, diuen que sí, però
evidentment hi va haver moltes esmenes en aquest sentit. He de
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reconèixer que la Sra. Ribas és qui s’ha mantingut més coherent
en aquest tema, amb les esmenes que degueren presentar.

Bé, nosaltres evidentment no estam d’acord a reobrir aquest
meló, perquè nosaltres creim que si realment sortim de la forma
excepcional de la tempesta si volen una altra ordenació
urbanística la promoguin on pertoca que tenen les
competències, no venguin aquí a promoure una ordenació
urbanística, vagin als ajuntaments i als consells a fer-la, però no
la facem aquí de forma indefinida, no usurpem aquestes
competències d’aquesta forma, que ja basta a vegades com
interferim. 

Nosaltres evidentment som en un altre escenari, som en un
altre escenari que és de respectar l’urbanisme vigent i
reinstal·lar precisament i blindar.

(Remor de veus)

... i blindar-nos d’aquest creixement turístic desmesurat.

Pel que fa als temes que vostès esmenen a l’avaluació
d’impacte ambiental. Nosaltres no ho veim com una trava
burocràtica, la dreta sempre veu l’impacte ambiental com una
trava. No, nosaltres el veim com un mecanisme necessari, un
mecanisme necessari per avaluar els impactes que tenen. Vull
dir, no coincidim, ja d’entrada no coincidim.

El tema de la Llei de camins, coincidim que normalment la
normativa sectorial no diu quins han de passar avaluació
d’impacte, ho diu la mateixa normativa d’impacte ambiental,
que crec que és el que vostè defensa. En això coincidim.

Sí que és cert i..., que..., pel que ara una mica he intentat
resoldre, perquè també m’ha interessat per saber ..., aquí ja s’ha
aprovat un text refós de tota la normativa d’avaluació
d’impacte ambiental. Ara l’Estat, l’Estat, la normativa -perquè
hi ha una normativa bàsica en avaluació d’impacte ambiental-,
l’Estat fa una acomodació de la seva normativa d’acord amb les
directives europees. Se suposa que quan l’hagi feta evidentment
tal vegada farà falta adequar els annexos de la nostra normativa
al que s’aprovi a nivell estatal. Bé, si s’ha de fer qualque matís,
s’ha de fer qualque ajust nosaltres creim que serà en aquest
moment que s’ha de fer l’ajust. Això es pot aplicar també al
que vostès proposen de quins projectes s’han de revisar perquè
són més petits o més grossos a la mateixa normativa de plans
urbanístics. 

Pel que fa als agroturismes crec que allò que vostès
proposen xoca directament amb la normativa estatal bàsica que
diu que tots els establiments turístics han de passar. Per tant,
encara que vostès volguessin i encara que nosaltres volguéssim
no es podria aprovar, és que no es podria aprovar perquè xoca
amb la normativa bàsica estatal. Els ho dic també perquè aquí
hi ha una sèrie de partits que sempre defensen l’Estat, per tant,
que s’ho pensin, que s’ho pensin. Ho dic per això.

Després hi ha l’article 8 que parla d’aquest coordinador o
no de projectes d’interès autonòmic. La veritat, que paguem un
sou a un funcionari perquè faci la feina per a un promotor, la
veritat, no hi coincidim, això conceptualment, però a més
m’implica uns certs dubtes jurídics. És a dir, fa tots els tràmits

que hauria de fer un promotor o certs tràmits, però també resol
o també és part implicada. No podem ser jutge i part aquí, o
l’administració és jutge o és part. Jo això no ho veig de cap de
les maneres, em sap greu, però vaja, tenc molts de dubtes
jurídics que això es pugui fer així.

Després hi ha el tema de l’ajornament de les pròrrogues.
Nosaltres creim que ja a l’estat d’alarma es varen proposar unes
pròrrogues, per tant, creim que així ja..., bé, ja es va preveure
aquesta situació.

Ara, li he de reconèixer, Sr. Melià, que vostè és insistent i
coherent en les seves propostes perquè des de fa temps i això
se li ha de reconèixer. Amb aquest intent de desregularització
i alliberament urbanística i turística, bé, crec que es manté
coherent en les seves propostes, però bé, des de MÉS per
Mallorca evidentment no hi estam d’acord, nosaltres apostam
més per la contenció i el decreixement gradual de places
turístiques i per un altre model econòmic i vostès quan parlen
de creixement econòmic, i ho veiem en aquesta..., o sigui,
vostès li posen un títol que al final és un engany perquè
s’hauria de dir per a ampliacions d’instal·lacions turístiques, no
de..., o sigui, vostès només consideren augmentar la inversió si
és que s’ampliïn els hotels. Això crec que ja no som aquí,  no
hauríem de ser aquí, amb una pandèmia que tenim els hotels
buits, que ni els omplirem!, jo crec que no som aquí, amb la
precarietat que tenim sobre aquest model. El creixement
econòmic l’hem de veure, l’hem d’intentar també promoure de
cara a uns altres sectors, no només del turístic, i vostès només
és per a ús turístic, és que es veu en aquesta proposició de llei,
vostès només volen incentius fent ampliacions, ampliacions
d’hotels i modernització.

I això ja ho va fer el PP, ja ho ha dit, el 2012, no és que
vengui d’ara, no és una cosa nova. Per tant, és evident, no hi
podem estar d’acord.

A més, jo, quan el Sr. Costa ha dit que en el 2019 ja es
preveia que baixaria el creixement, això és el que he entès que
vostè ha dit, abans de la pandèmia, i jo dic, veníem d’anys i
anys de més turistes i més turistes, de batre rècords, en canvi ja
anàvem cap a un decreixement, per tant, més demostració que
aquesta, més la pandèmia, que en això no podem continuar així,
jo crec que vostè mateix ens dóna la raó, vostè mateix ens dóna
la raó. Un model de batre rècord de turistes no ens condueix a
un creixement econòmic de per si, i la pandèmia ens ha dit que
som molt vulnerables precisament amb aquest model. Jo crec
que ho hem patit en les nostres carns.

Per tant, jo, els agrada el títol, he sentit a dir a tots dos, a mi
em sembla que a tothom agrada el títol, però, no ho sé, o no els
agrada la música o no he sabut molt bé, perquè després he
tornat sentir els mantres, els mateixos de sempre, abaixada
d’imposts, bé, les mateixes esmenes que sempre veiem en els
pressuposts i a qualsevol iniciativa seva.

Però nosaltres no, nosaltres, des de MÉS per Mallorca,
evidentment, celebram o celebrarem que aquesta iniciativa
surti... no surti, perquè evidentment creiem que ja s’ha de posar
fre precisament a aquesta concepció d’urbanisme i de privilegi
i creiem que...,
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(Remor de veus)

... sí, és així, és un privilegi, bé, vostè, sí, no, no, vostè els vol
donar un privilegi per a sempre, vull dir, vostè per a sempre vol
dir als hotels: es botin la seva normativa urbanística i vostè pot
ampliar fins a 20%, Sr. Melià, ha arribat a proposar, ho ha
escrit, fins a un 20%, ho ha escrit, que s’ho puguin botar.

