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EL SR. PRESIDENT: 

Començam el plenari. 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. 3800/21, presentada pel
diputat Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del
Partit Popular, relativa a assalt al camp de futbol de Sant
Francesc durant un partit de futbol de la categoria infantil. 

Primera pregunta, RGE núm. 3800/21, relativa a assalt al
camp de futbol de Sant Francesc durant un partit de futbol de
la categoria infantil, que formula el diputat Sr. Antonio
Francisco Fuster i Zanoguera, del Partit Popular. Té la paraula
el Sr. Fuster.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA: 

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, el pasado
jueves 1 de abril por orden de la Conselleria de Salut se asaltó
el campo de fútbol del San Francisco para detener un partido de
fútbol de la categoría infantil entre el San Francisco y el Santa
Mónica. 

Por este motivo le pregunto: ¿qué información objetiva
manejaba la Conselleria de Salut para dar esa instrucción?
Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Fuster. Té la paraula la Consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat. 

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

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Fuster. A un
món normal, vostè avui hauria vengut aquí a posar de manifest
la bona feina que han fet els Cossos i Forces de Seguretat de
l’Estat durant tot... La bona feina que han fet els Cossos i
Forces de Seguretat de l’Estat durant tot aquest temps per
controlar les mesures contra la COVID i hauria vengut aquí a
posar de manifest la bona feina que han fet tots els clubs
esportius per adaptar-se a les mesures COVID. Però no, vostè
ve avui aquí a parlar que la policia assalta i a posar de manifest
un dels pocs incompliments que s’han fet per part dels equips
de futbol. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA: 

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Garrido, lo que se vivió
el pasado 1 de abril en el campo de fútbol del San Francisco
fue simplemente -y para que quede claro- un espectáculo

bochornoso y lamentable orquestado por la Conselleria de
Salut. 

Los clubes deportivos de Baleares, y en este caso concreto
los del fútbol, están siendo uno de los colectivos más
escrupulosos con las normas y los protocolos sanitarios. No fue
de recibo dicha actuación. Si ustedes tenían alguna sospecha de
algún positivo, lo lógico, lo normal, lo coherente era ponerse en
contacto con los responsables del club y de una forma discreta
y eficiente, actuar.

Pero no. Lo que hicieron fue asaltar el campo de fútbol al
estilo Hollywood para parar el partido de fútbol durante media
hora como si de una redada antidroga se tratara. Sra. Garrido,
eran menores, niños de 13 años, no eran narcotraficantes. ¿Qué
querían escenificar ustedes con ese tipo de actuaciones?
Además, resulta que se equivocaron de partido. Por no acertar,
no acertaron ni con las formas ni con el equipo.

Yo me pregunto, Sra. Garrido, ¿por qué no actuaron igual
con el mismo despliegue policial en el caso del Hat Bar? ¿Tal
vez porque estaba la Sra. Armengol? ¿Por qué no actuaron
igual con el mismo despliegue policial en el caso de la comida
ilegal del ayuntamiento de Vila? ¿Tal vez porque estaba la Sra.
Armengol, Sra. Garrido? Porque en estos dos ejemplos que le
acabo de poner, allí sí que se incumplían las normas y los
protocolos sanitarios y ustedes no actuaron. 

Creo, Sra. Garrido, que este lamentable incidente demuestra
el caos y la desorganización política de la Conselleria de Salut.
Además resulta que ustedes, por no tener vergüenza, han sido
incapaces de pedir disculpas ni privada ni públicamente a los
responsables del club, ni una simple llamada. Y todo esto ha
pasado con el silencio cómplice de la Conselleria de Deportes
que, en este caso, ni está ni se le espera, ni en este caso ni en
muchos otros casos. 

Señores del Govern, el mundo del deporte ni mucho menos
nuestros niños no se merecen semejante trato. Háganselo mirar.
Ellos padecen su incompetencia pero no son culpables de la
misma. Menos asaltar y más vacunar, que es lo que
necesitamos, Sra. Garrido. 

Muchas gracias. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Fuster. Té la paraula la Consellera de
Presidència. 

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Fuster, no esperava res
més que el que avui he pogut sentir amb les seves paraules. 

Miri, per començar, la Conselleria de Salut, InfoCOVID es
va posar en contacte amb el club, amb l’entrenador que tenia un
parell de nins que havien estat contacte estret d’un positiu, i
l’entrenador no va col·laborar. Un directiu d’aquest mateix
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equip va informar que aquest equip sa estava jugant un partit.
Varen anar dues patrulles de la Policia Nacional, res d’assalt,
res de Hollywood, res de les pel·lícules que vostè acaba de
contar ara mateix.

I miri, hi ha hagut molts pocs incompliments per part dels
clubs esportius, aquest d’aquest club esportiu va ser un
incompliment. Vostè avui aquí ha vengut a posar de relleu
l’únic o pràcticament l´únic incompliment que ha fet un club
esportiu. Avui el que hem de fer és posar de relleu la bona feina
que han fet els clubs esportius en el control de la pandèmia.
Hem de posar de relleu la bona feina que han fet els Cossos i
Forces de Seguretat, els inspectors i les policies amb el control
de la pandèmia, però vostè el que fa és venir aquí a enfangar-ho
tot perquè no sap fer una altra cosa. I quan intenta enfangar
aquesta feina amb pel·lícules que es munten de bar “hats” i de
dinars, mirin el que fan vostès cada dia, mirin el que fan vostès
cada dia. Siguin seriosos perquè el que demana la gent és tenir
una oposició seriosa i no una oposició de pandereta, que és el
que són vostès. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.2) Pregunta RGE núm. 3767/21, presentada per la
diputada Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a vacunació del professorat
dels CEPA i dels docents d'ensenyaments de règim especial. 

Segona pregunta, RGE núm. 3767/21, relativa a vacunació
del professorat dels CEPA i dels docents d'ensenyaments de
règim especial, 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 per un tema que ens ha fet
arribar el col·lectiu de docents d’educació de persones adultes
i d’ensenyaments de règim especial sobre la vaccinació
d’aquest col·lectiu docent, del qual formen part -en principi-
dels treballadors essencials del número 6 però que la majoria
encara no han estat vaccinats. 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):

Bon dia a tothom. Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra.
Diputada. Com sap, el Govern de les Illes Balears té l’obligació
de seguir l’estratègia de vacunació implantada des del Ministeri
de Sanitat, és una estratègia coordinada i col·laborada amb
totes les comunitats autònomes on també participa -per suposat-
d’entrada un cos tècnic que és la ponència de vacunes, es

ratifica per part de la Comissió de Salut Pública i es defineixen
els grups a vacunar. 

Clar, nosaltres ho hem de seguir de manera estricta. És cert
que a les directrius el que diu és que s’ha de vacunar als
docents de primària, de secundària i també d’educació especial
i les decisions de l’Interterritorial idò són el resultat d’aquest
consens, no?

La nostra prioritat i la nostra obsessió és immunitzar el més
aviat possible la població. Per tant anam treballant sempre que
hi ha un col·lectiu com aquest, un poc que està en el límit, no?,
que no sabem..., hem treballat amb la Conselleria d’Educació
que ens ha facilitat tota la informació per considerar aquest
col·lectiu del professorat dels CEPA com a educació
secundària, per tant sí formen part d’aquest grup 6 de
vacunació i seran vacunats com la resta de docents dins aquest
grup poblacional. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. FONT I MARBÁN: 

Gràcies, Sra. Consellera. Sí, entenem que és una decisió
d’un ministeri i del Consell Interterritorial perquè supòs que
consideren que com que no imparteixen estudis obligatoris
aquesta és una mica la premissa per descartar-los de bon
començament. 

Però què passa?, que aquest professorat imparteix una
docència presencial, amb una mitjana d’alumnes de 75 i que
són molt diversos perquè poden ser des de gent gran, persones
vulnerables, menors no acompanyats, alumnat d’FP que fan
pràctiques precisament a hospitals i geriàtrics... Mentre que el
professorat de primària -que ja ha estat vacunat- atén un grup
bimbolla durant tot el curs, mentre que els del CEPA i educació
especial poden atendre fins a 100 alumnes al dia. 

És clar, sí que sorprèn que ens han fet arribar -i m’agradaria
que em confirmés si realment és així- que aquest col·lectiu sí
que ha estat vacunat a Eivissa mentre que a Mallorca i a
Menorca no ha estat vacunat. Llavors m’agradaria que
m’aclarís aquest petit dubte que tenc i bé, i nosaltres pensam
que ateses les circumstàncies sí que és molt necessari que
aquest col·lectiu sigui vaccinat el més aviat possible. 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):

Sí, Sra. Diputada. A veure, els estudis, els ensenyaments
són semi presencials en el cas dels CEPA. El que succeeix és
que -i ho repetiré, crec, que diverses vegades durant el ple
d’avui- és molt important pensar que no estam vacunant el
col·lectiu essencial, sinó el col·lectiu essencial amb risc elevat
d’exposició, primer molt elevat, etc.
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Llavors, és cert que hi ha col·lectius que estan al límit, no?,
de dir: “s’hi inclou o no s’hi inclou?”, a vegades durant
aquestes negociacions amb l’estratègia quan es fan aquestes
consultes al ministeri, Salut Pública, etc., ens diuen que no, que
va ser a l’inici d’aquesta situació i després a poc a poc hi hem
anat treballant i, per tant, al final hem apostat, les comunitats
autònomes que consideràvem que sí s’hi havien d’incloure hem
anat apostant i per això s’hi ha inclòs aquest col·lectiu. I sí,
efectivament a Eivissa ja s’han vacunat i a Mallorca i a
Menorca es vacunaran a partir d’ara amb la resta de docents.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.3) Pregunta RGE núm. 3795/21, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a sistema on line de
sol·licitud de cita prèvia per al torn de vacunació de la
COVID-19 a les Illes Balears. 

Tercera pregunta, RGE núm. 3795/21, relativa a sistema on
line de sol·licitud de cita prèvia per al torn de vacunació de la
COVID-19 a les Illes Balears, que formula el diputat Sr. Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos.
Té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Molt bon dia a tothom. Miri, consellera,
li demanam si té previst posar en marxa el servei de cita prèvia
on line per a la vacunació COVID. Li he formulat així la
pregunta. Sé que és una pregunta retòrica perquè després de
deu dies creim saber, pel que ahir va informar a través d’una
roda de premsa el que es farà respecte d’aquestes cites de
vacunació, però si la pregunta és retòrica, consellera, el que
espera la ciutadania és que les respostes siguin clares, concises
i que de cap manera no duguin a confusió. Això no és una
afirmació que li faig de forma gratuïta. Al carrer es troba
aquesta confusió, està més que demostrat.

Els nostres ciutadans ja no saben si han de cridar, si han
d’esperar que els cridin, si han de rebre un SMS, un whatsapp,
bussejar a internet o ja quasi la telepatia, consellera.

Per favor, té una oportunitat avui per confirmar-nos-ho i
també per aclarir-ho. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Diputat, per la seva
pregunta. Està prevista aquesta cita on line, hi estam treballant,
i així ho hem anat comunicat reiteradament des de fa un temps.
Esperàvem per posar la cita en marxa a tenir realment un volum

de vacunes que permeti aquesta cita on line. La finalitat del
procés és que sigui més accessible i continuar mantenint la
situació telefònica i aquesta possibilitat de la cita on line. 

Si tot va bé a partir d’aquest divendres entrarà en
funcionament. L’enllaç ja és visible a la pàgina web del Servei
de Salut, el sistema està preparat. És un sistema informàtic que
ha preparat la Fundació BIT-que aprofit per agrair-li-ho-, amb
col·laboració amb el Servei de Salut, però ha estat dissenyat
per la Fundació BIT, i pensam que serà una bona eina per
facilitar i diversificar aquesta possibilitat de demanar cites.

De moment les persones han d’esperar que siguin...., vull
dir, telefonam a les persones per donar-los la cita. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Miri, consellera, vostè i tots sabem que l’important i urgent
és que ningú que es vulgui vacunar quedi sense la vacuna. Això
és evident. La nostra preocupació és perquè vostès fan anuncis
basant-se en unes idees, però sense tenir el protocol tancat del
tot. 

Informacions contradictòries, miri, n’hi repàs un parell: la
consellera constata al mes de març que diverses persones reben
un sms per mitjà del qual sembla que les citaven per vacunar-se
en el seu centre de salut, la conselleria ho va desmentir i va
aclarir que les cites es donen exclusivament per via telefònica
a través del centre de salut i d’Infovacunes, efectivament, i es
va recomanar que si alguna persona rebia aquest missatge
l’ignorés, això al març. 

Dia 1 d’abril, declaracions..., surten a premsa
declaracions... del director de Gestió de l’ib-salut: “es deixarà
de cridar per vacunar i caldrà demanar cita on line”. El
ministeri a la seva web diu que ningú no cridi individualment
i que ja els cridaran des del seu centre de salut autonòmic;
vostè en roda de premsa ahir explica que es tracta d’un sistema
que es posa en marxa a mesura que avanci -ho ha comentat
avui-, segons la disponibilitat de la vacuna, ja sabem com ha
estat de relatiu això de la disponibilitat de les vacunes,
consellera.

Avui, 13 d’abril, el ministeri encara diu que per al tercer
grups l’etapa de vacunació encara no està definida i surt així a
la pàgina web.

Digui, consellera, si això no és un sudoku, un laberint o una
manera involuntària, n’estic ben segur, per part seva que el
vacunable necessiti un croquis per entendre tota aquesta
informació. 

El que deman que ens confirmi aquí avui, consellera, és que
mantindrà la cita telefònica com a mitjà fonamental perquè hi
ha molta gent que encara necessita que se’ls cridi, la proximitat
del centre de salut, del seu sanitari, el fonamental també per
combatre la por, la inseguretat i evidentment la desinformació
especialment per al col·lectiu de gent gran, col·lectius que
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encara no tenen accessibilitat a les tecnologies de la informació
i especialment d’aquests col·lectius vulnerables socials que
tampoc no en tenen.

És fonamental una...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Sr. Diputat, li ho he dit abans i li ho torn
a repetir, la cita telefònica es mantindrà, no desapareixerà, en
cap moment no desapareixerà, es continuarà citant
telefònicament.

Pensi també que hi ha comunitats autònomes..., jo he vist
algunes imatges de persones molt grans que es desplaçaven a
grans centres de vacunació. En aquesta comunitat autònoma
s’ha optat per apropar els serveis i vacunar els majors de 70
anys als seus centres de salut, que és el més proper que tenen.

Quant a la citació, conviuran els dos sistemes, el de la cita
on line que només deixarà que demanin cita les persones, el
col·lectiu... en funció de la disponibilitat de vacunes l’any o els
mesos que puguin avançar en el procés de citació, és a dir, si a
un no li toca no podrà demanar cita en aquell moment. Hem de
pensar que hem citat a més de 170.000 persones en tres mesos,
hi ha 30 persones destinades a InfoCOVID, a citació, 30
persones, i 6 persones destinades a resoldre dubtes
d’InfoCOVID. 

En aquests moments estan vacunant de 79 anys cap a baix,
fins als 70, així com de 69 anys cap als 65, és a dir, de 60 per
amunt, però el procés es fa invers. El procés avança i avança al
ritme que ens permet l’arribada de vacunes. El que volem és
que sigui el més fàcil possible per a tota la població.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.4) Pregunta RGE núm. 3789/21, presentada per la
diputada Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a no inclusió dels docents dels diferents CEPA dins el 
col·lectiu 6C de la vacunació.

Quarta pregunta, RGE núm. 3789/21, relativa a no inclusió
dels docents dels diferents CEPA dins el  col·lectiu 6C de la
vacunació, que formula la diputada Sra. Maria Antònia Sureda
i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears. Té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, molt bon
dia, hem vist que no hem estat l’únic grup parlamentari que
hem presentat una pregunta similar en aquest ple, però és cert
que ben igual tampoc no és. Per un costat li han demanat quan
pensa vacunar el grup de docents dels centres d’educació de
persones adultes que formen part del col·lectiu 6C de
vacunació. Nosaltres li demanam que ens expliqui per què no
ha inclòs fins ara aquests docents dins el col·lectiu 6C de
vacunació.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, com he dit a les
Balears el pla de vacunació està ordenat, diguéssim, per
l’estratègia de vacunació del ministeri. A molts de col·lectius
hi ha dubtes, hi ha qüestions que s’han d’acabar de concretar,
de matisar, de polir, hi ha..., tothom vol ser vacunat i tothom es
considera prioritari en aquests moments, no? Per tant, és cert
que som un reiterativa, però nosaltres volem vacunar els
docents dels CEPA, hem hagut de fer una sèrie de gestions per
poder aconseguir-ho.

Cada setmana ens reunim totes les comunitats autònomes,
com saben, en el Consell Interterritorial amb el ministeri per
anar consensuant i per anar avançant en el procés de vacunació.

Ara començarem a vacunar els docents dels CEPA que són
majors de 60 anys, que suposa 56 persones. És cert que el total,
el global dels docents són unes 300 persones, 302 si no vaig
errada i de majors de 60 que és on és tot el gruix..., tot el gruix
no, totes les vacunes en aquests moments, idò n’hi ha 56 que
seran... telefonats amb la resta de docents que també són majors
de 60 anys.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Sra. Consellera, hi ha un parell de coses
que ens saben greu i no només a nosaltres sinó a aquest
col·lectiu. 

Ha estat necessària la pressió d’aquesta associació de
directius dels CEPA amb cartes al director general de Formació
Professional, amb cartes a la Conselleria de Salut o al conseller
d’Educació demanant una explicació dels criteris que
s’aplicaren per deixar fora aquests professionals i en què
explicaven la importància i la necessitat de també ser vacunats,

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202103789


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 75 / 13 d'abril de 2021 4519

dels sindicats que també ho sabien i ho han demanat, dels grups
parlamentaris que hem fet aquestes preguntes. Els arguments
que no treballaven amb menors, perdoni? Als ESPA hi ha
menors de 16 i 17 anys que cursen aquests cursos. O no
utilitzen moltes vegades els mateixos centres de secundària i
batxillerat?, que, per cert, als cicles formatius de grau superior
i personal de l’Escola Superior de Disseny, que també fan
classe a adults, sí que estan inclosos dins el grup 6C de
vacunació. O no fan classes presencials? Perquè diu que són
semipresencials. A secundària també fan classes
semipresencials i han estat vacunats.

Sra. Consellera, a l’estratègia de vacunació, de què vostè
parla, no incluir en la priorización a los docentes y personal de
administración y servicios para poder desarrollar sus
actividades mediante fórmulas de teletrabajo no parece una
decisión constitucionalmente adecuada. Per cert, a tot l’Estat
sí que han estat vacunats, fins i tot a Eivissa també ho han estat.
En canvi, a Mallorca i a Menorca no, ni intenció, sinó que quan
els toqui per edat.

Sra. Consellera, crec, i ens agradaria saber, per què es va
prendre aquesta decisió tan errada?

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Sra. Diputada, crec que ho he explicat
i no tenc inconvenient a tornar-ho a explicar. No es tracta de
pressions ni es tracta de cartes perquè li puc assegurar que cada
dia rep cartes i cada dia rep pressions per ser vacunat de
diferents col·lectius de tota la comunitat autònoma i de multitud
de col·lectius. 

Aquí no es tracta de pressions, es tracta d’analitzar cas per
cas i sempre fer l’adaptació més favorable als nostres ciutadans
de les Illes Balears. Així ho hem fet amb els cuidadors no
professionals, per exemple; vàrem ser la primera comunitat
autònoma que va vacunar els cuidadors no professionals.
Intentam ser el més flexible possible per incloure el màxim de
persones considerades essencials i amb risc d’exposició, perquè
això és molt important el risc d’exposició, s’ha de tenir en
compte. 

Quan hem pogut argumentar i valorar, què hem demostrat,
Sra. Diputada? No tenim ni una vacuna a la gelera, som de les
comunitats que posen més vacunes de les rebudes, avançam en
el procés de vacunació i treballam per immunitzar aquest 70%,
lluitar contra una pandèmia que ha causat molt de patiment
social, econòmic i sanitari.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.5) Pregunta RGE núm. 3834/21, presentada per la
diputada Sra. Idoia Ribas Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a dades de vacunació d’alts
càrrecs. 

Cinquena pregunta, RGE núm. 3834/21, en substitució de
la RGE núm. 3808/21, relativa a dades de vacunació d’alts
càrrecs, que formula la diputada Sra. Idoia Ribas Marino, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la paraula la Sra.
Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Señoras y señores diputados. Buenos
días. Sra. Gómez, ayer supimos por la prensa que se han
negado a enviar a la Oficina anticorrupción los datos de los
altos cargos que se han vacunado bajo la excusa de que se trata
de una información personal y sensible, pero usted sabe tan
bien como yo que el personal de la Oficina anticorrupción está
sujeto al deber de secreto. Entonces, ¿a qué se debe esa
ocultación de datos?, ¿no será que no quieren ofrecerlos porque
ha habido cargos públicos que se han vacunado antes de que les
tocase y no quieren que se sepa?, ¿cuántos han sido?, ¿cuándo
se vacunaron?, ¿qué están ocultando?

Usted dijo ayer a la prensa que ya han ofrecido toda la
información en ruedas de prensa y contestando a preguntas,
pero ¿cómo podemos saber si lo que nos dice es cierto o no lo
es?, ¿por qué no entregan la información que les solicita la
Oficina anticorrupción? Para poder demostrar que no mienten
sería conveniente.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Sra. Diputada, aquest govern no oculta
cap dada a ningú i molt manco a l’Oficina anticorrupció ni a
qualsevol administració que ens demani una documentació.

El primer que li he de dir, perquè la seva afirmació és falsa
d’entrada, com sol ser habitualment, és que l’Oficina no va
requerir en cap moment els noms i llinatges d’alts càrrecs
vacunats. Per tant, si no va requerir aquella informació en cap
moment no se’ls ha negat aquesta informació. 

Allò que va demanar l’Oficina anticorrupció va ser
informació sobre tota la població vacunada entre el 26 de
desembre i el 2 de març. Això va demanar l’Oficina
anticorrupció, això afecta 130.000 persones, això és el que
vàrem fer o sigui és la feina que va fer el Servei de Salut, afecta
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130.000 persones, i l’Oficina ha reconegut que la normativa
europea no ho permet i ha rectificat.

La normativa europea és molt respectuosa amb les dades
personals i molt més amb les dades personals sensibles, i les
dades sanitàries ho són, ho són. Per tant, se’n permet l’ús, però
sempre que sigui d’una manera proporcionada. Allò que va fer
l’ib-salut davant la petició no va ser negar-se a lliurar-les, va
ser veure si jurídicament aquelles dades es podien
proporcionar. La mateixa oficina ha reconegut
desproporcionada la petició i ara l’ha reformulada. I l’ib-salut
contestarà en temps i en forma perquè no té res a amagar i
tenim deu dies per contestar.