Jo crec que evidentment nosaltres no hi estam d’acord i no
ens agrada aquesta barra lliure...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sra. Campomar, per favor.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

... per a les ampliacions de les instal·lacions turístiques.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Melià, vostè, com a diputat
expert, segurament ha vingut aquí a cercar la benevolència, i
ara, escoltin, no es fixin en el detall, fixi’ns en la filosofia, no
fem la nostra legislativa, són arguments que a mi m’arriben, eh,
per això dic que vostè almenys en el meu cas sap trobar, la
veritat, no fem feina legislativa. Jo quasi quasi en alguns
moments tenia ganes que es tramités per fer la feina que ens
toca fer, que es facin ponències, que puguem presentar
esmenes, etc.

I llavors, és clar, vostè, també l’altre argument, no es fixin
en el detall, l’important és el concepte, no? Però miri, jo li
donaré un únic argument pel qual vostè entendrà
rapidíssimament per què el nostre grup o sots-grup votarà en
contra de la presa en consideració, és que quan es va votar
l’article 7, em sembla, del Decret Llei 8/2020, que després va
ser la Llei 2/2020, em sembla que era l’article 7 que era el que
parlava de la modernització, només va haver-hi en aquesta
cambra 2 vots en contra, la meva companya Patrícia Font i el
meu, tota la resta hi va votar a favor.

Vostè se suposa que entendrà el poc incentiu que té el meu
grup parlamentari d’obrir aquest meló; és a dir, encara que...,
ja sé que tal vegada es modificarà l’aspecte que vostè proposa,
que aprofit per dir-li que hi estic totalment en contra de la lletra
petita del primer article de la seva proposició de llei, però
evidentment, tot i que vostè, com sempre i com el caracteritza,
vostè fa un discurs sòlid, amb algunes coses no hi estam gens
d’acord, vostè que amb El Pi que tenim molts punts en comú,
bàsicament en tot el que fa referència a turisme i tot el que fa
referència a política territorial normalment són els punts amb

els quals dissentim, i és clar, aquesta proposició de llei que
vostè ens porta bàsicament toca tots aquests punts.

I per tant, tot i que hi ha un punt amb el qual sí que estam
d’acord, el tema de la modernització de l’administració, que
l’administració funcioni més bé, que l’administració sigui més
àgil, que fem recaure sobre l’administrat les deficiències de
l’administració, per tant, hi ha una part del seu discurs que
m’agrada, però jo no puc posar en risc un element que, per cert,
és tant característic del meu partit, que és el tema bàsicament de
la protecció del territori que després es plasma doncs en casos
concrets, com és el de la modernització.

Per què li dic que no estic gens d’acord amb la proposta que
vostè ens fa de modernització? Perquè nosaltres sí que estam a
favor de la modernització de la planta hotelera, amb el que no
estic d’acord és que vostè, en el primer article d’aquesta
proposició de llei, que, de fet, és la meitat de la proposició de
llei, com molt bé ara assenyala la Sra. Campomar, vostè, és
clar, diu: no, això és la disposició addicional quarta; no, no,
però, és clar, la disposició addicional quarta diu que es podrà
fer modernització per fer unes coses molt concretes i taxades,
que fan referència a l’eficiència energètica, que fan referència
a les barreres arquitectòniques, que fan referència a les energies
renovables, etc. Això aquí a la seva proposta ja canvia, que jo
li agraeix, li agraeix perquè, escolti, així sabem de què parlam.
I encara que vostè, molt bé diu que no ens hem de fixar en el
punt i en la coma, ja sabem quina és la voluntat que té el seu
partit i dels partits que evidentment hi voten a favor.

Nosaltres, evidentment, pel que li he dit al començament,
els dos únics vots en contra que van haver-hi d’aquest article 7,
evidentment no podem estar a favor d’obrir aquest meló.

Perquè no estam d’acord amb el què cal modernitzar, això
que li deia; vostès, ara tenim una disposició addicional quarta
que ens parla d’una sèrie de millores molt taxades, vostè ens
parla per fer qualsevol cosa. No estam d’acord tampoc amb el
a canvi de què, que vostè ha parlat de creixements del 10%, del
15%, del 20%, a part que no sé per què a major categoria ha
d’haver-hi més percentatge d’increment, no ho sé; però sobre
aquest tema jo li vull dir que nosaltres estam en contra de
l’increment perquè nosaltres hem arribat al convenciment que
només pot haver-hi millora de la qualitat si hi ha disminució de
la quantitat.

Per tant, modernització, i tant! És que modernització,
segurament hauria de voler dir disminució de places,
disminució de places sense malmetre més el nostre territori,
sense malmetre més el nostre paisatge, disminuir places perquè
la millora de la qualitat, és a dir, una disminució de places amb
més qualitat dóna un resultat, pot donar, evidentment, aquí jo
no soc ningú per donar lliçons als hotelers, només faltaria!,
però tenim exemples, per exemple, a Menorca d’hotels molt
petits, molt petits, escolti, que venen les habitacions a 800 i a
1.000 euros el dia. Llavors, és a dir, nosaltres som partidaris
d’una política de la qualitat que passi per reduir la quantitat.

Per tant, no podem estar gens d’acord amb el tipus de
propostes que vostès fan amb aquesta modificació de la
disposició addicional quarta, que vol dir: no, no, que es
modernitzin, i què els donem a canvi de modernitzar-se? Que
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vagin creixent més. No, que vagin creixent més en superfície,
en places no. En superfície, el que haurien de fer és disminuir
en places, disminuir en places, poder-les vendre més cares i per
tant que l’eficiència, la productivitat d’aquestes inversions i
d’aquest negoci, en general, que ens afecta a tots, fos més alta.

Per tant, bé, i després també hi ha l’altre tema, el quan; és
a dir, és clar, que vostè ja proposa que això sigui per a sempre.
No, nosaltres no hi podem estar d’acord, nosaltres creiem que
una política de modernització, un incentiu és incentiu en la
mesura que té una finalització, si no, no deixa de ser un
incentiu i es converteix, com molt bé deia la Sra. Campomar,
en un privilegi, privilegi de dir: hi ha uns determinats
empresaris que tenen uns privilegis que altres empresaris no
tenen. I a nosaltres això no ens sembla bé i crec que vostè, si hi
pensa a fons també hi trobaria objeccions.

Ara em diu que no, bé, potser sí, no... en honor al seu rigor,
admet que em puc equivocar.

Llavors, per tot això, i per aquests elements, i crec que no
cal entrar en la resta d’aspectes perquè aquest és l’aspecte
principal, nosaltres tenim, i vostè ho coneix, una oposició
frontal a aquest tipus de política, i he intentat explicar-li per
què, i, tot i que evidentment veiem que podríem tenir coses
positives que es tramités una llei en aquest parlament després
de tant de temps, de mesos i mesos, evidentment no ens podem
arriscar a obrir aquesta caixa dels trons, per a nosaltres això és
obrir una caixa dels trons i, per tant, vostè entendrà que per
aquest motiu, bàsicament per aquest motiu, nosaltres votem en
contra de l’admissió a tràmit d’aquesta proposició de llei.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. El Pi ens vol fer tornar a la casella de
sortida d’un debat que ja hem tingut, la proposta, s’ha dit molt,
va ser enregistrada fa un any i hem passat 12 mesos difícils,
dolorosos. La musculatura productiva de les empreses segueix
necessitant de l’aire que li bombeja el pulmó, no gens artificial,
de la iniciativa publica, han estat dotze mesos en què, tot i el
drama punyent que vivim, hem avançat però unes caselles
importants. Els predicadors del liberalisme econòmic han
hipotecat la seva ideologia per passar a reclamar més i cada
vegada més intervenció pública, amb la fe del conversos.

Europa ha après a ser la solució en tost del problema, els
fons europeus són la gran oportunitat de marcar el nou rumb en
la nostra economia, de donar més el recurs al creixement de
l’oferta turística i a l’urbanisme com a remeis taumatúrgics
contra totes les crisis. La política, tot i la incertesa, ha sabut
imposar l’ordre de les prioritats: primer, la salut de les
persones; dos, els treballadors i les treballadores són el motor
de l’economia productiva, ERTO, prestacions especials per a

les persones fixes discontinues; tres, les empreses són un valor
actiu de la societat i no una caixa registradora de beneficis
empresarials, avals d’ISBA, de l’ICO, ajuts directes; i ara,
quatre, 1.017 milions més en ajudes per a autònoms i empreses,
aquesta casella posa cadascú a la seva casella, la dreta
caducada de (...) i de Company dorm avui a la casella calabós
de la política; han estat condemnats democràticament per 1.017
milions (...), per 1.017 milions de raons.

(Alguns aplaudiments)

El Govern va arribar a un acord polític amb El Pi, va
significar l’aprovació amb el vot favorable d’El Pi, del Decret
Llei 8/2020, que contenia dues mesures que El Pi ja havia
inclòs a la proposició que ara debatem, tot i que molt
matisades, qualsevol pacte sempre implica renúncia; El Pi va
decidir, però, jugar-se el contingut del decret llei a la ruleta
russa política de la tramitació parlamentària, va renunciar
d’alguna manera a la renúncia que havia fet a mantenir la versió
integral de les seves propostes. I arran dels canvis soferts pel
decret llei durant el seu pas pel Parlament, el Sr. Melià va
afirmar aquí, el 29 de setembre, que, cometes, els partits que
conformen la majoria no tenen un projecte comú políticament
parlant.

I és clar, cada partit té el seu propi projecte, qui vulgui
aspirar a governar ho ha d’entendre, un pacte i un projecte de
govern solen sorgir de la confluència de projectes distints i a
partir de renúncies programàtiques de cadascú. En el cas del
Govern, en el Govern açò és així, i ho és a la plena llum del
dia, Acords de Bellver, no sé si ho és de la mateixa manera,
posem per cas, a Múrcia.

La particular obstinació d’un diputat va fer que El Pi
pogués guanyar un envit, va aconseguir que el decret llei es
tramités com a llei, els substantius pirros i pi comencen igual i
les respectives victòries van acabar també igual, amb més
pèrdues pròpies que no triomfs.

Amb la composició política de l’actual parlament les
propostes d’El Pi difícilment poden prosperar, si més no, no ho
poden fer en la seva forma integral, i una vegada constatat de
manera empírica el resultat de l’experiments, assaig i error, del
decret llei costa de pensar que El Pi desitgi que la proposta que
votem avui pugui acabar també en el taller polític del
Parlament, pugui acabar en una ponència, perquè ben
probablement en sortiria “tunejada” la proposta, com ho va ser
ja el decret llei.

L’argument de voler emprar la proposta d’El Pi per fer un
inventari per acumulació dels programes electorals de
l’oposició, de vegades fins i tot contradictoris, com han pretès
alguns portaveus, convertiria la normativa no en una llei
omnibus, sinó possiblement en una llei embús que generaria
encara més inseguretat que la que es vol resoldre.

Per tant, diria que allò que El Pi ha pretès és provocar el
debat que tenim, dur-nos a contrastar la suposada bondat de les
seves mesures a través de la música de la flauta d’Hamelin de
la pandèmia, però no podem donar per suposar, com pretén El
Pi, el valor d’oportunitat de la proposta. L’al·lusió al drama de
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la COVID no pot emparar tots els arguments de política
ambiental i territorial que se’ns proposin.

Algunes de les mesures que debatem El Pi les va mirant
d’encletxar, les va mirant de col·locar, assaig i error a cada
iniciativa que pot, i des de molt abans de la COVID formen
part, com dic, diguem de l’arrel política d’El Pi, és el cas de la
pretensió que no compartim de legalitzar, article 6, obres fetes
sense llicència en edificis fora d’ordenació, ja vam dir que no
a aquesta pretensió a la tramitació com a llei del Decret 8/2020,
però també ja ho havíem fet a l’esmena d’El Pi RGE núm.
10252/17, a la tramitació de la Lleu d’urbanisme.

Les propostes 3 i 4 pertoquen als agroturismes de menys de
30 places, projectes d’urbanització d’ús residencial, (...) de
menys d’una hectàrea, així com tots, tots els d’ús industrial o
terciari, amb independència de les mides, no hagin de passar
tramitació ambiental, podrien entrar en col·lisió amb les
competències estatals.

La modificació dels annexes de la Llei d’avaluació
ambiental és una altra pretensió recurrent d’El Pi.

(Se sent de fons el Sr. Melià i Ques de manera
inintel·ligible)

La conveniència, article 2, o no de modificar la Llei de
camins per tal de determinar els projectes de ruta senderista
deixin d’estar subjectes a avaluació ambiental, és una cosa que
podem parlar, però que no justifica la necessitat de tramitar
aquesta llei.

I la proposta, article 5, de modificació de la llei, l’article
43.4.c) de la Llei d’urbanisme, ja està recollit a la disposició
final tercera.4 de la Llei 2/2020, el redactat és distint, però,
com reconeix el Sr. Melià, té els efectes semblants.

I la de crear, article 8, la figura d’un coordinador
administratiu per fer el seguiment i agilitar les tramitacions
administratives en inversions declarades d’interès autonòmic,
em sembla ben interessant, però, probablement, no necessita
d’una llei per poder-ho fer efectiu i, en tot cas, no justifica,
segons el nostre parer, l’admissió a tràmit de la proposició de
llei.

Comunicació prèvia, article 7, els portaveus que han
defensat amb més èmfasi l’admissió a tràmit són els que amb
més èmfasi es van oposar a la comunicació prèvia a la
tramitació de la Llei 2/2020.