Gràcies, president. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sra. Gómez, ¿sabe qué pasa aquí?, pues que la Oficina
anticorrupción no es más que un paripé que montaron ustedes
en la anterior legislatura para hacerse los transparentes y
aparentar un plus de honradez que en realidad no tienen. ¿De
verdad creen que si un juzgado o la Fiscalía les pide los
listados de la gente vacunada colaría la excusa de que no
pueden darlos porque va en contra de la protección de datos?

Mire, aquí lo que pasa es que ha habido una serie de gente
que se ha aprovechado de su situación para vacunarse antes de
tiempo y que a diferencia de lo que ha ocurrido en otros lugares
de España se están escondiendo para no tener que dimitir de
sus cargos. Les recuerdo que llevamos tres meses y medio de
campaña de vacunación y sólo un 4% de la población se ha
inmunizado. No me venga con que sobraban vacunas el día que
se vacunaron los cargos del Govern y del Consell, como ha
dicho ya aquí en otras ocasiones, porque es insultante que
quiera hacernos creer que esos cargos públicos justamente
pasaban por allí un día que se prepararon vacunas de más. 

El gerente, la gerente del hospital de Inca se vacunó el 13
de enero, el mismo día que los médicos de urgencias, y allí
había mucho más personal como los médicos de consultas, por
ejemplo, que no fueron vacunados ese día. Y el cese del
director de campaña de vacunación alegando motivos de salud
no ha sido más que un cierre en falso de todo este asunto
porque usted debería haber cesado a todos los responsables de
este fraude a la administración, empezando por los que se han
vacunado cuando no les correspondía abusando de su cargo y
acabando por el director del ib-salut que lo ha permitido y
después dimitiendo usted, Sra. Consejera.

Gracias, presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias..., gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, a lo
mejor..., imagínese que yo dijera lo mismo que dice su
consejera, exconsejera ahora mismo de Educación y Cultura,
que esperará al final a vacunarse por si acaso. 

Mire, actualice los datos, actualice los datos porque no es
cierto. Es que usted emite falsedades contínuamente en este
parlamento. El 4% de la población, no, actualice los datos. 

Miri, tots hem de..., o sigui, jo crec..., miri, vostès volen fer
renou i nosaltres volem deixar de fer renou i treballar per la
ciutadania...

(Alguns aplaudiments)

...vacunar, avançar en el procés de vacunació, treballar per un
pacte econòmic i social, una recuperació justa i tenir una
mortalitat baixa, un nombre de casos baix i protegir la població
el màxim possible. 

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.6) Pregunta RGE núm. 3799/21, presentada per la
diputada Sra. Virgínia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a nova regulació d’horaris
de les barques d’arts menors de Mallorca. 

Sisena pregunta, RGE núm. 3799/21, relativa a nova
regulació d’horaris de les barques d’arts menors de Mallorca,
que formula la diputada Sra. Virgínia Marí i Rennesson, del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Buenos días, diputados,
diputadas y personal de la casa. 

Sra. de la Concha, ¿me podría explicar por favor en qué se
basa, en qué motivos basan  la nueva derogación de artes
menores en cuestión de horarios de la isla de Mallorca?

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pia de la Concha i
García-Mauriño):

Bon dia. Gràcies, president. Gracias diputada. Como sabe
usted seguramente hace poco, hace unos meses, en la Lonja de
Palma, la Lonja de Mallorca, ha sacado un certificado de

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202103799


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 75 / 13 d'abril de 2021 4521

calidad que se llama Millorquín que garantiza la frescura del
pescado. Como La Lonja no se abre ni el domingo ni el lunes
cuando se permitía pescar el sábado ya no se cumplía con esas
36 horas que garantizan la frescura del pescado en lonja. Ése ha
sido el motivo de cambiar el horario de descanso.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Gracias, Sra. de la Concha. Bueno, mire, está batiendo
usted todos los records, ésa es la verdad, tiene a todo el sector
al borde de un ataque de nervios. Desde más de 26 años que
llevo yo con el sector, nunca había vivido una situación como
la actual en la que todos ya no pueden más.

Pero vamos a centrarnos en la pregunta de hoy. Usted me
dice que es a nivel del producto, la verdad es que no, ustedes
ahora han prohibido faenar a las barcas de artes menores los
sábados, por una decisión, por un plan de producción y
comercialización de la Organización de Productores Pesqueros
de Mallorca, es decir, Opemallorcamar. Casualmente esto está
dirigido por Pedro Mercant, hermano del actual director
general de Pesca, Joan Mercant y ambos muy unidos
intrínsecamente en la Cofradía de Cala Rajada a nivel de pesca
de arrastre.

La casualidad es que cuando ustedes pusieron esta consulta
a las cofradías, ocho de diez se opusieron, una se abstuvo y una
votó a favor, qué casualidad, la de Cala Rajada, tanto del
director como del director de Opemallorcamar. La misma
Federación Balear de Cofradías ha advertido de las
consecuencias que puede tener esto a nivel económico, porque
ni siquiera se les ha escuchado, se les ha tenido en cuenta.
Ocho de diez, como le he dicho, lo rechazaron, no les han
escuchado. Creo que para esto y tampoco han tenido las
consecuencias de la COVID-19.

Además parece..., yo lo que le quiero preguntar
exactamente ¿es quién dirige la pesca en Mallorca, la Dirección
General de Pesca o Opemallorcamar?, porque ya en su
momento también fueron ellos los que decidieron que las
barcas de arrastre no pudieran salir cada día. Además las
consecuencias de las artes menores que va a tener también en
los puntos de venta de las diferentes cofradías, que usted sabe
que les va a perjudicar mucho.

Yo la verdad, creo que Opemallorcamar debería estar más
atenta a lo que tiene que hacer, como no perder..., no haber
hecho la solicitud de prórroga de la concesión de la Lonja de
Mallorca a la APB. Actualmente la lonja está funcionado en
precario y sin cobertura legal, como usted bien sabe.

Sra. De la Concha, demasiadas casualidades, parece que
todo quede en familia, en la familia de los señores Mercant. Me
gustaría que me diga quién manda realmente en Pesca. Y un
consejo, Sra. De la Concha, póngase a refugio, porque me
parece que se le avecinan muchas tormentas.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha
García. Mauriño):

Gracias, president. Gracias, diputada. La verdad de las
cosas es que nosotros nos reunimos constantemente con las
cofradías y con los pescadores, y es cierto que en un primer
momento no les gustó el cambio de horario, es cierto. Y es
cierto también que a día de hoy está funcionando con
normalidad y que obviamente nunca todo el mundo, el cien por
cien de la gente estará de acuerdo con cualquier cambio, con
cualquier medida que se tome.

En cuanto a lo que usted insinúa, sobre quién manda en
Pesca, en nuestra conselleria trabajamos de una forma muy
coordinada y muy de equipo. Es decir, que los objetivos en
Pesca sobrepasan la Dirección General de Pesca, tiene mucho
que ver también con la Soberanía Alimentaria y tiene mucho
que ver con el derecho de las personas a una alimentación
fresca, local, de calidad.

Los objetivos principales son tres: uno es el mantenimiento
y recuperación de nuestras especies marinas, ya sabe el gran
esfuerzo en reservas marinas que se ha hecho en este
archipiélago, que nos felicitan constantemente y que se va a
ampliar, como usted también sabe; también mantener la flota,
mantener los puestos de trabajo, facilitar el relevo generacional,
estamos trabajando mucho en ese sentido; pero también
facilitar esta soberanía alimentaria por la que luchamos y
estamos haciendo campañas escolares de fomento del pescado
y, por supuesto, el trabajo de la Lonja, que le recuerdo que es
una organización de productores y que venden el cien por cien
del pescado de la isla de Mallorca, con la cual garantizar la
frescura de ese pescado me parece fundamental para los
pecadores, para los consumidores y para el conjunto de la
sociedad.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.7) Pregunta RGE núm. 3801/21, presentada pel
diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a valoració de la Setmana
Santa en relació amb la restauració. 

Setena pregunta, RGE núm. 3801/21, relativa a valoració de
la Setmana Santa en relació amb la restauració, que formula el
diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Sagreras.
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EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, president. Bon dia a tots. Fa mesos el Govern va
posar en marxa allò que coneixem com a semàfor, per establir
restriccions segons com es trobessin els indicadors COVID a
cada període aquí a les Illes Balears. La realitat és que tant a
Mallorca, com a Menorca, Eivissa i Formentera, a totes les
illes, les prohibicions i les restriccions que ha aplicat la
presidenta Armengol, sobretot als bars i restaurants, ha estat
superior a allò que marcava el seu propi semàfor, i la realitat és
que a les Illes Balears, les restriccions que ha aplicat la
presidenta Armengol sobretot als bars i restaurants, han estat
superiors també a allò que indica el Ministeri de Sanitat.

Així crec que és normal dir que l’economia de les Illes
Balears ha estat la que més ha caigut de totes les comunitats
autònomes d’Espanya i que pràcticament tots els períodes clau
per a les empreses d’aquí han anat malament d’ençà que va
començar la pandèmia. La temporada d’estiu va acabar a
principis d’agost, no vàrem tenir campanya de Nadal, els
negocis varen estar tancats i la Setmana Santa ha estat pèssima,
sobretot per a bars i restaurants que han hagut de tenir els
interiors tancats i els vespres tancats.

Quina valoració fa vostè, Sr. Negueruela, de la Setmana
Santa en relació amb el calaix que han pogut fer els negocis de
bars i restaurants a les Illes Balears?

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. Imagín que quan vostè parla de la
caiguda del PIB, parlarà també que el Regne Unit està tancat i
per tant, no poden venir turistes del Regne Unit, Alemanya està
pràcticament tancada, França està tancada, Portugal acaba
d’obrir. Per tant, jo crec que aquesta relació que vostè acaba de
fer, crec que hauria de matisar-la.

Efectivament, la restauració té una situació molt complexa
a la nostra comunitat autònoma. Tenim una realitat diferent de
la de fa uns mesos, amb una soca britànica que és molt més
contagiosa, que ha fet que haguéssim d’actualitzar. Si vostè
llegís una mica, només una mica, els estudis científics que
diuen precisament que el tancament dels interiors és una
mesura de protecció amb els indicadors epidemiològics que
tenim, no diria això. 

I nosaltres sí que demanam tenir una oposició que almenys
llegeixi els estudis científics, tal vegada no li agrada llegir, però
llegeixi almanco els estudis científics que avalen aquestes
restriccions. El Regne Unit acaba d’obrir els exteriors de la
restauració, després de mesos tancat, no els interiors, amb una
taxa epidemiològica ara molt similar a la nostra. Alemanya
manté el tancament i França acaba de tornar tancar.

Nosaltres el que feim és precisament intentar mantenir un
mínim amb els exteriors oberts, en una situació molt complexa
i demanam al sector de la restauració -és cert- un esforç molt
gran, no perquè siguin responsables d’aquesta situació, perquè
el virus es contagia més en els interiors i aquesta situació és la
que estam intentar al sector i ens agradaria tenir una oposició
que en aquest cas fos una mica lleial i una mica curosa
d’estudiar almanco els estudis científics al respecte i no fer
debats com el que vostè acaba de fer en aquesta cambra.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sr. Negueruela, a mi no m’agrada haver-me de posar al seu
nivell, però m’hi hauré de posar. Vostè diu que a mi no
m’agrada llegir, i jo li dic que vostè no sap llegir. Sap què
diuen els estudis científics? Que és necessari vacunar la
població. Sap com estan les Illes Balears en vacunació en
relació amb la resta de comunitats autònomes? Som la darrera
comunitat autònoma i crec que el sector de la restauració...

(Alguns aplaudiments)

... no hauria d’haver de pagar els plats romputs per la falta de
vacunació.

Estic orgullós de ser mallorquí, però em fa empegueir que
la meva comunitat autònoma sigui la darrera en vacunació de
tot Espanya. Vostè hauria d’aclarir a quins interessos serveix?
Els bars i restaurants de les Illes Balears no poden viure només
dels dos mesos d’estiu. La majoria de bars i restaurants de les
Illes Balears sols no tenen terrassa i si tanquen els interiors, els
està tancat tot el negoci. Per tant, a qui beneficia vostè amb
aquestes prohibicions? 

I ara a la resposta vostè no em parli de consens, que és del
que em va parlar fa quinze dies. Vostè va dir que consensuava
amb les patronals i les patronals li han hagut d’aclarir, s’oposen
totalment a la pròrroga de les restriccions que vostè imposa. No
em parli de consens amb elles. Se’n temen pels mitjans de
comunicació de les seves mesures i diuen també que no existeix
justificació sanitària, tot i que sí que vostès permeten
menjadors interiors a altres sectors. I vostè sap que això és així.

Per tant, jo li deman el primer de tot, Sr. Negueruela,
demani disculpes al sector de la restauració...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras.

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula el conseller de Model Econòmic, Turisme i
Treball.
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EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, Sr. Presidente. Cuando yo le decía que leyese, es
que leyese literatura científica, de otras cosas ya ni le exigimos
que lea, esperaríamos desde luego bastante más y no me pondré
desde luego a su nivel. Yo no sé cuánto lee usted, pero no voy
a entrar en ese debate con usted.

Lo que nosotros comparamos en este momento es con
Europa, con los cierres del Reino Unido, Alemania y Francia
con unos niveles similares a los que tenemos en nuestras islas,
y esa es la referencia que estamos teniendo. Y estamos
intentando proteger a nuestra... -si quiere escuchar, entiendo
que no lea, pero, al menos, escuche, cuando uno le responde a
un diputado en esta Cámara-...

(Remor de veus)

..., nosotros estamos protegiendo a nuestra población en un
esfuerzo enorme que hace el sector de la restauración y es lo
que estamos intentado con las medidas.

Y, por cierto, sí que hay un consenso con todas las
patronales, que una patronal de el...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

I.8) Pregunta RGE núm. 3875/21, presentada per la
diputada Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actes delictius de menors
fugats de centres d’internament.

Vuitena pregunta, RGE núm. 3875/21, presentada en
substitució de la RGE núm. 3804/21, relativa a actes delictius
de menors fugats de centres d’internament, que formula la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sr. President, bon dia, diputades i diputats. Sra.
Consellera, com valora el Govern aquest augment d’actes
delictius per part de menors que es troben interns a centres, que
tenen mesures judicials, quan es troben fugats, augmenten els
actes delictius, com ho valora vostè?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Té la paraula la consellera d’Afers
Socials i Esports.

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

Bon dia a tots i a totes, gràcies, president. En els centres de
justícia juvenil, vostès ho saben, hi ha adolescents i joves que
tenen conductes delictives, cada vegada més aquestes
conductes delictives s’expressen amb més violència perquè hi
ha un consum de substàncies tòxiques que desinhibeixen i, per
tant, hi ha l’expressió de violència.

Nosaltres treballam sobre la teoria del vincle perquè els
treballadors que fan feina en aquests centres puguin tenir una
relació terapèutica positiva amb aquests residents per poder
modificar aquestes conductes.

Per al que això ens preocupa i pensam que això és
fonamental perquè aquests al·lots puguin modificar la seva
personalitat i les seves conductes, des de fa cinc anys milloram
tots els serveis d’aquests centres. Hem incrementat en 4 milions
en sis pressuposts els centres de justícia juvenil; hem
incrementat un 20% la plantilla; hem creat un servei de
psicologia per poder donar suport psicològic als treballadors;
hem augmentat les hores de formació.

Això ha fet que si a l’any 2011 hi va haver 51 retorns, a
l’any 2020 només n’hi ha hagut 20; si a l’any 2017 hi va haver
8 fugides, a l’any 2020 només n’hi ha hagut 1, i que han baixat
un 50% les incidències.

Com que aquest tema de la conducta delinqüent o la
conducta problemàtica dels joves ens preocupa, invertim molt
de temps, molts de recursos i pressupost a millorar el Servei de
Justícia Juvenil.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Miri, Sra. Consellera, a part del que hagin fet, als polítics
se’ls ha de jutjar pels resultats i els seus resultats, Sra.
Consellera, no són bons.

La notícia apareguda ahir, en el Diario de Mallorca sobre
aquest augment d’actes delictius d’aquests menors quan fugien
evidencia les conseqüències de les fugides que es varen produir
des de l’any 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020, i tot aquest temps
vostè ha estat la responsable d’aquesta àrea.

Vostè a l’any 2017, ara vostè ens parlava d’aquests temes
terapèutics, però vostè a l’any 2017 donava la culpa a la manca
d’espai del centre i a la manca de mesures de seguretat, i vostè
posava una data límit per solucionar aquest problema, que era
l’any 2019, vostè deia que a l’any 2019 tendríem un nou centre
d’Es Pinaret, que estaria acabat, ara vostès en diuen Els Quatre
Pins, allà on tendríem 32 noves places, i aquest centre ens
permetria separar els joves que tenen en aquest centre per
diferents perfils: els meus conflictius a una banda i els manco
conflictius a una altra, vostè ens parlava d’això.
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A l’any 2019 em va dir que l’acabarien el febrer del 2020,
a l’any 2020 ens ha dit que l’acabaran el 2021, i jo li deman:
l’acabaran enguany aquest centre, l’acabaran en aquesta
legislatura? Perquè aquest és un dels grans problemes per les
fugides.

L’altre és el tema de la seguretat, a l’any passat, el mes
d’agost, hi va haver una fuga de tres joves interns que va
produir agressions a dues educadores i a un vigilant. Nosaltres
li vàrem demanar compareixença i la conclusió d’aquesta
compareixença va ser que es va produir per un cúmul de
mancances de seguretat greus, Sra. Consellera, per començar
no hi havia un vigilant a l’entrada de l’edifici, on hi havia dues
educadores i on hi havia aquests interns que es varen fugar.
Després va resulta que els walkies no funcionaven, no tenien
cobertura; de què serveix, Sra. Consellera, posar un vigilant
sobre un terrat, que s’escapen per allà, quan el walkie no
funcionava i no varen poder avisar. Tampoc no funcionaven els
botons del pànic i es varen escapar per una zona on no hi havia
càmeres, perquè hi havia punts cecs.

S’han arreglat aquests problemes de seguretat? Per favor,
contesti’ns.

En aquell moment, l’any passat, vostè em va dir que el
problema era que s’escapaven per un edifici i que vostès feien
comptes enderrocar part d’aquest edifici. Li deman: està acabat
ja aquest enderrocament, han acabat aquest enderrocament?

Sra. Consellera, cada una de les seves faltes té
conseqüències i té la seva responsabilitat, vostè sempre vol
llevar-se-la de sobre, perquè després els jutjats condemnen el
Govern a pagar indemnitzacions als perjudicats d’aquests
robaments o d’aquests atracaments, indemnitzacions que pagam
tots els ciutadans de les Balears. Per tant, una vegada més, una
cosa són els anuncis i les coses que vostè diu que fan...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán.

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sra. Durán. Té la paraula la consellera d’Afers
Socials i Esports.

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

Gràcies, president. Sí, també hem incrementat les hores de
seguretat. Sí, aquest any, una vegada superades totes les
dificultats, s’obrirà aquest centres d’Els Quatre Pins, amb 32
places. I sí, ja tenim el projecte arquitectònic d’enderrocament,
que esperam que aquest any es pugui enderrocar.

Sra. Durán, si vostè no fos tan exagerada en aquest tema,
fins i tot podríem arribar a acords, perquè si vostè es creu que
per aquestes dificultats que tenen cada dia els professionals que
fan feina amb aquests al·lots, que són adolescents i joves amb
problemes greus, amb problemes de conducta greus, es creu

que vostè amb aquestes preguntes em qüestiona a mi com a
política s’equivoca; vostè qüestiona cada vegada, fent
preguntes d’aquest tipus, tota la plantilla d’Es Pinaret, Sra.
Durán,...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... tota la plantilla d’Es Pinaret, que són els que estan amb els
joves 365 dies i 24 hores, vostè és la política que en aquesta
comunitat autònoma ha fet per estigmatitzar aquest servei,
aquesta és la seva aportació política en aquesta comunitat
autònoma.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

I.9) Pregunta RGE núm. 3806/21, presentada pel
diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a evidència de l’inici del procés de
reactivació econòmica i canvi de tendència.

Novena pregunta, RGE núm. 3806/21, relativa a evidència
de l’inici del procés de reactivació econòmica i canvi de
tendència, 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, ¿cuáles son las evidencias que le permiten afirmar
que se ha iniciado en este mes de marzo el proceso de
reactivación económica y se ha producido un cambio de
tendencia?

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Un moment, un moment... Ara 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. Lo que dijimos en una rueda de
prensa es que una disminución del paro entre los distintos
meses había sido una tímida recuperación, pero un dato
positivo, y valoramos el hecho de que creemos que hemos
llegado al texto máximo de paro después de una caída del PIB
como la que hemos tenido del 25%, y, por tanto, eso creo que
es una valoración positiva y creo que ustedes también se
alegrarán de que haya bajado el paro en este mes respecto al
mes anterior, y que haya subido la afiliación. Eso son datos
económicos que me imagino que a usted le aparecerán.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Costa.
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EL SR. COSTA I COSTA:

Sr. Conseller, en el mes de marzo de 2021, 82.988 personas
se encontraban en paro, un 32,30% más que en el mes de marzo
del año pasado, un 51,5% más de paro, como consecuencia de
la pandemia, el mayor aumento de toda España, y ello sin
contar las 33.785 personas que se encuentran en ERTE, si los
contásemos estaríamos en récord histórico de paro en Baleares.

419.498 afiliados a la Seguridad Social, una caída del
7,13%, 38.000 personas que hemos perdido de afiliados a la
Seguridad Social desde la pandemia, y todo ello contando los
33.785 afectados por ERTE.

El paro se redujo en un 1,8% en el mes de febrero, una
tercera parte de lo que se redujo en el mismo mes del año 2019,
cuando no teníamos pandemia.

4.874 personas han salido de ERTE, pero 33.785, por
desgracia, permanecen en los mismos.

Los ciudadanos de Baleares han soportado en el primer
trimestre de 2021 las mayores restricciones y cierres de
actividad desde el gran confinamiento de marzo de 2020. Usted
y la Sra. Armengol han aplicado, con efusividad, las únicas
medidas que son capaces de aplicar, cierre masivo de la
actividad y enviarnos a todos a casa, ni capacidad de rastreo, ni
radar-COVID, ni códigos QR en restauración, ni medidas de
CO2, cerrar y todos pa casa.

No existe ningún plan de desescalada, usted y la Sra.
Armengol no saben qué harán la semana que viene, una
incertidumbre que está matando la actividad económica, nadie
es capaz de preveer unas decisiones tomadas desde la
improvisación.

Los penúltimos en porcentaje de vacunación, poco más de
un 5% de población inmunizada. La temporada turística en
riesgo.

La AIReF prevé una caída del 1,6% en el primer trimestre,
la Sra. Calviño admite que hay retraso en la recuperación, pero
usted, Sr. Negueruela, dice que, ¡ey!, que hay un cambio de
tendencia, que se ha iniciado la recuperación, los típicos brotes
verdes. Sr. Conseller, usted no se alegra o no tiene más ganas
que el Partido Popular de que haya recuperación económica,
puede que usted tenga las mismas pero no más ganas de que
haya recuperación económica. Ahora, eso sí, no estamos
dispuestos a engañar a los ciudadanos, dedíquese a intentar
conseguir la tan ansiada recuperación económica y mientras
tanto no nos mienta.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Desde luego esperaba un discurso
distinto de usted, porque cuando usted habla..., precisamente
las restricciones lo que hacen, Sr. Costa, es salvar vidas, las
restricciones van de salvar vidas y proteger nuestra capacidad
hospitalaria, no de matar nuestra economía, va de proteger
vidas y proteger nuestra economía, de eso va, aunque ustedes
no lo entiendan.

Y si pone ejemplos, le pondré otro, Madrid tiene 5,6 veces
más población que Baleares y tiene 19 veces más muertos que
Baleares. ¿Usted asume eso cuando habla de salvar vidas y
salvar la economía, usted asumiría ese resultado sobre sus
espaldas?

(Remor de veus)

¿Hablaría de tener una tasa de fallecidos de 2,2 por cada
1.000 o prefiere 0,0065 por cada 1.000 que es lo que tenemos
nosotros? ¿De qué habla usted cuando habla de cifras? Póngale
rostro a las vidas que se están salvando en esta comunidad
autónoma, póngale rostro a cada vida de cada mayor que se
está salvando en esta comunidad autónoma en referencia a otras
de España, y no venga aquí a hacer ese discurso...

(Remor de veus)

..., y no venga aquí a hacer ese discurso.

Y le diré otra cosa...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, silenci per favor!

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

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

..., usted ha estudiado economía y es profesor de economía, los
ERTE son empleo, los ERTE son empleo, no están en paro, no
hay que computar en paro los trabajadores en ERTE, cosa que
ustedes no hacían porque ustedes abogaban por los ERE, y en
el peor momento de la crisis del 2012 había en esta comunidad
autónoma 96.000 parados, con usted, caía el PIB un 2%, y
ahora ha caído un 25% y la afiliación ha caído un 8%, porque
se ha optado por otro modelo completamente diferente, se ha
optado por proteger vidas, proteger empleos y dar ayudas.

En el peor momento de la anterior crisis, en el 2012, ustedes
recortaron el paro, las prestaciones; ahora que hablan de
declaraciones de la renta, por qué no tenían problemas los
trabajadores de esta comunidad, porque no tenían ni
prestaciones, porque recortaron el paro, quitaron meses y ahora
todo el mundo tiene derecho a una prestación, se protegen
vidas, se protege economía y se protege empleo, en una
situación muy compleja.

Y si...
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(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.10) Pregunta RGE núm. 3802/21, presentada pel
diputat Sr. José Luís Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a canvis normatius en matèria
d’habitatge.

Desena pregunta, RGE núm. 3802/21, relativa a canvis
normatius en matèria d’habitatge, 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, vostè creu que
la normativa aprovada els darrers sis anys solucionarà el greu
problema d’habitatge que patim? Vostè creu que estimula
promoure el sector de la construcció que facilita l’accés als
ciutadans de l’habitatge i garanteixen la propietat privada?
Considera normal que es torbin a Balears més de dos anys per
donar llicències? Considera normal que els darrers sis anys hi
hagi hagut un increment de 20.000 famílies que han de
compartir habitatge? No creu que serà una part important de les
polítiques errònies d’aquest govern?

M’avançaré abans que em contesti, Sr. Conseller, quan el
Partit Popular tenia la responsabilitat de govern a l’any 2011,
vam trobar 1.600 milions d’euros en els calaixos sense pagar,
40 milions d’euros eren de l’IBAVI, vam rehipotecar tots els
solars per construir habitatge públic tres mesos abans de les
eleccions. Vostès van heretar a la passada legislatura 4.000
milions d’euros, ara on es duen, ho saben? La situació és molt
greu, què pensa fer?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Té la paraula el conseller de Mobilitat
i Habitatge (Josep Marí i Ribas):

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Camps, vostè em fa una
pregunta genèrica sobre els darrers, ara ho ha limitat a sis, tant
de bo, perquè si no ja li anava a dir que podíem fer un repàs de
la normativa que havia fet aquest govern progressista i el
govern progressista de Pedro Sánchez a Madrid, però també
podíem comparar amb les mesures o no mesures que havien fet
vostès quan governaven, tant aquí, que no feren cap normativa
i no feren cap habitatge de protecció oficial i, en tot cas, les
d’Aznar, a Madrid, doncs el que va fer va ser liberalitzar,
mitjançant la Llei 4/2013, d’arrendaments urbans, per a
justament alliberar i passar de cinc anys màxims a tres anys per
a aquella llei famosa de liberalitzar el mercat, que per a
nosaltres va tenir conseqüències molt nefastes.

És clar, vostè ara em diu que es varen trobar una situació
quan varen arribar, jo el que tenc entès, no sé si van rehipotecar

res, el que tenc entès és que uns solars que tenien per construir
habitatges vostès els varen vendre quan varen governar en
aquesta comunitat.

Per tant, la valoració que fem de les mesures...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, per favor!

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

... -els don el micro a vostès i parlen vostès una estona i així jo
no importa que digui res.

Vegem, nosaltres fem una valoració positiva de les normes
que hem fet, perquè han servit per millorar i augmentar el parc
d’habitatge, perquè nosaltres fem política per a la gent que més
ho necessita i vostès pensen que liberalitzar el mercat és una
altra cosa i que ja s’arreglar i això. Per tant, tenim una visió
diferent del que fem i segurament no coincidirem en aquesta
apreciació.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I PONS:

Sr. Conseller. Segons recull l’INE, els pròxims vint anys hi
haurà un increment de població de 234.000 habitants, per tant
s’haurien de construir aproximadament uns 15.000 habitatges
per any.

Vostès són els campions del caos, de la normativa que
genera inseguretat jurídica i dels errors involuntaris; són els
campions del preu, l’habitatge encareix un 51% a Balears els
darrers cinc anys -cinc anys-, Sr. Conseller; són els campions
en la baixada d’inversions de la construcció, l’any passat només
va davallar 500 milions d’euros; són els campions en les llistes
de l’IBAVI, que superen les 8.500 persones.

Sr. Conseller, duen sis anys governant i només han entregat
9 claus de pisos nous.

Sr. Conseller, vostès en sis anys han executat, dels milions
i milions que han anunciat, 12.821.593 euros, a data de dia 31
de desembre del 2020. Vostès troben que açò és just? Vostès
troben que duen la línia de feina que es mereixen els ciutadans?

En definitiva, són els campions del fracàs de la política de
l’habitatge. Des del Partit Popular insistim, facilitin d’una
vegada a la iniciativa privada que puguin fer habitatge, vostès
tot sols és impossible, encara no ho veuen? Donin seguretat
jurídica i confiança als propietaris per tal que posin els seus
habitatge al mercat; implantin un tipus reduït del 4% a l’Impost
de Transmissions Patrimonials; abaixin els imposts; creïn un
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sistema d’avals. S’han plantejat canviar res o pensen seguir
amb aquesta dinàmica?

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):

Moltes gràcies. Les nostres polítiques i les nostres
normatives han permès o permetran augmentar el parc
d’habitatge públic en aquesta comunitat com mai no s’havia
vist a la història, i això és una bona notícia.

Notícia d’ahir mateix a la premsa: “L’habitatge a Balears
s’ha abaratit un 12% respecte del 2020", aquesta notícia vostè
no me l’ha llegida, me’n llegeix moltes aquí.

Balears és veritat que té un preu d’habitatge alt, però per
davant hi ha altres comunitats, per exemple, la primera és
Madrid, i vostès, que duen governant el seu partit allà des de fa
molt de temps, aquestes polítiques tan liberals i tan bones per
a la ciutadania nosaltres no les acabam de veure.

Per tant, aquí el que tenim és una diferència de criteri
important, vostès creuen que les mesures bones per a vostès no
són bones per a nosaltres i les mesures que nosaltres aplicam a
vostès no els agraden, per això som a partits diferents, per això
nosaltres aplicam polítiques que defensen la ciutadania, que
defensen la gent que menys té, per això fem habitatge per a la
gent que no en té, i vostès liberalitzarien el mercat d’una altra
manera que perjudica i ha perju...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

I.11) Pregunta RGE núm. 3876/21, presentada per la
diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ocultació de dades sobre
càrrecs polítics vacunats de forma privilegiada a l’Oficina
de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears.

Onzena pregunta, RGE núm. 3876/21, en substitució de la
RGE núm. 3805/21, relativa a ocultació de dades sobre càrrecs
polítics vacunats de forma privilegiada a l’Oficina de Prevenció
i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, que formula la
diputada Sra. María Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Sra. Gómez, aquesta setmana
presenciam un nou capítol de l’obscurantisme del seu govern
i un altre pic de la seva conselleria. 

L’Oficina anticorrupció li reclama informació dels càrrecs
polítics que es varen vacunar de forma irregular a principi
d’any perquè mentre no hi havia vacunes per a les persones
majors hi havia polítics que s’estaven botant la cua. Càrrecs i
directors d’hospitals passant per davant de persones
vulnerables que necessitaven la vacuna per viure. I vostè amaga
el llistat, incompleix la llei de l’Oficina. 

Què vol tapar, Sra. Gómez? Pensa donar els noms i llinatges
dels polítics privilegiats i vacunats, sí o no? Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gràcies, president. Sra. Diputada, ja he contestat a la Sra.
Ribas que aquí no hi ha cap voluntat d’amagar ni d’ocultar cap
dada ni cap informació i ho acaba de dir vostè. 

L’Oficina anticorrupció va demanar dades especialment
sensibles de 130.000 persones, de 130.000 persones. Jo no sé
què farien vostès, o sigui, unes persones que tenen dret a la
intimitat i que, per aquest motiu, per aquest motiu, i després de
consultar jurídicament i després de consultar amb l’Agència de
protecció de dades es va decidir fer un requeriment..., o sigui,
perdó, una al·legació a aquest requeriment de l’Oficina
anticorrupció. I l’Oficina anticorrupció ho ha reconegut que és
desproporcionada aquesta sol·licitud de 130.000 persones.
Llavors, han rectificat, han anul·lat el requeriment, han fet un
altre requeriment que es contestarà en temps i forma com he
comentat abans, tenim deu dies. I quedarà tot plenament
acreditat, com hem fet fins ara, Sra. Diputada, com hem fet fins
ara. 

Vint-i-una compareixences, dues rodes de premsa diàries,
milers de preguntes contestades, això és obscurantisme? Això
és donar compte de la gestió de la pandèmia des d’aquest
govern. Gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

De què tenen por, Sra. Gómez? Què amaguen? Vostès han
recorregut el requeriment de l’Oficina, posant obstacles i per
això ara li reclamen en concret quins dels 1.500 càrrecs polítics
s’han vacunat de forma irregular. 
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Per què s’estima més generar rumors que donar les dades?
Perquè hi ha rumors, molts de rumors. De polítics socialistes
que estan en el govern. O que estaven. I que es vacunaren de
forma irregular.

(Alguns aplaudiments)

Quina serà la sorpresa quan es coneguin els noms del
privilegiats que es varen botar la cua? Perquè es coneixeran, els
noms. 

Per exemple, pot vostè assegurar que la Sra. Armengol no
s’ha vacunat abans que el Sr. Yllanes? Pot assegurar que és el
Sr. Yllanes el primer càrrec que s’ha vacunat? O és que són
vostès col·lectiu essencial en risc d’exposició?

(Remor de veus)

Volem llum i taquígrafs, Sra. Gómez, llum i taquígrafs! La
mateixa que vostè exigeix...

EL SR. PRESIDENT: 

Senyors diputats, un poc de silenci...

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

... la mateixa que vostè exigeix a altres comunitats. 

EL SR. PRESIDENT: 

Senyors diputats...

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

... caiga quien caiga. Caiga quien caiga, com diu Podemos.
Noms i llinatges de polítics defraudadors i privilegiats, sense
excuses ni promeses d’auditories, ni de comissions polítiques
que massa comissions polítiques tenen vostès ja per tapar
veritats i vergonyes. 

Encara que la Sra. Armengol li digui que les amagui,
contesti’ns, sí o no, donarà les dades dels polítics vacunats
irregulars a l’Oficina anticorrupció? Sí o no? És molt senzill.
Col·laborarà amb la transparència, caiga quien caiga, sí o no?
Vostè decideix, si vol tenir la consciència tranquil·la com a
infermera o vol continuar encobrint les mentides de la Sra.
Armengol. Gràcies, president. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gràcies, president. Miri, el primer que li vull dir és que no
hi ha cap conflicte amb l’Oficina anticorrupció...

Sí, clar que sí... Clar que sí!, és que es donen
permanentment, Sra. Diputada. O sigui, ja li ho he dit abans,
ens han fet milers de preguntes que han estat contestades en
temps i forma, s’han fet compareixences, s’està demanant i
requerint documentació pràcticament cada dia, i aquesta
documentació s’està entregant.

Jo no seguesc si s’han vacunant o no s’han vacunant i qui
s’ha vacunat... Vostè creu que jo hauria de saber si vostè està
vacunada? Jo he de saber si vostè està vacunada? O el president
del Parlament o una altra persona?... Per favor!

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT: 

Silenci, per favor.

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

Sra. Diputada, són dades sensibles. Són dades personals,
només faltaria que jo anàs...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT: 

Senyors diputats, per favor. Per favor. 

(Continua la remor de veus)

A veure, per favor... Senyors diputats, senyores diputades
i membres del Govern. Cada un té el seu temps d’intervenció
i la resta ha d’escoltar. I, si no escolten, com a mínim, no
intervenguin. Moltes gràcies. 

Continuï, Sra. Consellera. 

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

Gràcies, president. A mi em sorprèn, Sra. Diputada, que el
Partit Popular segueixi la mateixa estratègia que la ultradreta,
no només la mateixa pregunta, sinó el mateix estil de
confrontació, el mateix estil de confrontació. Hem vacunat més
de 160.000 persones amb una primera dosi, en això ens estam
esforçant. Amb segona dosi, també, però és molt important
aquesta primera dosi. Clar que entregarem totes les dades que
demana l’Oficina...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Consellera. 

(Alguns aplaudiments)
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I.12) Pregunta RGE núm. 3796/21, presentada pel
diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a valoració del Govern
de la campanya turística de Setmana Santa. 

Dotzena pregunta, RGE núm. 3796/21, relativa a valoració
del Govern de la campanya turística de Setmana Santa, 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, podríem dir que la
campanya de Setmana Santa d’enguany ha estat com una prova
pilot, una prova pilot per avaluar les Illes Balears com a destí
segur. 

Sr. Conseller, com valora el Govern la campanya turística
de Setmana Santa 2021 a les Illes Balears?

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Pérez-Ribas, vostè sap
perfectament que la campanya de Setmana Santa era una
campanya de tots, i amb els sectors vàrem parlar moltes
vegades precisament que hauríem d’apuntar cap a l’estiu i, per
tant, tots els esforços són cap a l’estiu, però és cert que hem
viscut una Setmana Santa on els protocols han funcionat. Han
funcionat a l’aeroport i, per tant, jo crec que tota la pressió que
es va fer per demanar els controls a tots els viatgers que haurien
de venir a les nostres illes, un per un, va funcionar i es varen
aplicar els protocols de seguretat, en aquest sentit.

I després, sobretot arran que Alemanya va dir que haurien
de tornar amb proves als ciutadans d’aquí, es va posar un
protocol des de Salut amb la Direcció General de Turisme i
amb el sector privat precisament per garantir aquestes proves
que es poguessin fer en les nostres clíniques privades que va -
també- funcionar molt bé, sense aglomeracions. 

Les imatges de les nostres platges i de les nostres zones
turístiques jo crec que també podem estar orgullosos de com
vàrem sortir, si ens comparam amb altres llocs de la Península,
en tot cas, aquí no s’han viscut aquestes imatges, imatges de
tranquil·litat, de responsabilitat i jo crec que la nostra
ciutadania entén perfectament la difícil situació en la que ens
trobam i els diferents sectors, també. Per tant jo crec que hem
donat una bona imatge. La nostra ciutadania ha respost d’una
forma extraordinària, les nostres empreses, els nostres
treballadors i treballadores i ara tenim l’objectiu de recuperar
la propera temporada, aquesta temporada d’estiu tan important
per a les nostres illes. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Gràcies, president. Ens congratulam per tot el que ha
funcionat bé en aquestes festes, amb un comportament
exemplar de tot el sector turístic. Especialment de la restauració
davant l’adversitat de tenir els interiors tancats. Amb un hotel
pont que ha permès aïllar turistes amb positius COVID, amb
unes dades epidemiològiques que s’han mantengut estables. 

Però amb aspectes a millorar, com problemes en els
controls dels aeroports. No s’ha donat informació COVID
completa i actualitzada als turistes de la web de l’AETIB; no
s’han aprofitat les possibilitats tecnològiques que podem oferir
amb les nostres empreses i altres oportunitats que afecten el
nostre lideratge. 

Sr. Conseller, esmenaran les deficiències detectades aquests
dies perquè les Illes Balears sigui una destinació segura real en
temporada alta?

I ara, parlem de vacunacions. Les destinacions
competidores -com Itàlia o Grècia- estan vacunant massivament
les seves illes turístiques per assolir-hi el cent per cent de
vacunats, i Turquia fa vacunació massiva als treballadors de
turisme. Podrem competir?

Miri, vostè fa dos mesos va dir: “Els treballadors
d’hostaleria i restauració tenen molt de contacte amb la gent i
hem de defensar que també s’incloguin en el protocol i
l’estratègia de vacunació”. Idò, ara que s’inicien les
vacunacions realment massives és necessari un pla de
vacunació nacional amb criteris comuns. 

Considera necessari incorporar a l’estratègia de vacunació
els treballadors del sector turístic que fan feina cara al públic
tal i com va defensar fa dos mesos?

Gràcies.

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. Jo crec que vàrem fer diverses rodes
de premsa, es va fer també comunicació a Alemanya en les
nostres agències i la informació es va donar en temps real
pràcticament a totes les línies aèries i a tots els majoristes de
viatges. Per tant, crec que aquesta part es pot millorar, però es
va fer un esforç molt important des de l’AETIB precisament en
contacte permanent amb les nostres agències en Alemanya per
garantir permanentment el flux d’informació i crec que han
donat bons resultats perquè aquí la informació va fluir i els
turistes sabien on havien d’anar i varen tenir tota aquesta
informació. 
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També es va fer feina amb el sector, amb distints sectors i
també estic d’acord amb vostè en l’esforç importantíssim que
ha fet el sector de la restauració en una difícil situació.

Ara, efectivament, hem de fer feina per a la propera
temporada turística, no tan sols depèn del ritme de vacunació
de les nostres illes, també dels nostres països emissors i aquesta
situació també s’ha de contemplar precisament per poder obrir
ja... una vegada vàrem veure com es podia fer en aquesta
Setmana Santa amb una total seguretat per als nostres turistes
també.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.13) Pregunta RGE núm. 3803/21, presentada per la
diputada Sra. Maria Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures restrictives un
cop finalitzi l’estat d’alarma. 

Tretzena pregunta, RGE núm. 3803/21, relativa a mesures
restrictives un cop finalitzi l’estat d’alarma, que formula la
diputada Sra. Maria Tania Marí i Marí del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, diputats i diputades, té
previst el Govern aplicar mesures restrictives un cop finalitzi
l’estat d’alarma? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Idò és bastant probable..., gràcies,
Sra. Diputada, i bon dia, és bastant probable que continuem
amb un pla de desescalada segura i lenta, que és l’objectiu que
ens hem proposat sempre en tot moment de la pandèmia. 

Els criteris tècnics ens indiquen que ha de ser d’aquesta
manera i la nostra intenció és continuar amb una gestió de la
pandèmia que durant el darrer anys ens ha permès tenir un
nombre de casos menor que la mitjana de les comunitats
autònomes, ja que hem tengut menys hospitalitzacions, menys
ingressos a UCI, menys morts i menys incidència.

Fa molt de temps que escoltam la presidenta dir-ho, és molt
important i farem tot el que calgui per evitar contagis. És molt
important la recuperació econòmica segura, però per damunt de
tot salvar vides. Ho farem com ho hem fet fins ara, amb diàleg,
escoltant tothom, sota criteris tècnics i amb aval jurídic per
garantir la seguretat de les mesures.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Des del Partit Popular fa mesos que
recriminam la falta d’una legislació adequada per afrontar la
pandèmia. És fonamental la reforma de la Llei orgànica de salut
pública per donar seguretat jurídica a les comunitats
autònomes. Mentre Sánchez anuncia el fi de l’estat d’alarma,
Armengol defensa mantenir restriccions a la llibertat, tocs de
queda, tancaments, prohibicions. Els ciutadans necessiten
seguretat, necessiten protecció, però també reclamen
transparència, transparència que neguen en la campanya de
vacunació, transparència en les mesures, transparència en els
plans.

Tenen ja un pla de desescalada?, perquè a dia d’avui patim
un caos jurídic, un caos de nivells amb diferents restriccions
per a condicions sanitàries semblants. 

Per a què ha servit el semàfor COVID més que per provocar
confusió i justificar les seves decisions totalitàries? El motiu de
voler mantenir les restriccions no és altre que el baix
percentatge de vacunació que té Balears i l’allunyats que estam
de la immunització i això, això és tant responsabilitat seva com
de la nefasta gestió de la presidenta Armengol.

No tenim prou vacunes, ni un pla de desescalada clar; en
canvi, els sobra improvisació i supèrbia, molta supèrbia.

Les dades milloren i seguim igual. Prevenció, sí;
prohibicionisme com a costum, no; prevenció sí, però amb
mesures clares, consensuades i tècniques.

Tant el Consell d’Eivissa com el de Menorca i els sectors
afectats reclamen més flexibilitat. On queda el seu consens? On
queda el seu diàleg, Sra. Consellera? En quin moment... en quin
moment s’ha sumat a la pandèmia sanitària l’epidèmia
autoritària que patim avui?

Les Pitiüses es troben al nivell 2, Eivissa té una incidència
acumulada a 14 dies de 30 casos per cada 100.000 habitants,
interiors de restauració tancats i tancament a les cinc de la
tarda. Formentera amb una incidència acumulada a 14 dies de
90 casos, el triple que Eivissa, interiors oberts i una hora més
d’activitat econòmica. És o no és això actuar de forma
arbitrària? És o no és això governar de forma autoritària? 