En el torn de preguntes d’avui de matí, just semblava que el
PP volia suprimir les llicència d’obres i el Sr. Costa ha parlat
d’agilitació. Però amb l’esmena 10646 al decret llei, el PP
pretenia convertir la declaració responsable en un tràmit tant o
més enrevessat que la llicència actual, tant o fins i tot més
enrevessat, paral·lel, Sr. Costa, paral·lel, aquesta és una mostra
més del liberalisme intermitent del PP i dels seus sidecars
ideològics.

Hem d’avançar per la via de la declaració responsable, hi
estam d’acord, tot i que sembla que no acaba d’agradar a qui se
suposa que hi hauria d’estar més interessat, no satisfà ni als

arquitectes, o al seu col·legi almanco, ni als potencials
promotors de moltes de les obres que s’hi haurien pogut acollir,
prefereixen més seguretat, tot i que la tramitació l’alenteixi. La
majoria dels polítics van plantejar dubtes importants durant la
tramitació, ho hem tornat a veure avui, l’àmbit d’aplicació es va
reduir i es va maldar de clarificar la relació entre autoritat
turística i autonomia municipal, li queda a la comunicació
prèvia en matèria d’urbanisme un llarg procés encara de
maduració política i social, per la falta de criteris tècnics
unificats entre municipis, per una banda, i sobretot i encara per
la desconfiança en la interpretació de la norma, inspecció i
certificació, final d’obra que en pugui fer els municipis; que és
l’origen, la desconfiança, possiblement, en els usos i abusos de
les normes provocades, sobretot en el passat, però no només
per certes pràctiques connivents per part d’alguns, alguns
funcionaris i polítics amb determinats projectes i promotors.

Hauríem de poder donar per superada d’una vegada per
totes aquesta etapa negra i clientelar de l’urbanisme, però
mentre hi hagi promotors infractors o potencials infractors que
puguin emparar-se en ajuntaments que, sense fer la
corresponent inspecció, donen certificats finals d’obra a
agroturismes que han convertit 7 dipòsits soterranis d’aigua per
a aigua depurada enterrats en 7 galdoses piscines, no anirem
enlloc.

Alaior, alcalde del PP, por supuesto, de què serveixen les
cèdul·les d’habitabilitat, es demana el Sr. Costa? De què
serveixen?

Finalment, article 1, incentius per a la millora dels
establiments turístics, el trànsit promogut per El Pi del decret
llei a la Llei 2/2020 va donar una indecisió, sembla que de (...)
El Pi als consells insulars competents en ordenació turística a
l’hora de determinar sempre amb els mateixos paràmetres
màxim i mínim, un 15 i zero per cent el percentatge
d’ampliació de les edificacions existents. La modificació només
va significar que cada illa pogués triar la concreció del seu
model, ni el decret eximia, com voldria El Pi, del compliment
de qualsevol paràmetre urbanístic territorial o turístic, ni
eximeix la Llei 2/2020, només ho fa dels paràmetres vinculats
al percentatge o l’increment de la superfície i ocupació
autoritzats.

La reconstrucció de les edificacions existents només es
permet fins a un 50% del total, quan El Pi la voldria al cent per
cent, ni es legalitzen, com també vol El Pi, els volums que estan
fora d’ordenació d’un establiment turístic pel sol fet de millorar
la part del seu volum que sí s’ajusta al planejament vigent. Un
cas pràctic: un hotel de primera línia de mar de 12 plantes té les
dues superiors fora d’ordenació; si fes unes obres de millora,
per poc significatives que fossin, d’acord amb la proposta que
era d’El Pi, calcada en aquest sentit, de la Llei 8/2012,
automàticament veuria qualificades d’adequades les dues
plantes que excedeixen del planejament municipal que s’hi
hauria d’adaptar.

Ha passat, Son Bou, Llei 8/2012, PP, por supuesto, amb
una formulació més permissiva o manco, la possibilitat de fer
ampliacions vinculades a millores ha estat vigent des de la
proposta inicial del conseller Nadal, Unió Mallorquina, a l’any
2009; sempre ho ha estat però amb una data de caducitat, tot i
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que s’ha anat prorrogant fins avui, crisi rere crisi, sempre
modificacions parcials de la norma, mai no ha estat igual.

El Pi per a la seva proposta, amb alguns retocs significatius,
ha reproduït la fórmula de la disposició addicional quarta de la
Llei 2/2012, general turística, amb alguns retocs. El Pi voldria
que la disposició fos permanent, sense caducitat i, per tant,
sense l’excepcionalitat que fins ara l’ha justificat i voldria que
l’exoneració de paràmetres urbanístics ho fos de tots ells, amb
agregació de parcel·les si convé, més territori. Unes mesures
que la farien gairebé -dic gairebé- tan generosa com la funesta
Llei 2/2012, general turística, més coneguda com a llei
Delgado, en el més que dubtós honor del conseller màrtir del
PP.

La proposta del PP, endemés de permetre pujar alçades,
etc., com diu El Pi, permetia saltar-se la normativa, tota la
normativa, sempre que els arquitectes o els artistes, no feia falta
titulació, autors del projecte fossin de reconegut prestigi
internacional, és a dir, si un arquitecte, segons el PP, és de
reconegut prestigi, pot saltar-se totes les normes vigents. 

Seguretat jurídica diuen, senyors del PP? No,
provincianisme ranci, urbanisme a la carta, arbitrarietat
congènita.

(Alguns aplaudiments)

Per cert, Carlos Delgado va fer traduir la seva llei de
turisme al rus, a la recerca... va dir sin complejos inversions en
rubles, una prova més de l’evolució històrica de la política
turística del PP, del Rasputín a Putin.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

El manteniment de la competitivitat i de la qualitat de
l’oferta turística...

(Remor de veus) 

... -perdó? No, podem parlar de més temes del PP, si vol, vull
dir... de Menorca, eh?, per exemple podem parlar del trampolí
si li interessa.

El manteniment de la competitivitat i la qualitat de l’oferta
turística, així com els canvis...

(Remor de veus) 

... en el comportament de la demanda recomanen la millora
sistemàtica i permanent de les instal·lacions, hi estem d’acord,
Sr. Melià, però que la millora de l’oferta hagi de ser
permanentment... permanent, no implica que s’hagi de recórrer
sempre i necessàriament a l’ampliació física dels establiments
per sobre dels paràmetres urbanístics i turístics establerts amb
caràcter general.

I l’oferta que fa el que sobreviu o malviu tot desafiant la
seva obsolescència ben probablement necessita d’una
reconversió integral o de la baixa definitiva molt més que no de
projectes de millora.

El rebuig per part de la majoria del Parlament de l’admissió
a tràmit -el rebuig per part de la majoria del Parlament
d’admissió a tràmit- d’una iniciativa legislativa és tan legítim
i democràtic com el fet que una majoria distinta n’acordi la
tramitació. En votar el Parlament no decideix mai usurpar les
seves pròpies competències, sinó que les exerceix quan vota,
sempre.