Aclareixin-se, rectifiquin i deixin de jugar amb la salut i
amb l’economia d’aquestes illes.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

Gràcies, president. Algunes matisacions, Sra. Diputada, a
les seves afirmacions, en el que estic d’acord és que el PP
recrimina sistemàticament des de l’inici de la pandèmia, en
això estic d’acord.

Totes les mesures han estat avalades pels tribunals, totes,
totes les que s’han posat en aquesta comunitat autònoma, serà
per alguna cosa.

També l’animo que es faci la pregunta d’una altra forma, la
forma amb la qual me l’ha fet a mi és correcta, no dic que no,
però se la faci vostè d’una altra forma: no serà que gràcies  al
compliment de les mesures tenim la incidència que tenim i per
tant podem dir que Eivissa ha reduït la seva incidència en tres
mesos o Mallorca l’ha reduïda també en quasi tres mesos, no
serà per això? No s’adonen que no és pot mirar cap a una altra
banda, que no es pot ser irresponsable, no es pot fer com si no
passàs res sabent el que s’ha de fer? 

No es pot tenir capacitat d’actuar i no actuar perquè la
crispació i la mentida no salven vides, ho estam veient en altres
comunitats autònomes. Sí, Sra. Diputada, i jo m’estim més tenir
una presidenta que tengui molt clar quin és el camí a seguir i la
seguretat i evitar mortalitat -com ha dit el meu company-, estam
parlant d’un excés de mortalitat brutal si ho comparam amb la
comunitat de Madrid, per exemple.

Per tant, quina comunitat..., quina presidenta es mereix
aquesta comunitat autònoma? Una presidenta com la Sra.
Armengol que sap perfectament quin és el camí de la
seguretat...

(Alguns aplaudiments)

... i de la recuperació econòmica. Gràcies.

(Continuen els aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.14) Pregunta RGE núm. 3768/21, presentada per la
diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a discriminació de Formentera en l’aplicació
de l’estratègia de cronicitat. 

Catorzena pregunta, RGE núm. 3768/21, relativa a
discriminació de Formentera en l’aplicació de l’estratègia de
cronicitat, que formula la diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies. Bon dia a tothom, Sra. Consellera, per quina raó el
Govern segueix discriminant Formentera pel que fa a
l’aplicació de l’estratègia de cronicitat?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. També és una afirmació que no
compartesc en cap cas, Sra. Diputada. L’atenció a la cronicitat
ha estat i és una prioritat per a aquest govern i ho és també, per
suposat, a l’illa de Formentera.

Crec que s’ha avançat i s’ha avançat amb pas molt ferm a
l’illa de Formentera. S’ha pogut identificar la població gràcies
a tots els sistemes informàtics i tenim identificada quina és la
població crònica avançada, quina és la població crònica
complexa.

Tenim un suport, tenim una figura que és la infermera
gestora de casos que dóna suport, donen suport les infermeres
gestores de casos. Vostè considera discriminació que quan
l’estratègia de cronicitat estableix una ràtio d’una infermera
gestora per a cada 30.000 habitants en posem, en tenguem una
a Formentera per a 11.000 habitants? Aquesta plaça es va
dotar, es va dotar i és per a la zona bàsica de salut de
Formentera i també per a l’atenció a la cronicitat pediàtrica de
l’àrea d’Eivissa i Formentera.

Li vull donar, però, unes dades més: la monitorització de la
cronicitat destaca pels seus bons indicadors en relació amb
totes les illes, en atenció domiciliària, en gestió del pacient
crònic complex i avançat. Per exemple, li pos un exemple, en
el cas dels pacients crònics complexos, Formentera té de les
millors dades de cobertura del programa. Això és
discriminació?

No és discriminació, és fer feina, és fer feina intensa, es fer
feina per part dels professionals d’atenció primària que són els
responsables dels processos d’atenció d’aquestes persones, de
les persones cròniques als quals agraesc la seva feina perquè
han hagut de compatibilitzar aquesta feina d’atenció a la
cronicitat amb la difusió de l’estratègia, la participació de les
persones en un moment de pandèmia que ha dificultat molt el
seguiment d’aquest projecte.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, consellera. Sí, efectivament discrepam, crec que
molt, del que és discriminació, però bé, està també discrepar,
no passa res.

Miri, Sra. Consellera, ja li vaig demanar per aquesta qüestió
i per la contractació de l’infermera de casos a Formentera fa
aproximadament dos mesos. Veient que vostè assegurava i es
reafirmava que a Formentera teníem infermera de casos quan
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sabem positivament que no és així, vaig traslladar al Govern
una sol·licitud d’informació per escrit -que tenc aquí-, i que
constata que a l’illa de Formentera suposadament té en plantilla
des del dia 1 de juliol de 2019 una infermera de casos. D’1 de
juliol de 2019 a dia d’avui han passat gairebé dos anys, quan
ens adonam, i aquesta infermera de casos ha estat una vegada
a l’illa de Formentera. És a dir, un dia. 

L’illa d’Eivissa té cinc infermeres de casos més la de
Formentera, que també és a Eivissa. I jo dic, si Eivissa té cinc
infermeres de casos, com és que varen decidir vostès que qui
s’havia d’ocupar de l’estratègia EduCOVID havia de ser la de
Formentera la qual cosa implica necessàriament que aquesta
persona estigui treballant i prestant serveis des de Can Misses?

Sra. Gómez, és una contradicció absoluta el que vostè
m’explica. Miri, el problema d’aquest govern en moltes
ocasions és el mateix, bé, el d’aquest i el dels anteriors, i quin
és?, veure les Pitiüses com una ràtio. Vostès consideren les
Pitiüses com una molèstia administrativa i una càrrega
econòmica, i això fa que en moltes ocasions -i sé que no li
agrada el que li dic, però és la pura realitat-, i això fa que en
moltes ocasions els serveis que es mereixen els ciutadans de la
nostra illa o de les Pitiüses en el seu conjunt, quan es tracta del
Servei de Salut, es considerin primer i per sobre de tot com una
ràtio. I això és aberrant, Sra. Gómez.

Expliqui’m vostè una cosa, com pot dir que Formentera té
una infermera de casos des de juliol de 2019 quan aquesta
persona no ha treballat mai des de Formentera? Però, com es
pot dir? M’agradaria em donés una explicació perquè, vaja, dir-
nos que la tenim quan no ha estat mai no sé per qui ens prenen
vostès. No m’estic imaginant res, eh?, tenc les dades
contrastades i vostè ho pot contrastar també si vol. 

Que em digui que tenen molt ben identificada la població de
malalts crònics, fantàstic!, se suposa que el Servei de Salut té
identificada la població de malalts crònics perquè això
s’estableix dins l’estratègia de...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies. Sra. Diputada. Miri, l’estratègia d’atenció a la
cronicitat, li diré una vegada més, és molt més que tenir o no
tenir una infermera gestora de casos, Sra. Diputada. El primer
que hem de fer és revisar l’estratègia. Vostè em parla de
l’estratègia. Els pacients estan atesos a Atenció Primària i han
de ser atesos des d’Atenció Primària, amb o sense suport
d’infermera gestora de casos. Això és l’important. 

Nosaltres seguirem fent feina per enfortir aquest projecte,
però parlam de pandèmia, parlam que vivim en una pandèmia
i que durant aquesta pandèmia s’ha fet tot el possible per part
dels professionals per donar una atenció propera, per millorar

l’atenció domiciliària, per fer més visites, per estar i ser
suport...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

(Alguns aplaudiments)

I.15) Pregunta RGE núm. 3788/21, presentada per la
diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a calendari de vacunació.

Quinzena pregunta, RGE núm. 3788/21, relativa a calendari
de vacunació, 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 diputades. Sra.
Presidenta, bon dia, com es troba? La meva pregunta és molt
clara, reincident, sempre ens referim al Govern central, però és
que és per llogar cadiretes. Ha fet entendre ja a l’executiu
central liderat per Pedro Sánchez que estar vacunados a lo
largo del verano -com va dir la ministra Darias-, o a finales de
agosto -com va dir el president de l’executiu central-, és una
pèssima notícia per a la nostra comunitat autònoma? És més,
creim que és una catàstrofe.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Pons, per insistir sobre
un dels temes que és cabdal per a la nostra comunitat autònoma
i és com superam aquesta pandèmia sanitària. 

Crec que les Illes Balears tenim molt bé el full de ruta
marcat, les restriccions que tenim a la nostra comunitat
autònoma han permès que tenguem una situació sanitària molt
controlada. També controlam la situació als hospitals i als
centres de salut, que és clau per superar aquesta pandèmia
sanitària. I és clau també, com vostè apunta, tot el procés de
vacunació.

Vull repetir una vegada més que des de les Illes Balears
sempre hem dit que nosaltres tendríem l’operatiu a disposició
per poder vacunar massivament, i així ho hem fet. La setmana
passada fórem capaços de vacunar unes 10.000 dosis diàries i
si haguéssim tengut més dosis haguéssim vacunat més dosis. És
el que he explicat i és el que repetiré una vegada més. 
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Vàrem dir, vàrem anunciar que durant el mes d’abril
s’acceleraria el procés de vacunació, així està sent. Diumenge
teníem 220.322 dosis administrades a la nostra comunitat
autònoma, de les quals 163.197 persones ja havien rebut
almanco una dosi. Això és un 16,5% de la població diana, que
és la major de 18 anys, que hem de vacunar a la nostra
comunitat autònoma i 57.125 ja tenien la dosi completada. 

A partir de demà rebrem 35.530 dosis de les quatre marques
de vacunes que ara rebem i seguirem accelerant. Efectivament,
cada dia, Sra. Pons, estam en contacte amb el Govern
d’Espanya per dir-los clarament que necessitam més dosis
perquè som capaços de vacunar més gent. 

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, aquestes dades que
vostès ens diu són importants, però si dividim i miram la
població que tenim, és clar que són clarament insuficients per
a una societat que està angoixada, deprimida, té ansietat i a més
no té feina i moltes vegades no pot ni pagar les factures.

Nosaltres convidam l’executiu que negociï amb qui faci
falta perquè a finals de maig hauríem d’estar vacunats perquè
la cosa vagi bé. Miri -i li diré més- si ara vacunàssim aquest
70% de població no hauríem de menester tanta comèdia i tanta
almoïnes del Sr. Sánchez, no hauríem de menester que
allargassin els ERTO, no hauríem de menester que ens enviïn
els 900 milions, no hauríem de menester absolutament res d’ell
perquè al cap i a la fi de la crisi de 2008 vàrem sortir gràcies a
les destinacions emissores, com és el cas d’Alemanya o com és
el cas de Regne Unit. 

Deia el Sr. Negueruela a una diputada o a un diputat avui
matí que es llegeixi els estudis científics, nosaltres els llegim i
és veritat que diuen que les restriccions dins els bars i
restaurants s’han de fer i que fan que no ens contagiem, però el
que fa que no ens contagiem és que estiguem vacunats i així
nosaltres podríem fer la feina. Som una societat noble, humil i
feinera i si tenguéssim les vacunes posades està clar que
podríem arribar a tot allò que desitjam.

Està clar que volem fer les coses bé, negociï amb qui faci
falta i no sé si hauríem de cercar un pla B perquè hi ha països
que ja el cerquen. Nosaltres no volem anar en contra de
l’Agència Europea del Medicament, però sí pensam que hem
d’estar preparats per si de cas obrin la veda a l’hora de comprar
més vacunes.

Per altra banda, què passa en aquests moments? Bé, idò,
passa que Jet2 ja ens ha avisat que no vénen, que TUI ja ens ha
avisat de la situació que tenim, que els mercats competidors de
les Illes Balears es posaran les botes perquè ja han vacunat els
seus treballadors. Nosaltres creim que a hores d’ara ja hauríem

de tenir clar que si no estam vacunats a finals de maig o
principis de juny no tendrem temporada, presidenta. Faci-li-ho
entendre al Sr. Sánchez. Sé que vostès fan tot el que poden,
però no basta. Volem salut, volem salvar vides -que és el seu
mantra i també és el nostre-, idò si volem salvar vides hem
d’estar vacunats. Aquest és l’encàrrec que li volem fer avui,
Sra. Presidenta.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. A veure, Sra. Pons, a veure si ho puc
explicar una mica millor, perquè veig que no m’acaben
d’entendre.

Per poder reactivar la nostra economia i per poder reactivar
el turisme a la nostra comunitat autònoma, que és un esforç que
feim brutal tota la societat junta, bé tota no, hi ha alguns que no
hi participen, però els que hi participam i feim una feina molt
forta necessitam que tothom, no nosaltres estiguem vacunats,
sinó que els països emissors vacunin perquè les decisions que
ens interessen són quines prendran els països sobre els seus
ciutadans. La mobilitat no va lligada només a vacunació, la
mobilitat, i per exemple Regne Unit que vostè posava
d’exemple, ha decidit com es podran moure els anglesos i es
podran moure segons la incidència acumulada que tenim al
territori. I la incidència acumulada no només depèn de la
vacunació, Sra. Pons, crec que això també és important saber-
ho. En aquests moments nosaltres estam aconseguint una
incidència acumulada tranquil·la i baixa i per tant podem tenir
aquesta seguretat sanitària. 

La mobilitat va lligada a poder tenir proves diagnòstiques,
va lligada a poder tenir la immunitat, va lligada sens dubte
també a poder tenir la vacunació. En això hi estic d’acord amb
vostè, que anirem accelerant sense cap mena de dubte. Ara, no
lliguem només reactivació econòmica i mobilitat a la vacunació
nostra sinó que és un problema de tota Europa ...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

(Alguns aplaudiments)

I.16) Pregunta RGE núm. 3809/21, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a manteniment de les
restriccions a l’hoteleria, restauració i oci nocturn. 

Setzena pregunta, RGE núm. 3809, relativa a manteniment
de les restriccions a l’hoteleria, restauració i oci nocturn, que
formula el Sr. Jorge Campos Asensi del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares. Té la paraula el Sr. Campos.
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EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Armengol, ¿hasta cuándo
mantendrá las restricciones a los sectores de la hotelería, la
restauración y el ocio nocturno?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Té la paraula la Sra. Presidenta del
Govern.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Campos, per la seva
pregunta. Vostè sap que el full de ruta que tenim aquí traçat és
molt clar. Primer de tot evitar contagis per poder salvar vides,
i això ho estam aconseguint a la nostra comunitat autònoma,
sent un dels territoris a tot Europa amb menys mortalitat per
cada 100.000 habitants, i després poder reactivar la nostra
economia de forma segura. 

Per això necessitam fer una desescalada lenta, que sempre
feim sota criteris sanitaris de la nostra comunitat autònoma, del
nostre comitè avaluador de les malalties infeccioses. Aquests
som a qui escoltam per prendre les decisions. Després sempre
les consensuam a la Mesa de diàleg social i les consesuam amb
els consells insulars, la FELIB i els ajuntaments.

Per tant, les restriccions es mantendran mentre siguin
necessaris per poder fer aquesta desescalada lenta.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sra. Armengol, venga, ahora que no nos oye nadie, ¿qué le
han hecho los bares? ¿Algún trauma por algo que le pasó en
alguno? ¿Le molestan, es algo así? Ya le han hecho llegar el
malestar que existe en Menorca, donde apenas con una veintena
de casos de contagios, se niegan ustedes a flexibilizar las
restricciones.

El sector de la restauración ya le ha dicho que el 40% de sus
locales van a cerrar definitivamente. Las ayudas no llegan o son
completamente insuficientes, pero en cambio les siguen
obligando a pagar los impuestos. Igual que al ocio nocturno,
que por cierto a algunos de ustedes les iría bien que abrieran,
así se despejarían y pensarían en otras cosas y no estar
pensando constantemente en cómo nos van a arruinar. Pero si
hablamos de ocio nocturno, en Ibiza al igual que en Mallorca,
también lo sabrá, los negocios no pueden sobrevivir, también
se lo han dicho, es otro sector al que no escuchan. ¿Sabe cuál
es el resultado después de imponerles más de un año de cierre?
500 locales menos y 235 millones de pérdidas.

Ustedes, que se excitan con casi todo lo que viene de las
instituciones catalanas, allí han permitido la organización de un
concierto para 5.000 personas y no ha pasado nada. ¿Se dan
cuenta? ¿Se da cuenta que es mejor levantar restricciones a la
hostelería, a la restauración y al ocio nocturno que cumplen con
la normativa de seguridad y que la prohibición actual lleva a la
proliferación de fiestas ilegales, que es de donde se producen
los contagios?

Sra. Armengol, para que el ocio nocturno y la restauración
puedan sobrevivir, no sólo les tiene que indemnizar por
haberles obligados a cerrar, sino que les tienen que dejan abrir
los interiores y durante todo el día, incluida la noche, ¿o es que
el virus se vuelve supercontagioso a partir de las 17 horas y a
partir de las 22 horas no se salvan ni los cuatro vacunados que
lleva usted?

Sra. Armengol, elimine el toque de queda, no tiene ningún
sentido. Pero claro, yo la veo a usted entusiasmada pisoteando
derechos y libertades, arruinando Baleares, cuando dice que sin
estado de alarma usted quiere seguir imponiendo el toque de
queda. ¿Me puede confirmar que usted quiere alargar el toque
de queda, incluso más allá del 9 de mayo? ¿Va a seguir
imponiendo medidas políticas, que no sanitarias, como está
haciendo en la restauración? ¿Es posible, Sra. Armengol?
¿Seguiremos con el toque de queda, sí o no?

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, entre el que
vostè diu i el rigor científic hi ha un abisme i nosaltres ens hem
de deixar dur pel rigor científic...

(Alguns aplaudiments)

... encara que vulgui ser un negocionista de tot el que està
confirmat a nivell internacional. Miri, nosaltres seguirem
prenent les mesures per protegir la població de la nostra
comunitat autònoma. No és casusalitat que les Illes Balears
siguin la segona comunitat en incidència acumulada més baixa
de tot Espanya. No és casualitat que sigui el territori de tot
Europa que tengui menys mortalitat degut a la pandèmia de la
COVID. No és casualitat que en aquest moment puguem tenir
els centres hospitalaris amb menys UCI, sap com està Madrid,
Sr. Campos? Sap com està Madrid? Vostè vol això per a
aquesta comunitat autònoma? Jo no, ho tenc claríssim i ho té
claríssim no aquest govern, ho té claríssim la societat
d’aquestes illes, amb la que hem pactat a través dels que volen
fer feina per protegir i per reactivar de forma adequada
aquestes mesures. 

Les hem pactades amb la Mesa de diàleg, les pactam en el
pacte de reactivació, les pactam amb les institucions d’aquesta
comunitat autònoma i seguirem treballant així, protegint i, per
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tant, evitant riscos i els riscos són més alts en els espais tancats
quan no s’usa mascareta i això científicament està provat. I jo
no vull que Eivissa torni estar a 2.000 d’incidència acumulada
i haver de traslladar els malalts de Can  Misses a Son Espases
per poder-los tractar. O vostè vol això? Jo no ho vull per a la
nostra gent i per a la nostra societat i a la vegada vull anar
protegint econòmicament a través dels ERTO, que no són
almoines, a través de les ajudes als autònoms, a través de les
ajudes directes a la restauració. 

A diferència de Madrid, nosaltres efectivament tenim un
problema econòmic, efectivament estam protegint vides, però
també estam donant ajudes als sectors. Allà, ni una ajuda a cap
sector de la restauració. Amb quina autoritat ve vostè aquí a dir
i a defensar el sector de la restauració, quan ha votat en contra
que arribin 855 milions d’euros, que salvaran a molts bars i
restaurants de la nostra comunitat autònoma, Sr. Campos?

(Alguns aplaudiments)

El que ha de fer és un poquet de feina i obeir menys als de
Madrid, perquè vostè cobra d’aquests ciutadans d’aquesta
comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.17) Pregunta RGE núm. 3798/21, presentada per la
diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a alternatives del
Govern per a la desescalada davant la finalització de l’estat
d’alarma. 

Dissetena pregunta, RGE núm. 3798, relativa a alternatives
del Govern per a la desescalada davant la finalització de l’estat
d’alarma, 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. La semana pasada Sánchez anunció el
más que posible fin del estado de alarma a partir del 9 de mayo,
sin que el Gobierno haya previsto un plan jurídico alternativo
y sin haberlo consultado a las comunidades autónomas, que son
las que aplican las medidas sanitarias y a las que ha cedido toda
la responsabilidad, generando incertidumbre e inseguridad
jurídica para las comunidades autónomas y abocándonos a la
improvisación. Hoy reculan y dicen que Sánchez lo que
anunció fue una intención.

Sra. Armengol, ¿qué alternativas baraja el Govern para la
desescalada, una vez finalizado el estado de alarma? Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Guasp, per la seva
pregunta, que sens dubte afecta com hem de fer aquesta
desescalada necessària, però també és necessari que sigui
segura a la nostra comunitat autònoma. Jo he anunciat en
moltes ocasions des de les paraules del president Pedro
Sánchez, que des de les Illes Balears, des de l’Advocacia de la
comunitat autònoma, s’estan estudiant les mesures que es
podran prendre depenent el que es decideixi per part del
Govern d’Espanya i depenent de les competències que es
marquin dins el Consell Interterritorial de Salut.

Nosaltres, repetim una vegada més, que totes les mesures
que hem pres en aquestes illes, que hem pres de forma
consensuada, que hem pres des del diàleg, que hem pres des de
l’assessorament dels equips sanitaris, sempre han estat
ratificades pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
i, per tant, això també ens dóna seguretat en les mesures que
hem anant prenent durant aquests 13 mesos llargs d’aquesta
malaltia tan dolorosa per a les nostres illes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Mire, presidenta, como usted bien sabe, si a partir del 9 de
mayo siguen siendo necesarias las restricciones -que lo serán-
y decae la figura constitucional del estado de alarma, sin que el
Gobierno de Sánchez proporcione garantías jurídicas a las
comunidades autónomas, ¿cómo regulará su gobierno las
restricciones? Explíquenoslo hoy.

Desde Ciudadanos pedimos al Gobierno aprobar otro
instrumento que dote a las comunidades autónomas de mayor
cobertura y que unifique criterios. Es fundamental dar
seguridad y cobertura a las comunidades autónomas, porque no
podemos volver a los 17 protocolos, como hubo el verano
pasado, porque sin ese paraguas nacional, todas las limitaciones
de derechos fundamentales que adopte el Govern van a requerir
de un aval jurídico y normativas alternativas podrían ser
incluso inconstitucionales. 