La dura crisi social i econòmica de la pandèmia, amb els
canvis en els hàbits de consum i de prioritat de vida personals
que comporta i comportarà ens manarà, vulguem o no, cap a
una nova via per avançar en el desenvolupament de les Illes
Balears. Aquesta via passa per una casella que es diu Europa i
es diu digitalització i diversificació, i significarà un enorme
esforç a partir -com agrada dir al Sr. Pérez-Ribas- d’una entesa
estratègica publicoprivada d’un enorme calat.

No podem contestar les preguntes d’avui amb les respostes
d’ahir. Així ho ha entès la Unió Europea, així ho han entès el
Govern d’Espanya i el Govern de les Illes Balears, així ho han
entès els agents econòmics i socials, així ho hem d’entendre,
promoure i impulsar si no volem que la realitat no ens enviï a
la casella de sortida de la prosperitat. 

Albert Einstein: “no podem resoldre els nostres problemes
amb el mateix pensament que quan els vam crear”.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Borràs. Corresponde ahora el turno de
réplica al Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, intervendrá el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Per qüestió de temps m’és
impossible contestar tot el que s’ha dit... que requeriria una
reflexió, però bé, és materialment impossible.

Sr. Borràs, li don la raó en una cosa, parcialment, que
m’arrisc, perquè, és clar, és veritat que aquesta tramitació com
a llei pot desfigurar absolutament la meva pretensió com em va
passar al Decret Llei 8/2020, té raó; però també entendrà que
aquí cada grup parlamentari ve a defensar les seves idees i si
els grups que no tenen la majoria no poden proposar les seves
idees perquè seran desfigurades, és clar, aleshores pràcticament
deixam en no-res l’oposició, entén aquesta reflexió
perfectament, igual que jo entenc la seva.

Per tant, nosaltres ens devem a la coherència política dels
nostres plantejaments i la nostra feina és plantejar-los aquí i
intentar que s’aprovin, lògicament, si no tenim majoria, idò
estam subjectes que hi hagi canvis i modificacions que no ens
agradin.
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A vostè li crida l’atenció que no tenen el mateix projecte
polític, s’ha notat perquè a vostè li interessa i li agrada la
proposta del coordinador administratiu i els seus socis de MÉS
per Mallorca ho troben una barbaritat absoluta. Això és el
problema del Govern que tenim, que no tenen unitat de criteri
en gairebé res.

És clar, jo, que vengui la senyora de MÉS per Mallorca i
em parli de la competència urbanística, l’hem de respectar.
Vostès l’han de respectar? Vostès?

(Remor de veus i algunes rialles)

Fan un Decret Llei, 1/2008, mesures urgents per a la millora
d’equipaments públics, i li és igual l’urbanisme, el planejament
i les competències municipals, vostès sempre que sigui..., el
que ha dit el Sr. Costa, si és per a una infraestructura pública
els són igual les competències i el que faci falta, el tràmit,
l’avaluació ambiental i tot, és igual. Ara, si és algú que té
l’ocurrència de fer una inversió a les Illes Balears, uhhh!, no,
a aquest no, a aquest tot el contrari, a aquest tots els entrebancs
que puguem i més. D’això ens queixam, i aquesta és la trista
realitat de la qüestió.

La declaració responsable i la comunicació prèvia, és
voluntària, és voluntària, per tant, tots aquests debats que vostè
em fa, si a un arquitecte li fa por o no vol assumir la
responsabilitat, que no ho faci, està en el seu dret, però
nosaltres plantejarem alternatives; vostès que molt sovint ens
van discursos de llibertat, això és llibertat, poder triar, però es
veu que aquesta llibertat no els agrada.

Ens diu, no, no, és que els tràmits ambientals..., els tràmits
ambientals són molt importants, si són un control, no els podem
eliminar, com s’atreveixen a eliminar-los, però per fer plaques
solars? Per fer plaques solars, quan li interessa a Podemos aquí
sí que podem llevar tots els tràmits ambientals, home!, això sí
que requereix una mica de coherència, perquè vostès no
s’apliquen la seva medicina, no se l’apliquen a les seves
polítiques, només la volen aplicar a la resta, i això és el que no
està bé, perquè o valen per a tot o no valen per a res. I, per tant,
si podem fer una legislació més laxa per a les plaques solars,
que a nosaltres ens sembla bé, també la podem fer per a
determinades inversions, i l’han feta Podemos a Aragó, no, no,
no l’ha feta l’ultraliberalista de Suècia, l’ha feta Podemos
Aragó aquesta normativa. Per tant, tampoc no deu ser un
disbarat tan gran.

Perquè, i deia molt, deia molt bé el portaveu de Podemos,
i hi estic d’acord, aquí es tracta de fer-se les preguntes
oportunes i nosaltres en tenim tres de preguntes oportunes que
tenen absolutament relació amb la nostra proposició de llei: la
primera pregunta oportuna, fa falta una regulació que permeti
la modernització continuada dels nostres establiments turístics,
si o no? Per a nosaltres la resposta és sí, de manera indefinida.

Sr. Castells, li reconec que vostè és l’únic que ha estat
coherent, vostès tenen el mateix plantejament, no estic d’acord
amb el seu plantejament o vostè no està d’acord amb el meu,
però almanco vostè manté una línia, perquè això de... aquí ens
sembla molt malament que ampliïn però els seus socis o els
seus companys de suport al Govern voten afirmativament.

Duim des del 2009, sempre hi ha temporalitat, però sap què
fem? Prorrogam, ens fem trampes al solitari, menys el Sr.
Castells que ho té clar i s’ha plantat, però la resta es van fent
trampes al solitari.

Però la primera pregunta és si fa falta una regulació que
permeti la modernització continua dels nostres establiments
turístics. Per a nosaltres la resposta és sí.

La segona pregunta és si hem d’agilitar els tràmits per poder
fer el que la normativa i els plans permeten fer. No creixem, ni
consumim, el que ja es permet fer, ho podem fer aviat? Per a
nosaltres sí. No hem de condemnar els inversors a esperar tres
o quatre anys.

I la tercera pregunta, volem potenciar la figura de la
declaració d’interès autonòmic per acompanyar l’inversor en
aquesta aventura, que hem considerat d’interès general
nosaltres mateixos? La nostra resposta és sí, per això pensam
que val la pena donar suport a aquesta proposició de llei.

Gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Melià. En torn de rèpliques per als grups que
han intervengut a favor té la paraula, pel Grup Parlamentari
Popular, el Sr. Costa. 

EL SR. COSTA I COSTA: 

Gràcies, Sr. President. Bé, jo pensava que el que debatíem
avui era la presa en consideració d’una proposició de llei
d’agilitació per incentivar la inversió i he tengut la impressió
que alguns grups parlamentaris el que debatien era la mateixa
proposició de llei com si discutíssim si esmenam, si no
esmenam, etc., però, bé, seguim situats en el debat de presa en
consideració. 