Y mire, la improvisación no es la mejor consejera, la
historia reciente nos lo ha demostrado. Anticiparse a las
situaciones y elegir las mejores opciones de las que tenemos
disponibles, son la mejor vacuna política que podemos inyectar
tanto a nuestra sociedad como a nuestra economía. ¿Por qué no
traslada el foco desde la prohibición hacía más control y más
inspección de los aforos y de la buena aplicación de las
medidas preventivas? Buscando así un equilibrio necesario ya
entre derechos fundamentales y el control de la pandemia,
porque la ciudadanía balear está fatigada, presidenta. 
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¿Ha pensado que quizás no le ha tomado el pulso como toca
a los ciudadanos de Baleares? Mire, la realidad de nuestros
trabajadores, autónomos, familias, es que están francamente
pasándolo ya muy mal y ven a su gobierno como el problema
y no como la solución. La ciudadanía no nos va a perdonar, y
con razón, volver a llegar tarde con las medidas y luego volver
con correcciones interminables vía boletín oficial. Los
ciudadanos necesitan seguridad, certidumbre y confianza. 

Sra. Armengol, ante los habituales pasos adelante y hacía
atrás de Sánchez, le pido más anticipación y buena gestión. Y
ahí sabe que nos tendrá a su lado.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. A veure, Sra. Guasp, vostè em
demanava sobre les possibilitats jurídiques que té aquesta
comunitat autònoma si decau l’estat d’alarma que té decretat el
Govern d’Espanya, que tant de debat parlamentari ha duit i on
cada partit ha tengut una posició diferent, després cada un
haurà d’explicar. Ara hi ha molts de crits, hi ha molt de renou
d’alguns, no?, i després a l’hora d’ajudar per poder tirar
endavant aquestes possibles mesures hi ha hagut alguns que han
estat de perfil o totalment desapareguts o directament en contra
de donar la facilitat a les comunitats autònomes per poder
gestionar millor aquesta situació.

A veure, quin marc queda si no hi ha l’estat l’alarma? La
Llei de salut pública estatal, que té un marc important per poder
prendre mesures des de les comunitats autònomes i tenim un
marc jurídic molt important, com vàrem aplicar des de dia 21
de juny a 25 d’octubre a través de les resolucions de la
consellera de Salut que poden marcar evidentment decisions si
és necessari que es prenguin, perquè a nosaltres ens encantaria
que no siguin necessàries perquè ja estiguem en una millor
situació sanitària, sense cap mena de dubte, i en aquesta línia
treballam com a govern, però si és necessari prendre
restriccions totes les que marca..., que hem pres durant l’estiu
tant de nuclis de persones que es poden fer les reunions socials
com dels horaris comercials, com de totes aquestes qüestions,
es poden marcar perfectament per les resolucions de Salut.
Sempre hem tengut l’aval del Tribunal Superior de Justícia. 

Què hem dit? El toc de queda és el que jurídicament està
més contradit, això és el que marquen tots els juristes i el que
estudiam des de l’Advocacia de la comunitat autònoma. He dit
molt clar i repetesc, si les comunitats autònomes són les que
hem de gestionar i prendre les decisions sobre aquesta
desescalada és lògic i normal que tenguem a la mà totes les
eines a la nostra disposició si és necessari aplicar-les, perquè
sens dubte ajuden millor a prevenir contagis.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.18) Pregunta RGE núm. 3807/21, presentada pel
diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a perspectives per a la
temporada turística d’enguany.

Divuitena pregunta, RGE núm. 3807/21, relativa a
perspectives per a la temporada turística d’enguany, que
formula el diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, davant la
situació actual, quines perspectives té vostè i el seu govern per
a la temporada turística d’enguany?

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, per la seva
pregunta. Sens dubte vostè sap que treballam intensament des
del Govern de les Illes Balears conjuntament amb el Govern
d’Espanya, conjuntament amb les associacions, amb les entitats
empresarials, conjuntament amb els sindicats i treballadors,
conjuntament amb totes les institucions d’aquesta comunitat a
través del pacte de reactivació econòmica de les nostres illes
per poder tenir aquesta reobertura turística de forma segura i
treballam per fer-ho possible, com podem garantir la mobilitat
dels turistes que vulguin venir a la nostra comunitat autònoma,
com poder estimular que venguin aquests turistes, com podem
garantir una incidència acumulada baixa i crec que les
restriccions que hem pres, les mesures que hem pres ens
garanteixen que tenguem una situació sanitària controlada, que
és clau per poder tenir aquesta reobertura turística de forma
segura. 

En aquesta línia treballam conjuntament i m’agradaria molt
que vostès també s’hi afegissin.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Miri, Sra. Armengol, la temporada turística de l’any passat
va ser un desastre i Balears no es pot permetre una altra
temporada igual. Per això sorprèn que vostè es mostri satisfeta
davant l’anunci de Pedro Sánchez que diu que la vacunació del
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70% de la població no arribarà fins a finals d’agost. Vostè
hauria de defensar els interessos de Balears. 

Aquí, aquest anunci de Sánchez no ens basta, nosaltres
necessitam que el 70% de la població estigui vacunada abans
del mes de juny si volem tenir una temporada turística amb
unes certes possibilitats. Necessitam disposar de més vacunes
i que es dispensin més aviat. Necessitam estar preparats davant
la possibilitat que es permeti comprar vacunes. No sé si vostè
ja ha fet gestions perquè, arribat el cas, si arriba el cas, doncs
pugui comprar vacunes al mercat. O tornarem a fer tard, Sra.
Armengol?

Altres països sembla que tenen més clar la importància que
té el turisme dins les seves economies i, per exemple, fan tot el
possible per cuidar-lo. Aquí tenim destinacions turístiques
competidores amb Balears, com Itàlia o Grècia, i ja li han dit
que el que han fet és molt senzill, en primer lloc, tenir en
compte l’impacte econòmic i social per tenir una vacunació
ràpida a les seves illes més turístiques i per tant crear
destinacions segures. En segon lloc, Sra. Armengol,
transformar la insularitat en una fortalesa per controlar el virus.
Aquestes són propostes que nosaltres li fèiem des del Partit
Popular des de fa mesos i que les trobarà al Diari de Sessions
d’aquest parlament.

Per tant, Sra. Armengol, aquestes illes necessiten certeses,
necessiten un full de ruta per anticipar-se als problemes, però
el seu govern viu instal·lat dins la improvisació, ja li han dit
avui matí, estan resignats i submisos davant Sánchez i sempre
a remolc de la situació.

Miri, el que la societat de les Illes Balears ja no aguanta a
dia d’avui, Sra. Armengol, és que l’única resposta seva a
solucionar aquesta greu situació siguin més restriccions i més
tocs de queda quan hauria de ser més vacunes i més corredors
segurs. 

Per cert, parlant de vacunació, Sra. Armengol, deixi de
cercar excuses i faciliti la informació a l’Oficina anticorrupció,
faci-ho perquè, si no, fa l’efecte que vostè amaga coses, i no
crec que sigui així. 

Bé, i ara el que sí li vull demanar, Sra. Armengol, és que
esper que a la seva rèplica no es dediqui a menysprear i fins i
tot a insultar l’oposició, com està fent aquestes darreres
setmanes, Sra. Armengol. Abandoni la seva prepotència,
abandoni la seva supèrbia, sigui més humil, escolti un poc més
i deixi’s ajudar, Sra. Armengol, perquè malgrat nosaltres no
coincidim amb vostè en moltes de les seves iniciatives tots som
dins el mateix vaixell i tots volem arribar a bon port, no només
vostè, Sra. Armengol.

Moltes 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, jo no sé de
què l’he insultat ni amb què s’ha sentit agredit, tot el contrari,
li he dit que treballam des de l’acord i des del diàleg. Tenim un
full de ruta molt consensuat, molt pactat que s’ha de fer una
desescalada lenta, que hem d’obrir, hem de reactivar la nostra
economia de forma segura. El pacte de reactivació ho tracta
així; amb els consells insulars, amb la FELIB i amb
l’Ajuntament de Palma ho tractam així; amb la Mesa de diàleg
social ho tractam així. La setmana passada vàrem compartir un
acte, Sr. Company, vostè i jo. Vostè es va comprometre a
treballar i a remar conjuntament, idò, per remar conjuntament
hem de fer feina en aquest sentit, i jo l’he convidat a seguir fent
feina en aquest sentit i el seguiré convidant sempre a fer feina
en aquest sentit. 

La dada que vostè diu que en el mes de juny hem de tenir
un 70% de gent vacunada per poder obrir temporada turística,
no és veritat, no sé d’on l’agafa, Sr. Company, no és certa. Hem
explicat durant molt de temps, i la ministra Maroto va ser aquí
l’altre dia dient, escolta, si tenim la població vulnerable
vacunada -que abans intentava explicar a la Sra. Pons-, si tenim
el sistema sanitari que aguanta, si estam a un ritme de
vacunació com el que estam i l’hem d’augmentar i l’hem
accelerar, clar que sí, i en això feim feina i el Govern de les
Illes Balears té tot el dispositiu per poder vacunar més població
cada dia, aquesta és la realitat i ho estam demostrant, i
necessitam més vacunes, sense cap mena de dubte. En aquesta
línia treballa tot el Govern d’Espanya. És necessari que la
vacunació s’acceleri no només aquí sinó també als nostres
països emissors i és necessari tenir aquesta carta de vacunació
per poder moure’s de forma segura a tot Europa. No només va
lligada a la vacunació, va lligada als anticossos, va lligada a
tenir una prova diagnòstica, va lligada la incidència acumulada
que tenim.

En aquest moment nosaltres tenim una situació sanitària que
ens permet ser un lloc segur per als seus ciutadans i un lloc
segur per obrir turísticament. En aquesta línia hem de seguir
treballant i ho feim gràcies a les restriccions i ho feim gràcies
al comportament magnífic de la nostra ciutadania a la qual vull
agrair una vegada més el seu esforç.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

II. Interpel·lació RGE núm. 2744/21, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en relació amb l’erradicació de la pobresa i la
gestió de l’Ingrés Mínim Vital. 

Passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la Interpel·lació RGE núm. 2744/21, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en
relació amb l’erradicació de la pobresa i la gestió de l’Ingrés
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Mínim Vital. Començam el debat amb la intervenció per part
del Grup Parlamentari Popular de la Sra. Durán. 

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Molt bon dia. Avui, el Grup Parlamentari Popular, hem
volgut fer aquesta interpel·lació, Sra. Consellera, després de
tota una sèrie d’informacions que teníem tant en dades de
pobresa com en dades de resolució d’expedients de l’ingrés
mínim vital, que va ser quan nosaltres vàrem demanar aquesta
interpel·lació urgent sobre mesures que fa comptes fer el
Govern per a l’erradicació de pobresa o per pal·liar al màxim
la pobresa que tenim aquí a les Illes Balears i la relació que té
amb l’Ingrés Mínim Vital, perquè és un tema que a nosaltres
ens preocupa i ens ocupa.

Sempre, jo li ho he dit a vostè moltes vegades, la pobresa té
molts de factors i la pobresa no es pot resoldre només des d’una
part, de la manera de donar ajudes. És un tema molt ampli i
s’ha d’abordar, sobretot en aquesta comunitat autònoma, de
manera transversal, i jo moltes vegades crec que li ho he dit a
vostè a través de preguntes nostres on li demanava més
bel·ligerància per demanar a totes les àrees del Govern que
s’involucrassin de manera seriosa en aquesta erradicació de la
pobresa perquè no just basta que tiri de mesures l’àrea de
Serveis Socials.

Dic això perquè vostè sap que el nostre partit polític ha
donat suport als decrets que es varen presentar aquí en aquesta
cambra pel tema de la modificació de la RESOGA o pel Decret
10/2020, que era un decret que establia totes les formes de
subvencions i d’ajudes econòmiques d’aquesta, la nostra
comunitat autònoma. 

Nosaltres vàrem criticar que no es tramitàs com a llei, ens
semblava que era un autèntic disbarat i el temps ens ha donat
la raó perquè ja ha tengut dues modificacions més, via també
decret, d’aquest decret que canviava totes les subvencions i
ajudes que es feien tant en l’àmbit local com en l’àmbit de
consells insulars com en l’àmbit del govern.

Quant a això, vaig llegir unes declaracions seves fa una
setmana on deia que han passat d’una demanda de 150
peticions de RESOGA mensuals a 700 peticions de RESOGA
mensuals a partir del novembre. A partir d’aquí a nosaltres ens
fan falta moltes dades. Jo li demanaria que vostè, avui que en
té l’oportunitat, ens il·lumini en aquesta dades i ens les doni
perquè és veritat que tarden moltíssim cada vegada que li
demanam una d’aquestes respostes i quan ens arriba la resposta
ja aquestes dades ja es troben totalment desfasades en el temps. 

Per tant, a dia d’avui, Sra. Consellera, quantes peticions de
RESOGA, quantes famílies tenim que han demanat la
RESOGA a dia d’avui, abril de 2021 aquí, en aquesta
comunitat autònoma? I de les persones que tenien la RESOGA
a l’any 2020, quantes d’elles, quantes d’aquestes famílies
finalment han arribat a tenir l’Ingrés Mínim Vital?, perquè com
vostè sap, i ho sabem tots, vostès obligaven al Decret 10/2020
que totes aquelles famílies que tenien RESOGA havien de
demanar sí o sí l’Ingrés Mínim Vital.

Nosaltres vàrem ser molt crítics en aquest tema i ja dia 17
de setembre vàrem presentar en aquesta cambra una proposició
no de llei que encara a dia d’avui no s’ha vist, era una
proposició no de llei per veure al Ple, que ja ha quedat
desfasada perquè el que demanàvem era que a dia 30 de
setembre totes aquelles persones que no haguessin tingut
resposta o la resposta hagués estat negativa de l’Ingrés Mínim
Vital directament se’ls continuàs pagant la RESOGA.

Després vostès varen haver de modificar-ho i varen dur aquí
una modificació al mes de desembre, però sí que és veritat que
hi ha hagut moltes famílies que es varen quedar una sèrie de
mesos sense cobrar RESOGA i sense tenir l’Ingrés Mínim
Vital, fins i tot vostè sap que hi ha hagut famílies que quan han
passat a l’ingrés mínim vital han perdut 250 euros o 300 euros
perquè dins la RESOGA tenien contemplat, per exemple, en un
dels casos el tema d’uns doblers per fill a càrrec i l’Ingrés
Mínim Vital no ho contempla.

L’Ingrés Mínim Vital és una autèntica estafa, és un frau als
que manco tenen, a les famílies més vulnerables del nostre país
i després li donaré dades perquè després m’estendré en l’Ingrés
Mínim Vital.

Nosaltres hem presentat moltes propostes en aquest ple.
Vostè sempre ens diu que no hem presentat propostes. Jo crec
que... ahir comptava més de 54 mesures que hem presentat en
diferents ocasions tant en proposicions no de llei com en
mocions aquí en aquest parlament i moltes d’elles encara
queden per veure, esper que vostè també els doni suport.

Les cues de la fam en aquesta comunitat autònoma no
deixen de créixer, s’han triplicat, s’han triplicat a totes aquelles
entitats que donen menjar, persones que -com vostè sap- han
canviat el perfil d’aquestes cues, estam parlant de persones que
mai no s’haguessin pensat haver d’anar a serveis socials, haver
d’anar a una oficina de serveis socials o haver de parlar amb
una assistenta de serveis socials perquè una vegada han pagat
el seu habitatge o han pagat els seus subministres no poden
donar menjar a les seves famílies.

Dos factors molt importants en aquesta comunitat
autònoma, que ja ho eren a l’any 2019 quan l’informe de
FOESSA se’ns deia que la comunitat autònoma de les Illes
Balears era la tercera amb més persones en risc d’exclusió
social i ho era perquè no s’havien fet els deures quan aquesta
comunitat autònoma va tenir una bonança econòmica que va ser
els anys 2015 a 2019.

En aquesta comunitat autònoma no es va fer res en unes
mesures serioses per posar habitatge assequible a totes aquelles
famílies que ho necessitaven. Tenim els lloguers més cars i els
habitatges més cars per a compra de tot Espanya i vostè ho sap.
No es va fer res en aquesta sentit.

I tampoc no és tolerable, Sra. Consellera, que les ajudes de
lloguer de l’any 2020 en aquest dia d’avui encara no hagin
arribat a les famílies més vulnerables, la gran majoria de les
famílies vulnerables d’aquesta comunitat autònoma esperen les
ajudes de l’any 2020, n’hi ha alguna que encara espera les de
l’any 2019. Per tant, esper que vostè em reconegui que és un
autèntic fracàs.
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Li deia que també volíem parlar de l’ingrés mínim vital,
però abans de l’ingrés mínim vital jo li deia que érem molt
crítics amb el Decret 10/2020 en què vostès havien posat una
data límit per suprimir la renda mínima d’inserció a 30 de
desembre; després vostès ho varen modificar i la varen ampliar
a 31 de març. Bé, idò som al mes d’abril, a partir de dia 31 de
març els consells insulars no poden pagar la renda mínima
d’inserció, i què feim, Sra. Consellera? Bé, idò al darrer consell
que hi va haver de l’IMAS es va dir que ara els serveis jurídics
comencen a estudiar la possibilitat de la creació d’una nova
ajuda d’urgència perquè s’han trobat que tenen una borsa de
moltes persones que no poden accedir ni a la RESOGA ni a
l’Ingrés Mínim Vital.

Què feim amb aquestes persones que el mes d’abril no
podran tenir renda mínima d’inserció, Sra. Consellera?, perquè
segons l’IMAS -no ho sé, vostè parlarà amb ells- dia 29 de
març deien que ara ho estaven estudiant perquè es troben que
hi haurà molta de gent que quedarà sense aquesta ajuda que
nosaltres consideràvem que era importantíssima.

Quant a l’Ingrés Mínim Vital, nosaltres vàrem sol·licitar,
perquè vostè sap que no ens arriben les dades amb
transparència, també cosa que hem demanat, que l’Estat cada
mes doni les dades per comunitats autònomes amb
transparència respecte de a qui arriba l’Ingrés Mínim Vital, bé,
idò a Balears dia 18 de març, les darreres dades eren les
següents: s’havien sol·licitat 28.779 expedients vàlids dels
quals 1.656, un 5%, s’havien aprovat, 1.656 de 28.779; 15.061,
un 53%, s’havien denegat; i 12.062, un 42%, estaven pendent
de resolució.

És a dir, l’Ingrés Mínim Vital ha suposat un frau per a un
95% d’aquelles persones que de manera desesperada hi havien
acudit. Supòs que tots aquí coincidirem que això és riure-se’n
de la gent.

Al Congrés de Diputats el nostre partit ha presentat moltes
propostes en aquest sentit, veurem si al final s’aproven. També
estam pendents que es puguin presentar les esmenes perquè
cada vegada que hi ha un període d’esmenes i s’acaba el
període d’esmenes per presentar a la Llei de l’Ingrés Mínim
Vital aquest període es prorroga in aeternum, ara ja farà un any
que tenim l’Ingrés Mínim Vital i encara no tenim tancat el
termini d’esmenes. Les darreres preguntes que hem fet al
Congrés de Diputats és que ens diguin quin ha estat l’import
mitjà de les prestacions de l’Ingrés Mínim Vital, però encara no
ho sabem, com també les raons per les quals el Govern no fa
públiques aquestes dades, Sra. Consellera. 

També aquí, en una d’aquestes propostes que hem presentat
en aquesta cambra, que tampoc no s’ha vist a la Comissió de
Serveis Socials, hem demanat una cosa que vostè va dir que
reclamava al desembre, hem demanat que la comunitat
autònoma pugui gestionar l’Ingrés Mínim Vital, que pugui
gestionar l’Ingrés Mínim Vital, però això sí, que ho pagui el
ministeri, de la mateixa manera que pagam ara les pensions no
contributives de les Illes Balears.

També hem demanat que el Govern de l’Estat pagui a la
comunitat autònoma un import per tota aquesta despesa que
suposa aquesta tramitació quant a reforç de personal i altres,

cosa que, que nosaltres sapiguem, no es paga, que nosaltres
sapiguem no han pagat a les comunitats autònomes, el Govern
de l’Estat, un plus perquè les comunitats autònomes puguin fer
aquest esforç d’arribar a totes aquelles persones a les quals no
arriba l’Ingrés Mínim Vital.

En definitiva, Sra. Consellera, vostè sap que sempre li hem
donat la mà, almanco amb el nostre vot positiu, encara que,
això sí, molt crític quan s’han fet propostes de millora de cara
a arribar aquelles persones que ho passen malament. Són massa
persones que tal vegada en una família on hi havia dos sous i
ara una d’elles està a l’ERO i l’altra està a l’ERTO i han passat
de ser una família normalitzada a haver de demanar una borsa
de menjar per posar menjar damunt la taula.

Veim que les mesures que es fan o no arriben o arriben
massa tard. Totes aquelles ajudes que havien d’anar destinades
a pal·liar la temporalitat a la feina a les Illes Balears s’haurien
d’haver fet a l’any 2015, 2016, 2018 i 2019. Per què no es
varen fer unes mesures més potents econòmicament quan es
podia?, i s’ha pogut perquè hem tengut 4.000 milions més en
una legislatura. 

No s’han fet aquests cursos de formació específics per a
aquelles persones que..., i vostès ho varen deixar directament
tot a la renda mínima d’inserció, supòs que ara vostè ens
il·luminarà dient que han fet moltes coses, però el cert és que
les dades i la realitat sempre, sempre, sempre la fan mentidera,
Sra. Consellera, perquè una cosa són els seus anuncis i l’altra
la realitat que sempre se l’hi imposa.

Supòs que no tornarà fer el mateix que ha fet avui a la
pregunta, que cada vegada que vostè se sent estreta el primer
que fa és dir mentides i atacar l’oposició. Vostè se sentia molt
còmoda essent oposició quan era diputada...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán, acabi, per favor.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... i vostè s’ofenia molt quan hi havia cues de la fam. Ara vostè
s’ha confiada, veig que les cues de la fam i les fotos dels
Caputxins no la molesten, perquè no l’he vista mostrar-ne cap
en aquest Ple.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Té la paraula la representant del
Govern, la consellera d’Afers Socials i Esports.

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

Gràcies, Sra. President, bon dia a tots i a totes. Sra. Durán,
jo no som mentidera, em puc equivocar, puc fer les coses
malament, però no som mentidera, no em trobarà amb
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mentides, Sra. Durán, i si aquesta és la seva crítica política és
un reflex del seu pensament, no del meu, Sra. Durán.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Com vostès de vegades comenten, Sra. Durán, sobretot
quan ens referim a polítiques públiques entre governs
conservadors i governs progressistes, diuen que ho hem de
deixar de fer perquè ja duem sis anys governant i que ja hem de
valorar les nostres pròpies polítiques, idò, per una vegada, li
faré cas i compararé la situació que ens vàrem trobar el 2015,
sense entrar en el que havien fet vostès en una primera part, i
el que ens vàrem trobar, la qual cosa farà que no coincideixi
amb el que vostè ha exposat aquí, que del 2015 al 2019 no
vàrem preparar suficientment la nostra societat per poder
millorar la situació econòmica del conjunt de la ciutadania.

Vostè sempre fa referència, des de fa dos anys, i
anteriorment no en fa referència, als estudis de pobresa. Idò, bé,
miri, tots els indicadors de tots els estudis de pobresa
reflecteixen una cosa molt clara, la reducció de la pobresa entre
2015 i 2019. Per exemple, l’indicador d’AROPE, que marca
l’exclusió social, el 2015, el 26,3% de persones es trobaven en
exclusió socials; el 2019, el 15,1%. Taxa de pobresa, el 2015,
el 22,1%; el 2019, el 12%. Això, dades de les Illes Balears.
Pobresa severa, el 2015, el 15,1; el 2019, el 6,8. Per tant, tots
els indicadors de pobresa durant els anys 2015 a 2019 varen
baixar.

Per tant, els primers quatre anys de gestió d’aquest govern
progressista varen donar resultats d’abaixar tots els indicadors
de pobresa.

I vostè em dirà, és clar que sí, perquè ens trobàvem en una
situació de reactivació econòmica, i això és cert. Però si
aquesta reactivació econòmica no hagués anat acompanyada de
polítiques públiques de redistribució de la riquesa, aquests
indicadors no haguessin abaixat, perquè una de les
característiques entre els governs progressistes i els governs
conservadors és que es treballa per a la redistribució de la
riquesa o simplement no es fan mesures d’intervenció, digui’n
en nom que vulgui, keinesianes, de justícia social,
socialdemòcrates, el que nom que vostè en vulgui dir de
distribució de la riquesa.

Per exemple, des de la nostra comunitat autònoma es posa
en marxa, per primera vegada a Espanya, Sra. Durán, la Renda
Social Garantida, que és un canvi de mentalitat i de paradigma
enfront de la Renda Mínima d’Inserció. La Renda Social
Garantida diu, per primera vegada a la nostra comunitat
autònoma, que les persones que viuen a la nostra comunitat
autònoma tenen dret a un ingrés bàsic, a un ingrés de
subsistència a canvi de cap contraprestació, aquesta és la
primera vegada que es fa a l’Estat espanyol, Sra. Durán. Això
és fruit, això ha aconseguit, per aquesta via reduir la pobresa
severa.

Suport polític, Sra. Durán, suport polític a les pujades dels
principals convenis col·lectius, hostaleria i comerç, Sra. Durán.
Quan un govern conservador ha fet aquesta política activa de
facilitar, de mitjançar perquè els sous pujassin? Mai.

Hem fet polítiques de salari diferit, el que en diuen els
socialdemòcrates salari diferit; hem millorat els serveis del
sistema educatiu; hem millorat els sistemes de serveis socials,
hem millorat els sistemes de salut.

La renda d’emancipació que vostès a l’any 2012, amb el
pressupost de l’any 2012 la varen derogar, la renda
d’emancipació, la vàrem tornar recuperar.

Hem fet contractació pública de treballadors enfront de la
seva política, que era d’acomiadar treballadors públics,
nosaltres els hem contractat.

La lluita contra el frau de contractació laboral, Sra. Durán,
que vostès, quan vostè era parlamentària negava que hi hagués
frau laboral, vostès negaven que hi hagués frau laboral, sí,
vostès, miri com defensava vostè, entre d’altres coses, que
varen coincidir molt en els debats de caràcter social i laboral i
de salut, perquè vostè i jo som a la mateixa comissió, vostès
negaven el frau laboral. Nosaltres lluitàvem contra el frau
laboral, què vàrem aconseguir? Més de 30.000 contractes que
eren de caràcter indefinit i que es trobaven com a contractes
temporals, o això no és lluitar també contra la pobresa?

A l’any 2020, què vàrem fer? Ens vàrem trobar amb una
pandèmia que ha esdevingut en una crisi econòmica i social, en
12 anys hem tengut dues crisis, i aquí també hi ha formes de
política pública absolutament diferents. Davant la crisi del
2011 al 2015 els governs conservadors què varen fer?
Retallades de tots els serveis públics i establir que el mercat
regulàs, no varen política pública que intervengués per
equilibrar les desigualtats socials i econòmiques entre els
treballadors, no en varen fer cap, tot el contrari, no varen fer
cap tipus de política de caràcter intervencionista.

Què hem fet nosaltres? Primer, un govern progressista a
l’Estat, un govern del Partit Socialista i de Podemos, un govern
progressista que ens ha ajudat, que hem anat alineats, què han
fet? Què varen fer vostès davant aquella crisi? Una reforma
laboral que facilitava l’acomiadament; ERTO enfront d’ERO,
vostè creu que no és protegir la pobresa? En aquest moment, a
la nostra comunitat autònoma, a 31 de març, hi ha 30.000
ERTO, què passaria si aquestes 30.000 persones no tenguessin
ERTO? Vostès varen reduir el subsidi de l’atur, nosaltres l’hem
mantengut, en aquest moment, a 31 de març, hi ha 100.000
persones amb subsidi d’atur que si haguéssim aplicat les
polítiques..., si haguéssim aplicat el reglament que vostès varen
aplicar ja no tendrien la meitat d’aquestes aquest subsidi, per
tant, garantir polítiques de l’atur.

Un Ingrés Mínim Vital el qual, efectivament, té moltes
mancances de gestió i moltes per a mi mancances d’estructura,
moltíssimes, però existeix, Sra. Durán, un Ingrés Mínim Vital
que a la nostra comunitat autònoma arriba a 2.295 famílies.
Vostè pensa que a l’any 2011, 12, 13, 14, 15 aquest Ingrés
Mínim Vital no era necessari; vostès governaven i no el varen
posar, perquè si l’haguéssim tengut, com hem tengut la renda
social, que l’hem poguda canviar i adaptar a la realitat, ara
l’Ingrés Mínim Vital si hi hagués estat a l’any 2012, que era tan
necessari com ara en el 2020, ara hagués funcionat d’una altra
manera. Vostès no varen fer cap mesura, cap mesura per
redistribuir aquella riquesa, encara que en aquell moment era
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escassa la riquesa, com ho és ara, però cap mesura per
redistribuir la riquesa.

I nosaltres què hem fet aquí, en aquesta comunitat autònoma
mentre hi ha aquesta crisi? Hem canviat la Llei de renda social
per agilitar els tràmits les vegades que ha estat necessari i ho
continuarem fent, tenim una realitat absolutament canviant, que
canvia molt de pressa i les lleis s’han adaptat a aquesta realitat,
i si l’hem de tornar canviar la tornarem canviar, les vegades que
sigui necessari, això és el que de vegades demanam a l’Ingrés
Mínim Vital, que s’adapti a la realitat, perquè l’Ingrés Mínim
Vital està pensant per lluitar contra la pobresa severa, contra la
pobresa crònica. Però ara hi ha una pobresa sobrevinguda a la
qual hem de poder donar suport i l’Ingrés Mínim Vital no li
dona suport a aquesta pobresa sobrevinguda.

Amb moltes de les coses que vostè diu aquí jo hi coincidesc
perquè són coses que he dit jo i, de fet, es refereix als articles
i a les meves intervencions.

Hem dotat més beques de menjadors, vostès les varen reduir
a la meitat les beques de menjadors, vostès, durant la crisi
passada, varen reduir les beques de manejadors, nosaltres les
hem triplicades, 7 milions.

Vostè, tant com critica la política d’habitatge, Sra. Durán,
a l’any 2020 hem pagat 8,8 milions de lloguer, a l’any 2020, i
tenim més de 9 milions destinats a això. Vostès què varen fer
en política... quan estàvem amb aquesta crisi econòmica? No
varen donar ajudes econòmiques de lloguer, cap ni una, no, cap
ni una; ajudes, hem donat ajudes per distribuir els aliments, a
totes les entitats que distribuïen aliments, vostès varen estar tres
anys sense convocar les subvencions, Sra. Durán. I vostè ve
aquí i es creu que davant nosaltres vostè té qualque credibilitat
per demanar-nos per lluitar contra la pobresa?

Jo crec que hem arribat a un gran equilibri en aquests
moments, vostès que siguin a l’oposició demanant més a
l’esquerra, més i millor, d’acord, sempre es pot millorar, i
nosaltres governam perquè no hi hagi aquest “austericidi” que
vostès varen aplicar durant tota la seva... quan governen, amb
crisi o sense crisi.

Durant la crisi de la pandèmia hem mantingut tota la xarxa
de concertació, Sra. Durán, tota la xarxa de concertació, l’hem
mantinguda; vostès, durant la passada crisi la varen reduir,
varen reduir tots els serveis. Nosaltres hem mantingut, no és
que hem mantingut, hem augmentat la contractació pública,
vostès han acomiadat, vostès varen acomiadar. Això són les
polítiques diferents que vostès i jo fem, o vostès i jo, que els
governs progressistes i els governs conservadors fan.

Totes les entitats coincideixen, efectivament, totes les
entitats coincideixen que a l’any 2020 tendrem els indicadors
més durs de pobresa, però vostè també llegeixi les propostes
que ens fan tant OXFAM com EAPN, les llegeixi, jo a la
rèplica les puc llegir, i digui’m de vostès, del Govern del Partit
Popular a veure si estan d’acord amb les mesures, perquè, per
exemple, una de les propostes que demana EAPN o demana
OXFAM és que l’impost de patrimoni pugi, estan d’acord
vostès que l’impost de patrimoni pugi?

No, és clar que no hi estan d’acord.

Una de les propostes que fan per exemple EAPN i OXFAM
és que les empreses paguin més imposts. Hi estan d’acord
vostès que paguin més imposts? Oi que no, no estan d’acord.
Vostès només estan d’acord amb el diagnòstic, però les
solucions, que són les efectives de redistribució de la riquesa...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Santiago, vagi acabant, per favor.

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

... mai no hi estan d’acord, Sra. Durán, mai no hi estan d’acord,
ni amb crisi ni sense crisi.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, pel Grup
Popular té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sra. Consellera, la veritat és que nosaltres, quan vàrem
presentar aquesta interpel·lació, ho vàrem fer perquè teníem
una preocupació enfront de les dades que teníem de pobresa i
enfront de l’Ingrés Mínim Vital, que era la mesura estrella que
havia presentat el Govern de l’Estat, i de la qual deia que
estaven molt orgullosos, havia arribat només a un 5% de les
sol·licituds que s’havien demanat a les Illes Balears.

Jo tenia l’esperança que vostè ens contestàs les preguntes
que jo li he fet, perquè realment crec que ens devem, que vostè
es deu a contestar les preguntes que li fem, no contesta en
temps les preguntes escrites, almanco esperava que vostè ens
contestàs. Li he demanat quantes són les persones que ara en
aquest moment, les famílies, les sol·licituds, que em doni el
nombre a l’abril del 2020 que tenen la RESOGA, i quantes
d’aquelles famílies que tenien la RESOGA, al final han arribat
a cobrar l’Ingrés Mínim Vital. No m’ha contestat.

Miri, jo li he dit que vostè havia mentit i ha mentit quan
avui de matí ha dit aquí que jo som la persona que més
estigmatitza per a les Balears, li ha faltat dir en el món, tots els
treballadors dels centres i dels centres de (...), doncs miri,
escolti’m, jo m’assec amb els treballadors dels centres, m’assec
amb els educadors i em diuen que amb qui no es poden asseure
és amb la directora del centre d’Es Pinaret i d’Es Fusteret, amb
ella sí que tenen problemes per asseure’s, amb mi no tenen cap
problema, a mi no m’han dit mai això. Perquè vostè, el que li
deia, quan se sent estreta sempre surt atacant i dient mentides,
dient mentides com quan li dèiem aquí que el Decret 10/2020
deixaria molta gent fora, que li dèiem que era una mala idea
suspendre la Renda Mínima d’Inserció, precisament ara quan
teníem una crisi molt gran, i que la RESOGA no arribaria a
aquelles persones que quedaven fora de la Renda Mínima
d’Inserció.
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Li vàrem dir que modificàs els terminis i vostè ens deia que
no, que anaven bé, finalment ens va donar el temps la raó i
vostè va haver de modificar, via decret, i ho seguirà fent,
perquè està mal fet. I vostè ara faria una molt bona cosa si
aprovassin a la pròxima junta de govern que la Renda Mínima
d’Inserció pogués continuar, perquè els farà un forat enorme als
consells insulars, perquè deixaran molta gent sense aquesta
ajuda, que és ben necessària. Supòs que d’aquí poc tendrem
una altra modificació d’aquest Decret 10/2020, perquè esper
que ho facin.

Miri, la millor política que hi ha en contra de la pobresa és
la creació de llocs de feina, la creació de llocs de feina, i quan
realment augmenten llocs de feina és quan hi ha polítiques de
dretes, quan va governar el Partit Popular a partir de l’any 2013
hi havia un augment de llocs de feina de 500.000 llocs de feina
anuals, i això és precisament el que baixa quan vostès
governen.

Vostè m’ha parlat d’unes dades del 2015, 2016, és que els
vàrem deixar els comptes ben nets, perquè quan nosaltres
vàrem arribar vàrem trobar un forat, i vostè se’n recordarà que
aquí fora, perquè hi havia gent que no cobrava des de l’octubre
de l’any 2010, no cobrava, no concerts, no cobraven les ajudes
les entitats del tercer sector, i vostè ho sap, Sra. Consellera, que
tots encara ara hi ha gent que ens posa la gent de gallina en
recordar quan aquella gent reclamava el que vostè no havia
pagat des del mes d’octubre de l’any 2010. Per tant, com que
hi havia un forat de 1.700 milions d’euros, en aquell moment
es varen fer les polítiques que s’havien de fer i varen donar
fruits, i varen donar fruits de tal manera que hi va haver una
recuperació econòmica a partir de l’any 2013, 2014 i 2015.

Quan vostès arriben s’aprofiten d’aquesta bonança
econòmica i varen tenir 4.000 milions d’euros més de
pressupost en una legislatura, que és una barbaritat. Quants
habitatges varen poder fer, habitatges socials, l’IBAVI, del
2015 al 2019? Li ho diré, és molt fàcil, zero, zero, no varen
poder entregar cap clau. Per això, del 2015 al 2019 no es varen
fer les polítiques que s’havien de fer.

Quines mesures varen fer per lluitar contra la temporalitat
en aquestes illes? Ara es parla molt de diversificar el model
econòmic, però és que el model econòmic s’havia d’haver
diversificat en el 2015, 16, 18 i 19, quan es podia, i no ara, és
que, a més, no tenim ni pla turístic ni vacunes ni tenim res per
pal·liar la pobresa. Jo li parl que vostè em doni dades de les
persones que ho passen malament i vostè em vol fer aquí una
dissertació política de models econòmics, quan al final, Sra.
Santiago, el que la gent sap és que uns autònoms aguanten el
seu petit negoci, que han acabat els seus estalvis, que s’han
hagut de tornar hipotecar, que possiblement perdran ca seva i
no saben com ho han de fer per no dur gent a l’ERO, perquè
aquestes persones que tenen treballadors a l’ERTO,
malauradament, perquè el negoci no funciona, hauran de passar
a un ERO.

Per tant, parlam d’això, de sofriment real, i vostè em parla
de dissertacions. La veritat és que vostè s’ha posat dins
l’uniforme de consellera i ha tornat insensible, el molt sensible
que vostè era quan era diputada a l’oposició ara va a la
macroeconomia, no, no, no, jo li parl del petit, què fan vostès

pel petit? I fan molt poca cosa, i vostè ho sap, vostè sap que
haurien d’haver fet molt més per arribar a les persones
vulnerables amb mesures destinades a l’ocupació, amb una
formació específica, i no ho han fet.

I ara, per això, com que no han fet els deures quan tocava,
ara s’ho troben d’aquesta manera.

Miri, li demanava, vostè ha dit, jo el que li deia de les
mentides, és que sap que n’ha dites i, a més, les acumula!, vostè
diu que nosaltres estàvem en contra del frau laboral, és
mentida, és mentida, mai no hem estat en contra del frau
laboral, només faltaria! No em trobarà ni una sola declaració a
cap Diari de Sessions que nosaltres estiguéssim en contra del
frau laboral. Com també és mentida que vostè digui que s’hagin
pagat les ajudes del lloguer del 2020, el 2020 aquests doblers
que varen pagar eren ajudes que es devien del 2018 i del 2019,
ha de dir la veritat, perquè mitges veritats també són mentida.
Per tant, aquesta quantitat que vostè ha dit que es va pagar a
l’any 2020 era que es devia. Vostès creuen que poden deure les
ajudes del lloguer del 2018 i 2019 i pagar-les l’octubre del
2020? No!, Sra. Consellera, i això és el que vostès han fet; se
n’han rigut dels que menys podien; vostès creuen que poden
sobrar avui en dia doblers de beques menjador? Com poden
sobrar doblers de beques menjador!

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, acabi, per favor.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

I estan sobrant. Per tant, vostè sap que no fan el que toca. I
també és injusta quan diu que nosaltres no l’hem ajudada,
perquè cada vegada que vostè ha hagut de menester el vot del
Partit Popular per, fins i tot, encara que sabíem que eren
insuficients les mesures que vostès feien, hem votat a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Per què? Perquè quan hi ha interès general votam a favor,
perquè per a nosaltres són molt importants les persones.

Bé, moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. I en torn de contrarèplica, per part del
Govern, té la paraula la consellera d’Afers Socials i Esports.

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

Gràcies, president. Jo, Sra. Durán, li he de donar la raó que
sempre es pot fer més, sí, però també vostè sabrà, i compari,
quan governen els partits conservadors i quan governen els
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partits progressistes, i insisteix, a l’any 2012 no era necessari
un ingrés mínim? I era? No. A l’any 2012 no era necessària una
renda social garantida? Sí. Hi era? No. A l’any 2012, era
necessari apujar les beques per menjador? Sí. Es va fer? No. A
l’any 2012, era necessari apujar el pressupost per als lloguers?
Sí. Hi era? No.

És que és així!, això no es macroeconomia, eh, això és
política pràctica, la renda social no és macroeconomia, és
política pràctica. Augmentar tres vegades la beca de menjador,
això no és macroeconomia, això és política pràctica, és política
pràctica, senyora... Aquí no ha de venir vostè a cridar i a
enumerar, enumerar, enumerar... Això és embullar. Això és
embullar! 

Vostè vol dades, jo les hi don: 33.000 persones en ERTO,
que ja no hi serien si aplicàssim la seva reforma laboral.
100.000 persones amb ajuda a l’atur, que ja no hi serien si
aplicàssim la seva reforma laboral. Vostè m’està dient: quantes
persones (...) de RESOGA, que li preocupa molt. Idò miri, de
gener a març hem augmentat 1.400 famílies. 1.400 famílies. En
aquest moment tenim quasi 7.000 persones amb complement de
pensió no contributiva, 1.334 famílies que venen de la
RESOGA amb (...) i aquestes 1.400 que són de RESOGA -
diguem- de gener.

Això és el que tenim. Que no hi serien -perquè no hi són
si...- que no hi serien si vostès governassin. Perquè a cap
comunitat autònoma -i m’atrac perquè s’aclareixi-, a cap
comunitat autònoma on governa el Partit Popular no existeix
aquest sistema de protecció. Cap, a cap! A cap. 

I, per tant, això no és macroeconomia, és política pràctica:
vint-i-cinc anys governant a Madrid, quina RESOGA hi ha?
Cap, cap! 

Però si els varen donar pizzes als infants més desfavorits,
per favor! Pizzes cada dia! Això és el que varen fer, això sí que
és política pràctica i no és macro. Això és política pràctica i no
macro...

(Remor de veus)

No. Com que mentidera? Pizzes i hamburgueses, idò! 

(Cridòria)

D’acord..., no vol “cada dia”?, pizzes i hamburgueses cada
dia als nins més vulnerables! Això és el que varen fer vostès! 

Sí, ja es pot posar les mans al cap perquè és per posar-se-
les-hi, les mans al cap, efectivament, una barbaritat varen fer. 

No, demagògia, no! Si és el que varen fer...

Renda mínima d’inserció, que a vostè li preocupa tant. La
cobraran, les persones que cobraven renda mínima d’inserció
ara passaran a cobrar la RESOGA. Què estan fent els consells?
A través d’aquest decret llei de prestacions econòmiques que
-això és ver- vostès sempre hi han donat el vot favorable a les
modificacions de la RESOGA i a la modificació del Decret de
prestacions econòmiques i li he donat, li he donat les gràcies.

Li he donat les gràcies en privat i no tenc cap problema de
donar-li les gràcies en públic, perquè crec que és necessari.

Però això no lleva que vostès estan governant a altres
comunitats autònomes i no apliquen les polítiques que nosaltres
aplicam. No les apliquen. I vostès aquí ens vénen amb unes
exigències que on vostès governen no les apliquen. I amb què
ens hem de quedar, nosaltres? Vostè seriosament creu que
nosaltres ens puguem creure que si vostès governassin farien el
que nosaltres feim quan en els territoris on governen no ho
apliquen? No!

Vostès aquí venen amb un discurs de socialdemòcrates,
però no ho són. Vostès haurien de defensar el que està fent la
Sra. Ayuso a Madrid, no ens vendrien a dir “vostès ho fan bé
però haurien de fer-ho un poc més”. És que això és un discurs
fals per la seva banda. És absolutament fals, és que no és
creïble, és que venc aquí per discutir amb vostè de coses que no
són absolutament creïbles, perquè no ho farien. Perquè no ho
farien. La Renda Social Garantida no s’aplica a Madrid, no
s’aplica a Andalusia on estan governant ara. Perquè no hi
creuen vostès en aquesta política redistributiva de la riquesa,
perquè són de dretes, senyora!, i sembla que li hem de recordar
contínuament que vostès són de dretes i nosaltres som
l’esquerra!

I vostè ven un discurs... Nosaltres feim 7 milions per beques
i vostès troben que 8, però quan vostès governen en posen la
meitat. I això és la història d’aquest país. Això és la història
d’aquest país i de la dreta i de l’esquerra, Sra. Durán. Vostè em
diu...

(Alguns aplaudiments)

Clar!, i acab amb dues coses, Sra. Durán. Crec que vostès
mentre no donin suport que s’apugi el salari interprofessional,
és cínic venir a parlar de pobresa, per part del Partit Popular
perquè, com vostè diu, la millor lluita contra la pobresa és tenir
feina, però amb un sou digne. I el Partit Popular mai, mai no ha
votat mai una apujada del sou interprofessional. La darrera
vegada, quan es va apujar a 950 euros el Partit Popular hi va
votar en contra, per tant feina i sou digne, Sra. Durán. A això
el Partit Popular mai no li ha donat suport. 

I amb relació a l’estigmatització, no soc cap mentidera,
vostè repassi, repassi... Crec que no sé a quina legislatura
estam..., en la número deu o a la número onze...?

EL SR. PRESIDENT: 

Deu. 

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

La deu. La número deu. Vostè repassi les deu legislatures
anteriors, mai, mai, cap parlamentari no havia estigmatitzat tant
el Servei de Justícia Juvenil. I vostè és l’única aportació
política que ha fet a aquesta comunitat autònoma. 