I dels grups parlamentaris que sí s’han pronunciat en aquest
sentit ens ha quedat clara una cosa, les inversions privades ja
estan prou agilitades, aquesta és la conclusió que extreim. Amb
el nyarro del Decret Llei 8/2020 i de la Llei 2/2020, que si algú
sap, si algú sap, si han agilitat res o continuen les cues de la
tramitació administrativa, ens ho diuen; jo crec que la
informació que ens arriba és que les cues continuen, per tant no
deu haver agilitat massa cosa la Llei 2/2020, la conclusió és
que no han agilitat res. Però, eh!, les inversions privades ja
estan prou agilitades. Les públiques no, com bé ha dit el Sr.
Melià, cada dos per tres ens duen vostès aquí un decret llei per
agilitar la part pública, això sí, les inversions públiques i el que
vostès vulguin fer, això sí que s’ha d’agilitar. 

I realment el debat de presa en consideració d’una
proposició de llei d’aquest tipus posa de manifest dues formes
de sortir d’una crisi econòmica, claríssimament: la bancada de
l’esquerra aposta per sortir de la crisi econòmica des del
dirigisme econòmic front a la llibertat que proposam el Partit
Popular; l’intervencionisme que proposen vostès front al
liberalisme que proposam des del Partit Popular.
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I miri, Sr. Borràs, lliçons de sortides de crisis econòmiques,
cap ni una, cap ni una, vostès, lliçons d’enfonsar l’economia,
vostès en són experts, això sí...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

... en enfonsar l’economia vostès... ho han fet sempre, vostès
sempre han aconseguit l’objectiu, sempre l’han acabada
enfonsant. Ara, de sortides de crisis econòmiques lliçons per
vostès, cap ni una, perquè han estat sempre les polítiques
liberals les que han tret del forat aquesta economia, l’economia
balear i també l’economia espanyola. Per tant, veuran vostès
com acaba l’assumpte.

Però li diré una altra cosa, Sr. Borràs, miri, les ajudes que
ara reben, perquè les necessiten, els empresaris i els
treballadors en forma d’ERTO les pagaran els de sempre, les
pagarem tots, les pagarem els que pagam els imposts. No sé si
sap que el sector públic es finança amb imposts, i tard o d’hora,
tard o d’hora, els pagarem tots perquè el deute es paga, a no ser
que venguin els senyors d’Unidas Podemos i ens diguin el que
ens deien en el seu moment, que s’ha d’impagar el deute i
aquestes coses, que ara sembla que efectivament se n’han
oblidat. Però el deute es paga i, com que es paga, ho acabarem
pagant tots.

I és clar que sí que s’ha d’intervenir, és clar que sí que s’ha
d’ajudar, faltaria més!, però no em comparin les polítiques de
mantenir anestesiada l’economia amb les polítiques de
reactivació perquè no són les mateixes, una cosa és anestesiar
i l’altra és reactivar, i no és el mateix, són coses molt diferents. 

(Remor de veus)

Miri, vostès en ruïnes econòmiques, atur i desesperança són
uns experts, en creixement econòmic, prosperitat, generació de
llocs de feina i benestar, miri, lliçons, cap ni una. Per tant
d’això anava avui el debat, de si consideram que està prou
agilitada l’administració i si l’administració agilita suficient per
impulsar l’activitat econòmica o no. Des del Partit Popular
pensam que no, que s’ha d’agilitar encara més l’administració
per aconseguir una sortida a la crisi econòmica des de la
llibertat i des del liberalisme. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Costa. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la
paraula el Sr. Pérez-Ribas. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Gràcies, president. Si em permet faré la rèplica des de
l’escó perquè serà molt breu. Debatem una presa de
consideració d’una llei, i sí que m’agrada el títol i al grup
parlamentari ens agrada el títol Agilitació per incentivar la
inversió. Evidentment, això no significa que nosaltres estiguem
d’acord amb tramitar aquest projecte de llei, que estiguem
d’acord amb tots els punts que presenta el Grup Parlamentari

El Pi, de fet no estem d’acord amb tots els punts, com sap el Sr.
Melià, que presenta el Grup Parlamentari El Pi, però sí que és
una oportunitat molt adient, i més en aquest moment, perquè
tots els grups parlamentaris que som al Parlament puguem
presentar esmenes i propostes precisament pel que diu el títol
Agilitació per incentivar la inversió.

I com que considerem que és la nostra feina dins el
Parlament i per això ens han votat els ciutadans, mantenim
aquesta situació de votar-hi a favor i realment ens sorprèn molt
que hi hagi grups parlamentaris que no estiguin disposats a
treballar per presentar propostes per agilitar i incentivar
inversió.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Pel Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula la Sra. Ribas. 

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Gracias, presidente. Sr. Melià, nosotros no estamos en
contra de que pueda haber una comunicación previa, lo que
decimos es que ofrecer esa posibilidad a los promotores de las
obras, aunque sea de forma voluntaria, debe ser con garantías
jurídicas porque de lo contrario no tendrá aplicabilidad. Porque
los promotores no harán uso de ella, como hoy por hoy no
hacen tampoco uso del silencio positivo en las licencias de
obra.

Por tanto, su propuesta de generalizar la comunicación
previa, si no se acompaña de una reforma en profundidad de la
normativa urbanística, no sirve. Como no está sirviendo hasta
ahora la comunicación previa introducida hasta 31 de
diciembre por el Gobierno de la Sra. Armengol y luego por la
ley que se aprobó en este parlamento con los votos de la
izquierda.

Pero aun así nosotros pensábamos, bueno, vamos a dar
nuestro voto a favor porque creemos que podría ser un inicio
esta iniciativa para empezar a reformar esa abrumadora
normativa urbanística que hace inviable que haya seguridad
jurídica.

Sra. Campomar, ¡cómo vamos a quitar competencias
urbanísticas a los consejos y a los ayuntamientos! Pero si las
competencias para hacer las leyes son de este Parlamento,
¿todavía no se ha enterado de que los consejos insulares y los
ayuntamientos solo tienen competencias de ejecución? ¿No
sabe que la competencia legislativa es siempre del Parlamento
balear en los temas que están transferidos a la comunidad
autónoma y de las Cortes generales en el resto de temas? Es
que yo no sé si es por ignorancia o es que se hace la despistada
para ofrecer argumentos absurdos de su negativa a legislar para
impulsar la actividad económica en el momento más crítico que
ha vivido la comunidad autónoma desde que existe esta
comunidad autónoma.
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Sr. Castells, habla de disminuir plazas, y luego viene
cuando los touroperadores ignoran el destino, porque no les es
rentable promocionarlo y prefieren ofertar turismo en otros
destinos donde puedan llevar a más turistas por la misma
inversión. Estamos en una crisis económica sin precedentes y
ni aún así abandonan ustedes el discurso turismofóbico, cuando
el turismo es el principal motor de nuestra economía.

Y, Sr. Borràs, del PSOE, nos dice usted que no podemos
ampararnos en la pandemia para introducir medidas legislativas
propias de los programas políticos o el ideario de la oposición,
pero lo cierto es que al revés, al revés de lo que usted dice, lo
cierto es que no pueden ustedes permanecer empecinados en
mantener sus políticas antieconómicas de izquierdas sin abrir
los ojos ante la realidad que nos ha traído una pandemia que,
por culpa de su inmovilismo ideológico, les ha pasado por
encima a ustedes y con ustedes ha arrastrado al resto de
ciudadanos de estas islas.

Gracias.

(Algun aplaudiment i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Començam el torn de contrarèplica dels
grups que han intervingut en contra. Pel Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula el Sr. Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sr. President. Bien, muy brevemente. Yo me alegro mucho,
Sr. Melià, que se haga la pregunta, que se haga usted preguntas,
eso es un buen comienzo para responder a otras muchas
cuestiones que podamos tener.

Usted dice que modernizar el sector turístico, adecuarlo a
los tiempos, bueno, en eso estaremos totalmente de acuerdo, es
decir, las cosas no pueden ser inamovibles, evolucionan con el
tiempo y hay que mejorarlas. La pregunta que yo me haría
sobre su pregunta, es ¿a qué nos referimos con esto? Usted a lo
mejor me dice, pues bueno lo acaba de contar, esto son una
serie de medidas, pero yo le diría ¿qué tipo de medidas, qué
tipo de turismo queremos, es decir, cuál es la adecuación a los
tiempos actuales? Insisto mucho en una cuestión, porque,
además, siempre nos acusan de que estamos en contra del
turismo, no estamos en contra del turismo, creemos
simplemente que hay que adecuarlo a los tiempos que vivimos,
que son complicados, pero no sólo desde el punto de vista
económico, sino desde el punto de vista ambiental, porque está
ahí, no porque lo diga yo. 

Es decir, hay una crisis ambiental que está definida muy
bien por la Organización de Naciones Unidas y todo esto hay
que tratar de adaptarlo. Es decir, yo sé que es un tema
complicado, que no es fácil, que no se resuelve con cuatro
esloganes y ya está, nos quedamos tan tranquilos por cuatro
frases afortunadas; es decir que hay que sentarse a hablar y ver
qué hacemos en cada momento, esto es evidente. Lo que pasa
es que, sí, usted me dice, ya está, ya lo estoy planteando aquí,
pero es que nosotros no estamos de acuerdo con ese
planteamiento. Es decir, planteamos otro tipo de cuestiones,

porque también hablamos, también lo dicen ustedes, o lo dice
usted, u otros partidos aquí presentes a veces: es que el turismo
es generador de empleo; cierto, lo es, pero también yo añadiría
detrás otra cosa: ¿qué tipo de empleo? Es decir, puede haber un
empleo correcto, bueno, interesante, no digo que todo sea malo,
pero hay un submundo de empleo ahí que esto también, ese
plan que habría que hablar de la modernización del sector
turístico, es decir, tener un empleo de calidad, no precarizado,
no invisibilizado, como estamos viendo en los últimos tiempos.

¿Las tramitaciones administrativas? Ya lo he dicho antes,
evidentemente hay mucha lentitud y esa lentitud pues a veces
va en contra de la optimización del recurso, cierto, pero
volvemos a lo mismo, tenemos una losa ahí encima que impide
que crezca la administración. Como sabremos, los servicios
públicos en este estado en cuanto a recursos humanos son de
los que tienen menos recursos, es decir, habría que aumentar
esos recursos para hacer una administración mucho más
eficiente.

Las directrices europeas hoy en día nos lo impiden, habría
que ir, por lo tanto, en contra de esta cuestión, porque muchas
de estas cuestiones que se plantean de mejora de
procedimientos administrativo, a final de cuentas es por falta de
recursos, no es porque no se haga bien o no porque la
administración no tenga capacidad; la administración por
supuesto que la tiene, faltan personas, faltan esos recursos que
digo, independientemente de que pueda haber errores en la
planificación, que no se lo voy a negar, no voy a negar eso
porque sería un poco absurdo, pero esta falta de recursos es, yo
creo, o creemos que es muy importante.

Y en cuanto a la declaración de interés autonómico, pues
también podríamos hablar mucho de eso también, habría que
definir qué tipo de proyectos podríamos aquí incluir más allá de
los que indica la legislación vigente; es decir, habría que
ampliar esta declaración de proyectos de interés autonómico,
porque habría bastantes más de los que estamos comentando en
el día de hoy.

Bueno, pues nada más, muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jiménez. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Bé, seré breu, encara que pensava contestar des de l’escó,
però bé.

Li ho diré a la Sra. Ribas, jo, no ho sé, m’ha semblat que
vostè em deia: estudiï, estudiï, no sap que les lleis s’aproven
aquí? I jo li diria: estudiï, estudiï, no sap que les regles
urbanístiques les aproven els ajuntaments i els consells
insulars? No sap com estan estructurades les nostres
competències? No m’estranya perquè vostès només tenen...
miren cap a Madrid, hauria de fer un poc de feina, llegir
l’Estatut, veure, saber... els plans urbanístics s’aproven en els
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ajuntaments i les normes urbanístiques..., estan transferides als
consells insulars, per favor! Senyora..., sembla de primer
d’EGB vostè el que ens ha dit avui aquí, no, no, no ho sé, m’ha
estranyat molt!

Però, bé, jo no m’havia ficat... el contrari, l’únic que li
havia dit a vostè és que era l’única que havia estat coherent
amb les seves esmenes al seu discurs, però bé, sembla que
també li ha sabut greu que li digués això, i bé, després m’ha fet
aquest comentari.

(Remor de veus)

Però, bé, dit això, li diré al Sr. Costa, vostè diu: vostè
sempre fa el mateix que fa la (...), no, no sé què i llibertat,
intervencionisme o liberalisme, ens ha dit ara aquí. I quan el
mercat no va bé què han fet més que parar la mà, tothom! Si no
pagàs imposts tothom d’on sortirien els doblers. Vostès només
intervencionisme quan els convé, només quan els convé, perquè
bé que n’han demanat i bé que han parat la mà perquè des del
sector públic es pagassin ajudes.

Però no, vostès volen que tothom faci el que els dona la
gana, però a l’hora de demanar doblers sí que pagui, és a dir,
els que paguen imposts, no? Però també volen rebaixa
d’imposts. No, si és que jo crec que es contradiu, sempre es
contradiuen, perquè, al final vostès volen dir, ens venen a dir:
tot el que fa la iniciativa privada està bé, encara que se saltin
les normes urbanístiques, encara que tal..., sempre, i aquesta
pandèmia ens ha demostrat que aquest model és precari...

(Remor de veus)

..., perquè el model que ha emprat és precari, no els passa el
mateix a les indústries d’altres llocs que al sector turístic
d’aquí, i això ho han de veure, això és així i ens ho ha
demostrat.

Realment, al final no és tan fàcil, l’intervencionisme és molt
més complex que això i no ho vulguin simplificar tant.