Moltes gràcies. 
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Molts gràcies, Sra. Consellera. 

III.1) Moció RGE núm. 2976/21, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en matèria d'emergències, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 11330/20. 

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. 2976/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en matèria d'emergències,
derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 11330/20. 

Començam amb la intervenció del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Camps. 

EL SR. CAMPS I PONS: 

Moltes gràcies, Sr. President. Les primeres paraules
d’aquesta moció relacionada amb política general
d’emergències, en nom del Partit Popular vull que siguin de
suport i afecte als dos policies locals de Capdepera que varen
ser agredits en compliment de la seva feina el passat dia 2, i de
condemna de l’acció dels violents així com una crítica al
Govern per no haver sortit en defensa ni suport als policies, en
especial, a la consellera de Presidència, de Funció Pública i
d’Igualtat, així com al seu director general d’Emergències i
Interior, que ni está ni se le espera. I volem dir també que la
Sra. Calvo, la delegada del Govern, també no està acomplint les
seves funcions com caldria. Devien estar tots de vacances, que
era Setmana Santa. 

Des del Partit Popular hem presentat aquesta moció
derivada de la interpel·lació del passat 23 de març, per
responsabilitat. Esperem que no torni a quedar a mitges com sol
ocórrer en aquest parlament. El Govern de la Sra. Armengol
compleix les coses a mitges i no és de justícia per als ciutadans
d’aquesta terra. 

Per cert, amb una visita del president Sánchez on va
prometre unes ajudes extraordinàries i àgils per poder restablir
la normalitat a causa de les tempestes dels darrers anys. 

El problema principal que ens preocupa és la falta d’agilitat
en pagar el compromís fet pel Govern d’Espanya que, mínim,
els tres punts de la darrera moció, relació d’ajuts relativa als
danys produïts que havien de rebre en un mes tots els partits
polítics, no en sabem res, no sabem si s’han pagat, no s’han
pagat, si s’han rebutjat, etc. Del punt 4 vostès, que ens podien
garantir i confirmar les ajudes pendents a entitats i a particulars,
tampoc no en sabem res. Del punt cinquè, un fet històric ja des
del dia 4 de desembre que es va acordar en aquest parlament,
crear un cos integral d’actuació en el cas de qualsevol tipus
d’emergències per fenòmens naturals adversos, que tengui com
a base l’actual equip humà i tècnic de l’IBANAT i estigui
coordinat per la Direcció General d’Emergències i Interior i
altres cossos de seguretat, han passat 29 mesos, no creuen que
ja han tengut prou temps per deliberar i decidir què pensen fer?

Em volen dir de què serveix en aquest parlament aprovar les
coses per unanimitat si després no les compleixen? Com poden
estar les famílies afectades que van perdre un ésser estimat?
Com poden estar aquestes persones que han perdut qualsevol
negoci?, o els ajuntaments que han hagut de fer front a les
seves despeses per poder restablir la normalitat?

Quant a la seguretat també d’aquesta moció on posam de
manifest, una vegada més, el dèficit que acumulam de policies
locals en aquesta comunitat autònoma, aquí demostra una
vegada més l’absència de planificació d’aquest govern. Per tant
la formació també dels professionals, dels bombers de les Illes
Balears, que si hem d’esperar que l’EBAP posi en marxa, posi
en funcionament, posi a l’abast formació, a aquests
professionals no els arribarà mai

Quant a la taxa de criminalitat, és a dir, els hauria de fer
vergonya, senyors del Govern, som la comunitat autònoma amb
més taxa de criminalitat. Les forces i cossos de seguretat de
l’Estat, les seves plantilles haurien d’estar cobertes, així com
recullen els seus propis reglaments interns. I després una altra
vegada més insistir, reiterar les ajudes que estan pendents a
rebre, en un estat com aquest tan sensible de la pandèmia, em
sembla que són de primer ordre que puguin en un termini
màxim de tres mesos..., aquest govern sigui valent i sigui
transparent i realment doni la cara per als ciutadans d’aquestes
illes i pressioni el Govern del Sr. Sánchez perquè paguin
aquestes ajudes pendents.

I quant al punt cinquè, que es refereix als plans
d’emergència, és clar que entenem que tots aquests plans que
siguin susceptibles o hagin estat caducats i necessitin la seva
actualització, és de justícia que es posin en marxa d’aquí a final
d’any.

Per tant, des del Partit Popular no demanam impossibles ni
capricis, demanam justícia, seguretat, agilitat i responsabilitat
d’aquest govern.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Intervienen ahora los grupos
parlamentarios que han presentado conjuntamente las
enmiendas con RGE núm. 3883, 3884 y 3885/21. En primer
lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista interviene la Sra.
Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Gràcies presidenta. Bon dia, diputats, diputades. Sr. Camps,
he de respirar dues vegades, perquè la seva intervenció, aquesta
vegada sí que s’ha lluït, fa servir aquesta moció per crear
encara més divisió, per crear crispació. Vol fer vostè el favor
de revisar les piulades de la conselleria per saber el suport que
s’ha donat des d’aquesta conselleria als policies? S’ha oblidat
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del policia d’Eivissa? Per favor, un poc més de seriositat, Sr.
Camps.

Estam parlant d’un tema d’emergències que vostès ha duit
aquí des del primer moment d’aquesta legislatura. De fet
sembla..., sap aquella pel·lícula del Día de la marmota, idò el
mateix que el protagonista viu un dia i un altre dia el mateix?
Idò el mateix, vam tenir la sensació, aquesta mateixa sensació
quan vam llegir la seva moció, perquè tots els punts ja estan
debatuts amb mocions seves anteriors, fins i tot alguns ja estan
aprovats. 

Però bé, li explicaré una altra vegada les esmenes que feim,
intentaré explicar-les bé i a veure si aquesta vegada ens les
accepta. 

Al punt número 1 demanam a la conselleria allò en què és
competent, que són tres edicions de cursos d’aspirant a policia
local i que faci una edició descentralitzada. També que ho faci
el 2022, demanam que a més a més el 2022 en faci un a
Menorca, un a Eivissa i Formentera i com a mínim un a
Mallorca, per donar cobertura a les convocatòries de policia
local on són competents els ajuntaments, val? Segons l’article
30 de la Llei de coordinació, Sr. Camps.

Punt 2, una esmena també en el sentit d’aclarir què podem
demanar al Govern, perquè n’és competent. Demanam
incrementar la partida com ja s’està fent, per convenis de
col·laboració per a formació de capacitació de bombers, val?
I també incrementar l’oferta formativa continuada de l’EBAP.

Al punt número 3, que ja està aprovat amb la proposició
RGE núm. 1569 del passat 17 de març, li farem un vot
favorable, igual que en el punt número 4.

I en el punt número 5 especificam les paraules “si escau”,
perquè hi ha plans que des del punt de vista tècnic podrien no
requerir d’actualització per ser moderns, o d’altres que no són
d’aplicació a les Illes.

Sap què és el més preocupant d’aquesta moció, Sr. Camps,
i de la seva actitud? Que per molt que debatem amb vostè, per
molt que dugui una proposició no de llei rere una altra i es
repeteixi, el fet és que vostè no es mou, no ens accepta mai cap
esmena. No hi ha cas de què li farem més reflexions. Té una
visió de la realitat molt concreta i creim que no té cap intenció
de revisar-la. La qüestió és que la normativa en matèria
d’emergències és tot el contrari de vostè, la d’emergències i
Protecció Civil és una normativa integradora, és una normativa
que aglutina tots els actors que intervenen, des de voluntaris,
Forces i Cossos de Seguretat, bombers, policies locals, fins i tot
tenint en compte tota la societat en general, perquè tots en som
responsables. És un sistema de sistemes, en concurrència de
competències, molt participatiu i d’alta col·laboració entre
administracions públiques. I li puc assegurar que aquesta
administració, que aquesta conselleria s’esforça perquè el seu
sistema estigui preparat i així poder donar la millor resposta
conjunta, adequada davant qualsevol tipus d’emergència.

Però vostè, Sr. Camps, en lloc de tenir aquesta visió global,
de coordinació, integradora, utilitza aquest tema per crear
discrepàncies, per crear crispació i fins i tot empra la tàctica de

la confusió i ho hem vist avui especialment en com ha iniciat
aquesta intervenció seva. Idò bé, li diré que la Conselleria de
Presidència té molt clares les seves funcions i els seus
objectius, per destinar recursos a seguir millorant l’estructura
del sistema d’emergències de manera directa, en coordinació i
col·laboració amb les altres administracions, per millorar
personal i la seva formació i mitjans materials, i té un llarg
llistat d’exemples.

En definitiva, un 41% més d’augment amb el pressupost
d’emergències des de 2015, un 41%, Sr. Camps. En definitiva,
seguim apostant per la continuada millora del servei
d’emergències, tenint en compte les competències de cada
administració. Creim que les esmenes que li feim no desvirtuen
el seu objectiu, al contrari, milloren el text. I esperam que
aquesta vegada, finalment, ens les accepti i puguem fer un vot
favorable de tots els punts de la seva moció, Sr. Camps.

Moltes gràcies, presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Carbonero. Por parte del Grupo
Parlamentario Unidas Podemos interviene la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, presidenta. Bé, Sr. Camps, li faré la mateixa
petició que la Sra. Carbonero i és que accepti les nostres
esmenes. Sé que en comissió sempre que presentam esmenes,
és igual si ho feim amb la voluntat d’acotar les competències
institucionals que pareix que després de quasi dos anys de
legislatura vostè encara no té massa clares i que també és igual
si són esmenes per millorar el redactat, per tal de donar-li més
sentit, vostè mai no les accepta i avui trob que ja que feim
aquest debat que ja hem debatut mil vegades a la Comissió
d’Institucionals, potser davant tots els diputats d’aquesta
cambra, tendrà bé a acceptar unes esmenes que pensam que
acoten el tema competencial i acoten el redactat de les seves
propostes.

Com ja dic, són temes que ja hem debatut en comissió, crec
que de forma molt àmplia els diferents grups parlamentaris
sempre hem donat un suport i hem reconegut la tasca que fan
els Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat, així com també els
d’emergències i crec que també ho hem posat en valor durant
tota aquesta pandèmia que hem vist tota la seva tasca que fan.
I és per això que en el punt en el qual vostè es refereix, a instar
el Govern de l’Estat que doni més recursos tant materials com
humans, per tal que puguin desenvolupar la seva tasca millor i
amb més seguretat, nosaltres hi estam completament d’acord. 

De la mateixa manera que també estam d’acord i perquè ja
s’ha votat també en comissió, com ja ha explicat la Sra.
Carbonero, a instar el Govern de l’Estat que arribin aquelles
ajudes compromeses pel tema de les diferents catàstrofes
meteorològiques que han colpejat les illes en els darrers anys.

Després ràpidament passaré a comentar les esmenes que
hem presentat de forma conjunta, però trob que ja han estat ben
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explicades per la Sra. Carbonero. I, com deia, repeteixen tot
allò que ja hem estat parlant en Comissió d’Institucionals, tot
allò que ja hem intentat explicar de forma insistent a les
comissions i és principalment, com deia al principi, un tema
competencial i de rigor. La primera de totes, com dic, ho hem
intentat explicar en multitud de vegades a la comissió i és que
són els ajuntaments que convoquen els processos selectius de
policia local. I per molta formació que es faci des del Govern,
si no es convoquen els processos selectius hi continuarà havent
mancances. Per això, nosaltres pensam que és essencial
millorar i continuar fent feina de forma coordinada amb les
diferents institucions per tal de millorar aquesta coordinació.

Llavors, sí que compartim amb vostè que s’han de continuar
fent cursos a aspirants de policia local, però nosaltres pensam
que per ser més eficients avui és millor aprovar la continuació
al llarg del temps de fer mínim tres cursos. I també incorporam
un aspecte que hem comentat moltes vegades a comissió, que
consideram molt important, que és la descentralització dels
cursos, perquè cal seguir fent passes per tal d’adaptar-nos a
aquesta realitat que tenim, que és la realitat insular, i així donar
facilitats a totes aquelles persones que vulguin aspirar a una
plaça de policia local.

Pel que fa al punt 2 -una altra vegada ho hem de tornar a
repetir- les competències de bombers les tenen els consells
insulars. Per això la nostra esmena se centra en que es vagi
incrementant el pressupost que es destina a convenis de
col·laboració entre les entitats locals i els consells insulars per
tal de millorar l’oferta formativa. I parlam -com dic- de
convenis de col·laboració que és on tenim les competències. 

Finalment, pel que fa al punt 5 des d’Unidas Podemos
pensam que tots els plans d’emergència i la seva eficàcia són
essencials per tal d’evitar danys majors davant catàstrofes com
poden ser les produïdes per fenòmens meteorològics, però
també pensam que des de l’executiu s’ha de ser eficaç i seriós. 
Nosaltres pensam que els plans s’han de revisar si escau -si
escau- i precisament aquesta és l’esmena que nosaltres li feim,
per tal que tal vegada de tots els plans que n’hi ha, que són
bastants, tal vegada alguns no necessiten aquesta revisió i per
tant es podrien destinar els esforços de la conselleria a altres
qüestions que sí tal vegada necessiten una atenció preferent. 

Per això, nosaltres ara li tornam a demanar que accepti les
nostres esmenes i en cas que no ho faci, sí li demanaríem una
votació separada dels punts.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Sans. Por parte del Grupo
Parlamentario MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Ferrà. 

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Bé, en primer lloc,
compartesc part de les paraules del diputat del Partit Popular,
voldria donar suport a la policia local de Capdepera i també -li

ho he de dir- m’agradaria poder compartir les paraules de
renyar la Sra. Garrido, però no puc.

(Rialles de l’intervinent)

Però és que no puc, no puc, tant de bo pogués, tant de bo
tenguéssim aquí una policia autonòmica i li pogués dir “vostè
és la responsable que no hi hagi hagut una acció
d’acompanyament immediata”, però és que no ho és, no ho és.
Crec que fora, amb les poques competències o amb la poca
responsabilitat que pugui tenir, crec que en aquest cas la
Conselleria de Presidència sí que es va preocupar, es va
preocupar d’aquesta qüestió.

Bé, nosaltres, des de MÉS per Mallorca, hem signat el
paquet d’esmenes, també li demanam primer de tot que les
accepti i, si no, votaríem per separat. 

Jo em detendré en un parell de qüestions. La primera, el
punt 3 de la seva moció en el qual vostè diu que el Parlament
de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a dotar les Illes
Balears dels recursos necessaris. Té tot el nostre suport per part
de MÉS per Mallorca. Nosaltres com a partit defensam
l’existència dels cossos i de les forces de seguretat ciutadana i
de protecció civil, com no pot ser d’una altra manera. Ho dic
perquè moltes vegades se’ns dóna una imatge distinta i no és
aquesta qüestió. És a dir, nosaltres defensam aquesta existència
de cossos i forces de seguretat ciutadanes i de protecció civil,
com no pot ser d’una altra manera. El que passa és que ens
estimam més que depenguin de nosaltres, de les Illes Balears.
Defensaríem, defensam i ens agradaria poder tenir aquesta
policia autonòmica que el nostre Estatut d’Autonomia
incorpora, incorpora com a camí que hem d’aconseguir. El
tenim, el tenim dibuixat. És a dir, no és una qüestió o una
reclamació política, és una qüestió de reclamació del que està
aprovat a l’Estatut d’Autonomia i que totes les forces que eren
aquí presents l’any 2007 defensaren i votaren a favor.

I també defensam reconvertir, i ho hem dit en moltes
ocasions, no és cap novetat, reconvertir i transferir els recursos
que es destinen a la unitat militar d’emergències. A què?
Doncs, als cossos d’emergències, als cossos de protecció civil,
als cossos d’extinció d’incendis forestals com l’IBANAT o els
bombers de Mallorca a tots els territoris de l’Estat. No sols, que
també, per una qüestió de país, de gestió i de competències sinó
també per la defensa d’uns sous dignes i d’uns drets laborals,
perquè es va trobar un recurs amb la unitat militar
d’emergències molt barat per a l’administració pública, molt
barat. No som jo sinó que són ells mateixos, els guàrdies civils,
la Policia Nacional o els militars de la unitat militar
d’emergències, que reclamen uns sous dignes i uns drets
laborals dignes.

Quant als recursos, vostè, Sr. Camps, a la intervenció de la
interpel·lació de fa quinze dies feia referència al cos integral
d’actuació amb IBANAT, que és una qüestió que jo record que
va ser el Sr. Jaume Font que va posar damunt la taula fa dos
anys i escaig, és a dir, és una qüestió que nosaltres..., vull dir,
perquè la volem remarcar, és a dir, cada vegada. IBANAT, si
vostès parlen amb IBANAT que segur que hi parlen, està
disposat a formar part de qualsevol línia d’actuació, a
qualsevol, ara bé, ara bé, IBANAT ja té el paper rellevant a tots
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els plans d’emergència com a primera unitat d’actuació i
sempre que se li ha telefonat, sempre que se li ha telefonat,
sempre ha respost, sempre ha respost. Ho dic perquè a vegades
amb aquest discurs es posa en qüestió que IBANAT..., bé,
IBANAT són uns bombers forestals i que es dediquen a la
gestió forestal i que, bé, si se’ls crida s’ho pensen. No,
IBANAT reacciona automàticament, com ho va fer a les
inundacions de Llevant. Sí, sempre, sempre, no canviarà això.
IBANAT està a disposició, sempre a disposició. Però hem
d’anar en compte d’anar a vestir un sant i desvestir-ne un altre
perquè els incendis o la reacció o el paper que té IBANAT en
la gestió forestal i en la gestió d’extinció d’incendis és
exemplar a les Illes Balears, exemplar, exemplar, i això s’ha de
blindar. 

Per tant, incrementar competències a IBANAT vol dir
incrementar recursos econòmics, incrementar personal,
incrementar formació, incrementar moltíssimes, moltíssimes de
qüestions i no només agafar la joguina d’aquí per dur-la aquí
perquè una persona, un senyor d’emergències estigui content.
No.

Respecte del punt 4 també volíem fer referència que total
suport, com ja també ha dit qualcú, a totes les víctimes de les
inundacions de Llevant l’any 2018 i a les persones agreujades
per la DANA de 2019 i el Glòria de 2020 i d’altres catàstrofes
de les Illes Balears, algunes que no han estat ateses per part de
l’Estat i que creim que haurien d’haver estat considerades
d’una millor manera, com va ser el cap de fibló i l’esclafit que
es va produir a la zona de Banyalbufar, Port des Canonge,
Esporles i Valldemossa a finals d’estiu...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Ferrà, hauria d’anar acabant.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

... -ja acab, ja acab.

Vull dir-li que respecte del punt 5, respecte dels plans, hi ha
molts de plans i nosaltres creim que aquesta esmena millora el
text perquè hem de prioritzar quins plans hem d’actualitzar en
primer lloc, perquè n’hi ha molts de plans, de plans tenim:
INFOBAL, GEOBAL, METEOBAL -la consellera ho sap
millor que jo-, INUNBAL, etc. I permeti’m la broma, és que
amb el Sr. Bauzá, amb la gestió del PP, en varen crear un altre
que era el "Bauzabal", que era aquell protocol que cada vegada
que el Sr. Bauzá havia d’anar a un poble s’havia d’activar
perquè l’havien de protegir. És a dir, aquest el podem llevar,
aquest ja no fa falta, però el varen haver de crear, i unitats...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Ferrà, per favor.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

... -ja acab, Sra. Vicepresidenta-, i unitats d’actuació, les que
facin falta i en podem parlar en qualsevol moment. En
formació, igual. Només li deman que consideri aquestes

esmenes i si no, com han dit altres diputats, que consideri
també el vot punt per punt.

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Méndez. 

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Buenos días, señores diputados. No dejan de sorprenderme
las razones por las que ustedes plantean unas enmiendas que
son muy próximas a las propuestas del Sr. Camps i que
básicamente resumen que la Sra. Carbonero dice que “si
escau” para algo que está, que ya se manifiesta en los planes
que sean pendientes, o sea, precisamente en los que hagan falta,
en los que quepa, con lo que la cuestión de matices me resulta
realmente un poco rebuscada. El IBANAT no necesita esa
defensa tan exaltada por parte del Sr. Ferrà, que lo hace
ligeramente sospechoso, por cierto; y la Sra. Sans pide una
administración eficaz y seria precisamente lo que parece pedir
esta moción.

En esta moción vamos a discutir por lo visto las
emergencias pendientes en el sector de emergencias en el
marco de una situación de emergencia ante una cámara que yo
creo que no tiene clara la definición exacta de emergencia. Sí,
eso es lo que hacemos en esta moción.

Les recuerdo, además, que aquí sabemos ver unas mociones
a largo plazo, unas emergencias a largo plazo y unas grandes
emergencias y luego pues tenemos estas emergencias o cosas
que se nos convierten en emergencias porque nos las hemos
tratado lo suficiente. 

El señor diputado don Luis Camps establece en esta moción
en realidad un catálogo, un registro, ¿vale?, de cuestiones que
nos dirán que por abandono y desidia, mientras que otros dirán
por falta de presupuesto, de necesidad o de urgencia, pero el
caso es que eran temas que se han ido dejando pasar, que se
han ido llevando más o menos y sobre los que quiere pues más
-como pedía la Sra. Sans-, seriedad y eficacia.

Unos temas que en la interpelación el Sr. Camps calificaba
como temas que se habían vuelto temas endémicos, vale, y se
han vuelto endémicos porque en el período en el que nos
informaba la Sra. Garrido en la interpelación, que había crecido
del 15 a aquí, de la cantidad de 5.750.000 a 8.150.000,
números aproximados, ¿vale?, en ese período se han incluido
no incluido unas determinadas necesidades; ella apuntó muy
bien todas las de digitalización o las de cumplimiento de
determinados marcos que se habían puesto en el sector de
emergencias.

Pero el Sr. Camps en realidad en esta moción solicita puro
sentido común, mero arte de buen gobernar o buena
gobernanza porque él pide organizar las tres promociones de
aspirantes de policía local que más o menos quedan pendientes,
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dependa esto de la administración de que dependa; pide
garantizar la oferta formativa de la EBAP para los bomberos,
para que esté a disposición de los bomberos, dependa esto de
la administración de que dependa; pide dotar de recursos
humanos y materiales a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado; pide en cuarto punto pagar unas indemnizaciones y
unas ayudas comprometidas por los fenómenos meteorológicos
adversos, y pide en quinto lugar revisar los planes de
emergencia de titularidad autonómica. 