Però, bé, la proposició de llei és del Sr. Melià, és d’El Pi,
i jo, el Sr. Melià ens ha fet, no ho sé, unes preguntes, jo crec
que primer ens ha dit si, ens ha demanat si trobàvem que hi
havia d’haver qualque norma, qualque regulació de la
modernització continua, continua dels establiments turístics. I
jo li diria que no a qualsevol preu, això sí que li ho dic jo.

Però li diré una cosa, li diré una cosa, i li faré dues
preguntes que jo..., li diré el que jo trob, les hi contestaré
perquè vostè m’ha parlat, li diré el que des de MÉS per
Mallorca, per què, per què ens justifica aquesta mesura amb la
COVID, per què, si vostè tanmateix ho vol per a sempre. Ja li
he dit, miri, això primer.

I després, per què ho apliquen als nous, ja li he dit abans,
modernitzar els nous, els nous projectes que es presenten ara
els hem de modernitzar ja?

(Remor de veus)

És que ja li he dit, per tant, aquesta proposició de llei per si
mateixa cau com a... per incoherent...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un poc de silenci.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

... com a una fal·làcia i com a un engany, realment és un
engany, per això cau pel seu propi pes, perquè el seu discurs és
contradictori. Vostè ens diu: jo vull modernitzar. Bé, és que
troba que s’ha de modernitzar el que ara s’aprova? No, han de
sortir moderns ja, faltaria més! Què vol dir, què no ho saben fer
bé? Ja li he dit, nosaltres creiem que aquesta proposició de llei
ja cau pel seu propi pes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula el Sr. Castells. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President, no intervindré.

(Se sent el timbre de crida per a votació)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Borràs. 

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, president. Ja li he dit, Sr. Melià, que
evidentment corria un risc, però en tot cas em sembla molt
legítim que vostè vulgui mantenir el debat fins i tot arriscant-se
que, diguéssim, amb un efecte bumerang que les iniciatives
acabessin al revés del que vostè pretén, però, en tot cas, vostè
és un diputat expert i valent, vull dir..., i ho dic sense ironia, ho
dic clarament i a més que sap del que parla i, per tant, és un
gust tenir debats amb vostè, encara que no estiguem d’acord
amb les seves posicions.

Però aquí hi ha hagut algun grup que diu que no veníem a
parlar de temes concrets, però evidentment tots hem parlat de
temes concrets, molts ens hem cenyit al que diu la proposició
de llei i d’altres han venido a hablar de su libro, com el Sr.
Costa, que ha parlat de tot manco del que vostè proposava; vull
dir, ha venut, ha col·locat el seu programa electoral, que
evidentment pot presentar una proposició de llei quan vulgui i
tots encantats de discutir-li i votar-li en contra, a més, perquè
no hi estam d’acord. 

Jo li demanaria excuses al Sr. Costa si a qualque moment ha
pogut pensar que jo li volia donar alguna lliçó de res, en
absolut era la meva intenció, perquè no estic capacitat per
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donar-li cap lliçó, a més, després de totes les classes que li ha
fet la Sra. Truyols, i vostè encara no n’ha après evidentment no
pretendrà que sigui jo...

(Remor de veus)

... que sigui jo que li pugui ensenyar alguna cosa.

(Remor de veus i cridòria)

Sí, perquè..., sí perquè..., sí...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, per favor.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, perquè, és que clar, evidentment ara resulta que hem
descobert, gràcies al Sr. Costa, que les coses s’han de pagar,
amb imposts, miri, no ho sabíem, no ho sabíem, però no només
s’han de pagar les ajudes a les empreses i no només s’han de
pagar els crèdits a les empreses, no només s’ha d’ajudar a pagar
totes aquestes coses, sinó que en aquesta comunitat en aquest
moment pagam, amb els imposts dels ciutadans i ciutadanes de
les Illes Balears, moltes inversions, moltes obres absolutament
inútils, fins i tot alguna d’inexistent, culpa del PP, que pagam
dolosament carreteres d’Eivissa, velòdrom, maqueta de l’òpera,
tot açò també ho pagam i no té un retorn productiu com les
polítiques que fa aquest govern, que serà un retorn social i
econòmic.

(Alguns aplaudiments i cridòria)

Ara, amb l’excusa d’agilitar al PP qualsevol cosa ja li va bé.

(Remor de veus)

Sí, té tota la raó, Sr. Camps, tota la raó, el PP sempre
confús, per açò hi ha hagut açò, i avui ha tornat confondre el
que, diguéssim, les lleis emparen i contemplen i està regulat
arreu del món, que és l’interès general i els interessos
particulars.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Què és possible que algun diputat, com el Sr. Melià, trobi
que el Govern s’excedeix en l’aplicació del criteri de l’interès
general per a algunes qüestions i una altra cosa és emparar,
perquè, com que existeix l’interès general i el Govern ha pres
determinades decisions en bé de l’interès general, doncs tot ho
hem de convertir en la mateixa tramitació que l’interès general,
evidentment mai no serà el mateix fer un camp de plaques
fotovoltaiques que fer una urbanització privada, no poden
passar pel mateix criteri de tramitació.

I, per cert, ja que parlam d’agilitació, evidentment el Sr.
Costa no podia parlar d’agilitació en els termes, que no
compartim, però que planteja El Pi, perquè, evidentment, les
seves iniciatives a la mateixa tramitació del decret llei anaven
en contra, perquè evidentment si llegeix vostè l’esmena que
vostè va signar al Decret Llei 8/2020, d’agilitació no en té res,

ben el contrari, és de paralització de la tramitació
administrativa, perquè, evidentment, i ho diem, estam d’acord
que hem d’avançar en la declaració responsable, perquè,
diguéssim, ens ajudarà a tots des del bon urbanisme a fer un
país molt més àgil i molt més eficient i moltes mesures fan falta
encara, i segur que són molt importants, d’agilitació
administrativa.

Però li diré una cosa, totes les mesures que són necessàries
prendre avui per agilitar les administracions són les mateixes
mesures que el PP no va prendre durant els seus anys de
govern; és a dir que teníem un problema, no va ser capaç de
resoldre’l el PP, aquest govern ho ha intentat resoldre, però, en
tot cas, com diria el Sr. Costa, lliçons ni una d’agilitació
administrativa per part del PP.

I vaig acabant, simplement dir-los que és molt important
aconseguir la recuperació, és molt important aconseguir
recuperar el pols de l’activitat econòmica, però evidentment els
arguments que emparen aquesta voluntat que tots compartim,
n’estic convençut, no emparen qualsevol mesura de criteri
urbanístic que es pugui plantejar en aquest Parlament.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. Un cop finalitzat el debat, hem de
procedir a la votació.

Per tant, la presidència demana si la Cambra pren o no en
consideració la proposició de llei d’agilitació per incentivar la
inversió. Votam.

23 vots a afirmatius, més 1 vot telemàtic, són 24 sis; 29 no;
i cap abstenció.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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