Así que pide organizar, garantizar, dotar, pagar y revisar y,
¿qué quiere que le diga, Sr. Camps? Nos suena completamente
sensato, suena bien, suena como algo que parece que hay que
hacer, algo que el ciudadano de a pie, el señor de la calle,
supone que los gobiernos están haciendo de oficio. Es como su
día a día, es a lo que van allí por las mañanas y para lo que
abren la puerta. Entonces, uno supone que estos gobiernos
precisamente desarrollan estas acciones, de las acciones que
han enunciado estos verbos: este organizar, garantizar, dotar,
pagar y revisar planes; con lo que nosotros lógicamente, Sr.
Camps, le acompañaremos en su moción y le acompañaremos
tanto si acepta usted los “escau” y los “continuar treballant”,
que parecen haberse vuelto claves en la revisión de propuestas. 

Yo diría que empezamos a ver con normalidad este
continuaremos trabajando, cuando presentamos propuestas
solemos encontrarlos muy habitualmente, que se continuará
trabajando, en la (...) de casos se continuará trabajando, y que
si escau que son minimísimas aportaciones que, eso sí, permite
encontrar resistentes que no se van a dejar a ellos y por tanto no
votarlas. En cualquier caso lo que sí se pide aquí es mero
sentido común y en cualquier caso, Sra. Consellera, usted sabe
tan bien como yo y como el ponente que estas cosas pues si las
tratamos de agilizar en la medida de nuestras posibilidades y
nuestras competencias pues mejor que mejor que la gente
supone que lo estamos haciendo.

Muchísimas gracias, señores, buenos días.

(Algun aplaudiment)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Con respeto a esta moción que
presenta el Partido Popular y a las enmiendas que han
presentado los grupos del Gobierno pues hemos visto al Sr.
Ferrà hacer lo que les gusta hacer, el coro de plañideras del
nacionalismo local habitual de si nosotros tuviéramos, si
nosotros pudiéramos, si nosotros... dice, ha dicho en esta
tribuna, es que tenemos muy poquitas competencias. Oiga, si
las pocas que tienen no las ejercen y no las hacen, ¿para qué
quieren más?, ¿para ser incompetentes en más competencias?
Porque lo único que viene a reflejar esta proposición del
Partido Popular es que no están ustedes haciendo las cosas
correctamente. Ajústense a las competencias que sí tienen en

lugar de pedir más, es que no le veo ninguna lógica, yo no le
veo ninguna lógica. Porque es que luego, claro, nos insiste y
nos dice, es que la UME sale muy barata. Claro, como supongo
que ustedes deben ser la izquierda de Louis Vuitton que para
que la administración pública cuando más cara nos salga pues
mejor. Ése es su sentido de lo que debe ser la racionalidad en
el gasto, etc. Es que nos sale muy barato; no, mejor si nos sale
caro. Claro, como no..., el dinero público no es de nadie
veremos quién lo paga, mejor si nos sale muy caro.

Son una serie de imprecisiones que no acabo de comprender
porque es que además todo lo que aquí se pide es de una lógica
tan aplastante que no entiendo a qué se pueden ustedes oponer
a lo que dice esta moción. 

Es cierto, es cierto que habría que entrar en más
profundidad en alguno de los temas, como el déficit endémico
de algunos ayuntamientos de policías locales, pero eso más que
incrementar el número de cursos lo que requeriría son los
cambios legislativos, que deberían ustedes emprender, para que
las dotaciones de las plazas no tuvieran la movilidad que
tienen, los ayuntamientos grandes no hicieran la competencia
a los pequeños y no surgiera el problema que ustedes saben que
surge, que los ayuntamientos pequeños convocan las plazas, se
cubren las plazas y esas personas que sacan la plaza acaban en
otro ayuntamiento que ofrece mejores condiciones laborales y
salariales. Si es que es así. Pues a lo mejor hay que ir atajando
ese problema, pero eso es iniciativa de ustedes que gobiernan,
ustedes saben que es el problema porque además algunos de
ustedes han estado en ayuntamientos o están en ayuntamientos
y saben que el problema existe. Pues ejerzan esas pocas
competencias que tienen, esas poquitas, ¡eh!, de las que se
queja el Sr. Ferrà, pues ejérzanlas y ejérzanlas bien y entonces
cuando ya las ejerzan bien ya pedirán ustedes más.

Luego dicen algo tan lógico que supongo que ustedes de
acuerdo como dotar de los medios necesarios a los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado, que el Sr. Ferrà también ha
llamado ciudadanos, ¿qué vamos a hacer una especie de
partidas de ciudadanos con el rastrillo y tal? Es a lo que me ha
sonado, a una especie de turbas. Pues, porque es que hemos
asistido en esta comunidad autónoma como, por ejemplo, los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que tenían que
gestionar y vigilar el famoso hotel COVID se tenían que pagar
el bocadillo de su bolsillo o sabemos perfectamente, por
ejemplo, que la Guardia Civil no está dotada de desfibriladores
en sus coches, cosa que sí tienen los policías locales. Entonces,
por supuesto que hay que instar al Estado a que les dote a los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de los medios
necesarios. 

Instar a que se pague lo que se debe por las catástrofes
naturales supongo que ustedes estarán plenamente de acuerdo
y más los nacionalistas que lo que es pedir a Madrid les
encanta. 

Hacer esta serie de cursillos pues..., es que..., o sea, es todo
de tan pura lógica que no sé ni qué estamos aquí discutiendo. 

Por otra parte, nos hablaba la Sra. Sans de la precisión en
las competencias y en el lenguaje, pero como muy bien ha
dicho la persona que me ha precedido su gran precisión se
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concentra en seguir haciendo y “si escau”. Esa es toda la
precisión que ustedes intentan hacer en todas sus mociones,
seguir haciendo. Cabría decir que uno sigue haciendo cuando
ha hecho algo, cuando no ha hecho nada seguir haciendo es
seguir haciendo nada.

Gracias, Sr. Presidente.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Pel Grup Parlamentari El Pi
Propostes per les Illes Balears té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, Sr. Camps,
com vostè sap és un tema molt recurrent en aquesta casa i ho és
perquè hi ha molta preocupació per la situació de policies
locals als nostres municipis. Estam parlant de la seguretat de les
persones de les nostres illes, dels cossos que estan a primera
línia als municipis. 

Hem parlat en moltes ocasions del nombre d’efectius que
falten als nostres pobles i de la importància de fer cursos de
capacitació a aquells que han aprovat aquestes places perquè
puguin començar a fer feina el més aviat possible. Per tant,
donarem suport al punt 1, perquè veim que aquesta és la
intenció, que es facin els cursos necessaris. I si acceptàs
l’esmena  també la podríem aprovar perquè consideram que el
que hi ha és un canvi de forma, però no de fons.

El mateix passa en el punt 2, que es vol aconseguir que hi
hagi una estabilitat per accedir a un curs com a mínim per part
dels bombers; diria més, l’esmena el que fa és possibilitar que
aquests cursos també siguin per al personal d’Emergències i
Protecció Civil. Per tant, en aquest sentit sí que pensam que el
millora.

Totalment d’acord en el punt 3. Hem aprovat diferents
iniciatives on demanàvem que l’Estat doti dels recursos humans
i materials necessaris que manquen segons els reglaments
interns i tenguem a la fi aquests professionals, el nombre de
professionals que ens pertoquen a les Illes.

Pel que fa referència al punt 4 d’emergències i de pagar les
promeses que es fan quan vénen a fer-se la foto i a dir que
ajudaran en tot el possible, quan hi ha aquestes desgràcies on
la gent sofreix i sofreix molt, molt, on poden perdre totes les
seves pertinences o fins i tot perdre persones estimades pensam
que no només han de complir, sinó que ho han de fer amb la
major rapidesa possible. 

Aquí altres portaveus que m’han precedit també en
referència al punt 4 ja han dit que en alguns moments no han
considerat aquests fenòmens meteorològics com a catàstrofe...
i han fet molt de mal a municipis de les nostres illes i s’ha posat
l’exemple de Banyalbufar.

Per acabar, la Sra. Garrido ja a la seva compareixença va
informar que hi havia molts de plans que estaven en marxa i en

procés quasi de finalització per part de les revisions. Pensam
que posar una data límit és bo i dóna uns terminis per intentar
iniciar aquests procediments de revisió que pensam... i vistes
les situacions en què ens hem trobat són molt necessaris i una
vegada començats no s’han d’aturar fins que s’acabin.

En referència a aquesta esmena que s’ha afegit, també és un
“si escau” que pens que és obvi que pot millorar el text, però
crec que la finalitat que ha fet vostè, Sr. Camps, és de fer les
revisions pertinents a tots els plans que fossin necessaris. 

Per tant i per resumir, donarem suport a aquesta moció
perquè veim que les esmenes el que fan és millorar o canviar,
no el fons, sinó la forma.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. La moció sobre emergències que
debatem avui fa aflorar les diferències ideològiques que tenim
el grup proposant i nosaltres. 

Faré un petit repàs. Sobre la qüestió de la policia local, a
finals de l’any passat diferents grups parlamentaris vàrem
presentar una proposició no de llei sobre la problemàtica que
ha generat la taxa de reposició de la policia local. Cal recordar
que aquesta taxa ha estat un impediment perquè els municipis
renovin les seves plantilles i les deixin sota mínims. 

A més, com a MÉS per Menorca el mes de març de 2020 es
va aprovar una moció sobre autogovern en la qual el que vàrem
fer és demanar l’acompliment de l’Estatut d’Autonomia pel que
fa a la creació de la policia autonòmica. Per al nostre grup amb
una policia pròpia podríem donar solució a diferents problemes
com són les plantilles de cossos de policies locals insuficients,
la poca capacitat de respondre amb la dotació suficient per a
situacions excepcionals o temporals i la ineficiència i
incompetència en el control de les competències pròpies del
Govern i consells insulars a causa de la manca dels serveis
d’inspecció i policia competents per a fer-ho.

Tornant, però, a la moció, el sentit del nostre vot serà a
favor dels punts 3 i 4. Pel que fa als altres punts pensam que
l’esmena al primer punt és més adient ja que incorpora la
descentralització dels cursos, qüestió en la qual també el nostre
grup ha insistit. Crec, Sr. Camps, que essent vostè de Menorca
estarà d’acord en aquesta necessitat de descentralitzar la
formació.

L’esmena del segon punt també ens convenç més perquè cal
recordar que els bombers són competència dels consells
insulars, així que trobem adient insistir en la coordinació entre
les diferents institucions competents.

Pel que fa al darrer punt, jo li diré sincerament que el nostre
vot serà a favor amb esmena o sense esmena perquè entenem
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que la revisió d’aquests plans es farà sempre i quan sigui
necessari i estigui -com vostè diu- pendent d’actualització.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. 

(Se sent el timbre de crida per a votació)

Correspon ara intervenir al grup proposant. Té la paraula el
Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. “Article 33, policia de les
Illes Balears”, una part d’un fragment: “correspon a la
comunitat autònoma el comandament de la policia de les Illes
Balears que durà a terme les seves funcions sota la directiva
dependència de les institucions de les Illes Balears”. Per tant,
el Govern aquí té una part important de responsabilitat i he
manifestat en la meva primera intervenció que entenem que no
va estar a l’alçada i si vostès justifiquen el suport a l’agressió
de dos policies locals amb uns tuits, em sembla que no viuen en
aquest món. Per tant, el Govern ha de sortir amb valentia i ha
de demanar responsabilitat a les administracions que toqui,
sigui o no sigui de la seva competència.

Per tant, una vegada més aquest govern ha demostrat que la
seva consellera -hi tornaré insistir- de Presidència, Funció
Pública i Igualtat no l’hem sentit i el director general
d’Emergències i Interior ni está ni se le espera.

Pel que fa a la Llei de coordinació de policies locals quan
vostès la varen modificar ja els vàrem aventurar que no tendria
molt de recorregut perquè hi havia moltes mancances, duen tres
anys amb aquesta llei i ja estan feina per poder incorporar-hi
noves modificacions, noves incorporacions perquè fa aigua per
molts de costats.

Pel que és l’EBAP i l’ISPIB, entenem nosaltres que amb
aquestes mocions recollim... l’EBAP ha de donar exemple,
l’EBAP ha de ser el nexe d’unió amb totes les administracions
en aquesta formació, si realment apostam pels empleats públics,
si realment volem uns funcionaris formats, preparats, eficients,
l’administració, el Govern ha de donar aquesta cobertura. 

L’ISPIB, de què servirà?, de què serveix a aquest govern
planificar? Saben què és vostès planificar? Duen sis anys al
Govern i no són capaços d’aplicar el que diuen les memòries de
l’ISPIB, l’Institut de Seguretat Pública d’aquestes illes on any
rere any veuen l’evolució de les plantilles i veim com estan
envellint i vostès no són capaços de reaccionar. 

Per açò nosaltres, com que vostè enguany, a la fi, han estat
capaços de poder organitzar tres cursos de formació per a nous
aspirants, sigui la competència de qui sigui, siguin els
ajuntaments els que a dia d’avui són els que han de fer els
processos selectius, però açò no deixa de fer que vostès tenen
l’obligació de tenir engreixinat el motor, la maquinària perquè
cada any fins que no resolguin aquest dèficit aproximat -

aproximat- de 300 policies locals en totes les illes, no anirem
a bon port.

Pel que fa a una sèrie de punts d’aquesta moció, quant a les
revisions dels plans, se sobreentén, no?, si no és necessari
revisar un pla, idò és clar que no s’ha de revisar, però sí que ens
preocupa de forma especial que des de l’any 2016 vostès, a
conseqüència de l’elaboració del pla de riscos d’inundacions,
per la transposició de la directiva europea, establia canvis a les
zones de risc d’inundacions i avui, dia 13 d’abril del 2021,
encara no està resolt.

També faré menció a les diferents intervencions dels
diferents representants. Quant al Sr. Ferrà, sí que podria haver
renyat la Sra. Garrido, perquè ja li he comentat a la meva
introducció que l’article 33 dóna una part de responsabilitat a
aquest govern i, per tant, vostès que donen constant..., millor
dit dins allò que és el nucli del Govern, també no hi seria de
més un toc d’atenció.

Quant a l’IBANAT, nosaltres l’únic que feim aquí és
recollir el que va documentar l’informe arran de la torrentada
de Sant Llorenç, que s’estudiés la possibilitat o no d’integrar,
d’incorporar l’IBANAT a qualsevol altra estructura. Per tant,
nosaltres en cap moment no entrarem en un sentit o altre, si
tècnicament es considera que la figura que té a dia d’avui
l’IBANAT és la que li pertoca.

A la Sra. Font li vull fer una observació, des de l’any 2016
el Sr. Montoro, ja sé que a vostès no els interessa i per açò ho
obvien a l’hora de presentar les proposicions no de llei, per fer
la jugada per si el Partit Popular s’hi adhereix o no -jo em
referesc al Govern-, des de l’any 2016 el Sr. Montoro va fer
una..., van reconèixer per allò que eren els serveis especials, les
taxes de reposició al cent per cent. Per tant, des del 2016
perfectament el Govern hauria pogut fer feina per poder fer
aquest tipus de formació.

I quant a allò que vostès comenten de l’EBAP, en formació,
en tema de bombers i d’altres, els he de dir que els hauria de fer
vergonya que el Consell Insular de Menorca, tenint un EBAP
que dóna cobertura perfecta a allò que és Mallorca, deixi
abandonades Eivissa, Menorca i Formentera, que Menorca s’ha
hagut d’organitzar el seu propi curs, els seus recursos perquè el
Govern no ha estat capaç d’interessar-se, ni donar aquest suport
que es mereixen els menorquins i en especial els futurs
bombers que s’estan formant en aquest moment.

Per tant, d’aquí al futur, els agrairia que tractin les illes...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, Sr. Camps, acabi...

EL SR. CAMPS I PONS:

... per igual. Sí, Sr. President, vaig acabant.

Quant a les esmenes, com que ho han explicat segurament
que ho han fet molt més bé d’allò que jo els podria explicar als
diferents representants que m’han precedit, no les acceptarem
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perquè és un poc insistir en la demagògia, insistir en el fem,
fem, fem, però no fem res.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

No acceptam les esmenes i acceptam votació per separat,
Sr. President, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. No s’accepta cap esmena, s’accepta votació
separada. Passam a votar.

Començam. Votam el primer punt. Votam.

24 sí, 29 no, cap abstenció.

Ara passam a votar el punt número 2. Votam.

25 sí, 28 no, cap abstenció.

Passam a votar el punt número 3. Votam.

52 sí, 1 no, cap abstenció.

Ara passam a votar el punt número 4. Votam.

53 sí, cap no, cap abstenció.

Ara passam a votar el punt número 5. Votam.

26 sí, 27 no, cap abstenció.

III.2) Moció RGE núm. 3727/21, presentada pel Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a política
sobre l’activitat turística, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 2384/21.

Passam al debat de la moció RGE núm. 3727/21, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a política sobre
l’activitat turística, derivada del debat de la interpel·lació RGE
núm. 2384/21. Començam el debat amb la intervenció del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, señores diputados. Tal
como ya le comenté al Sr. Negueruela, consejero de Turismo,
la Semana Santa se ha perdido, todo apunta a que el verano
también y que nos encaminamos a otro año igual que el de
2020, donde llegaron casi un 88% menos de turistas extranjeros
con respecto a 2019. Vamos a volver a estar a la cola en gasto
y llegada de turistas y eso va a provocar un efecto dominó de
caída empresarial...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, senyors diputats, per favor!

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Es que no les interesa, Sr. Presidente.

(Continua la remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, per favor!

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Pues para los que sí les interesa, que es a la mayoría de los
ciudadanos y diputados de esta cámara, seguiré con la moción
que hemos presentado, que no tiene objetivo que realmente
proponer medidas urgentes y que este gobierno no está
llevando a cabo. 

Me referiré a algunas de las que creo que son las más
importantes, por ejemplo empezando por instar al Gobierno de
España y también al Gobierno de Baleares a promover la
creación de planes de ayudas directas en favor de autónomos y
empresarios, que se han visto excluídos por esa normativa, por
el Real Decreto Ley 5/2021, por el cual ya saben que
peluquerías, centros de estética, autoescuelas, academias,
formación no reglada, comercio de recuerdos turísticos,
comercio de decoración, comercio de repuesto del automóvil,
talleres mecánicos, alquiler de bicicletas, actividades artísticas,
calzado, floristerías, ... todos estos sectores quedan fuera, por
eso creemos importante que por una parte el Gobierno de
España y por otra parte el Gobierno de Baleares, creen planes
de ayudas directas en favor de estos autónomos y empresarios.

Hacemos especial referencia a las tiendas de souvenirs,
donde pedimos también al Gobierno de España que modifique
la normativa por el que se aprueban las tarifas y la instrucción
del impuesto de actividades económicas, así como del real
decreto que aprueba la clasificación nacional de actividades
económicas. ¿Por qué lo hacemos? Pues para crear un epígrafe
específico en el sistema tributario, a fin de incluir la actividad
de los comercios de recuerdos turísticos dentro de la cadena de
valor turística, para que así puedan recibir esas ayudas que este
gobierno no les facilita. 

Porque lo que sí que hace este gobierno constantemente es
exigir impuestos y tasas a aquellos a los que ha obligado a
cerrar. Por eso hay varias medidas en favor de promover por
una parte acuerdos con diferentes administraciones,
particularmente con los ayuntamientos, para que se reduzcan o
eliminen durante el tiempo que sea necesario las tasas
municipales a autónomos y PYME, así como flexibilizar el
pago de los tributos, mientras estén vigentes esas restricciones.
Lo mismo, volvemos a insistir, en la necesaria reducción, la
necesaria aplicación del tipo reducido del 4% al IVA turístico
y la reducción generalizada a todos los tipos de IVA al mínimo
del 15%, y eso lo hacemos para incentivar el consumo. Al igual
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que hacemos, al igual que volvemos a pedir que se suspenda la
aplicación del Impuesto de Turismo Sostenible, dada la actual
coyuntura turística.

Hay un tema que ya lo hemos comentado en varias
ocasiones y que hace referencia a la flexibilización de los
horarios de apertura y consumo en la hostelería, en la
restauración y en el ocio nocturno, y nosotros creemos que es
urgente que se flexibilice en las actuales circunstancias. Para
eso es necesario, y lo hemos dicho también en varias ocasiones,
que se elimine el toque de queda, porque si no dejamos abrir a
los bares y restaurantes también a las horas de la cena será
imposible que puedan recuperarse, no pueden seguir como
están funcionando hasta ahora, y eso conlleva necesariamente
la eliminación del toque de queda, que, además, no hay ninguna
prueba que haya demostrado que estos toques de queda sirvan
para, en cierta manera, reducir los contagios, no hay ningún
dato que lo avale, más allá de querer tener a la gente encerrada
en su casa y querer tratarnos como menores de edad o niños
pequeños que no son responsables para acudir a los centros de
restauración o a los centros, incluso, de ocio nocturno: locales,
puestos de restauración y demás, que, además, cumplen con las
medidas de seguridad y que, precisamente, en esos locales, en
esos negocios, se pueden contener más los contagios que no
todo lo que conlleva la realización de cenas masivas y fiestas
ilegales, que es lo que está sucediendo actualmente.

Hacemos referencia también a instar al Gobierno de España
a que compren la vacuna a alguno de los proveedores que
tienen ya la aprobación de la Agencia Europea del
Medicamento, ante el fracasado plan de vacunación de España.

Y, por otra parte, llevamos a cabo medidas o proponemos
medidas necesarias para la promoción turística, unas de
acuerdo con los consejos insulares, y haciendo especial
referencia a facilitar y promocionar el turismo de cruceros.

Finalmente, y creo que es nuestra obligación, instar al
Gobierno de Baleares a que cumpla con las medidas que se
aprobaron por esta Cámara, por la Cámara balear, esas medidas
de VOX que fueron aprobadas el pasado 9 de marzo; si
estamos ante un gobierno que se llena la boca de democracia,
pues que más que cumplir con el mandato democrático de esta
Cámara.

Esperamos recibir el apoyo mayoritario de los grupos
parlamentarios.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Correspon ara la intervenció del Grup
Parlamentari Ciudadanos per defensar les esmenes RGE núm.
3878 i 3879/21, té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gracias, president. Bien, debatimos hoy una moción
presentada por el Grupo Parlamentario VOX de política sobre

actividad turística, es una moción más y es una iniciativa más
de las que se han ido presentando en los últimos meses para
paliar los efectos negativos de la pandemia, sobre todo
económicos, de la COVID-19, y que, evidentemente, nuestro
grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Ciudadanos
también ha presentado diferentes paquetes de medidas para
aliviar la crisis a las empresas turísticas, que muchas de ellas,
y la última hará un mes, aquí un paquete de medidas para el
sector turístico, que fue aprobado prácticamente en su mayoría.
Por tanto, insistimos, y hay un punto de esta moción que
también hace referencia a ello, que las medidas que se aprueben
en este parlament, finalmente se ejecuten y no se queden en un
cajón sin solución de continuidad.

A este paquete de medidas que presenta el Grupo
Parlamentario VOX para la actividad turística hemos
presentado dos enmiendas: una enmienda en el punto número
4, que hace referencia, así como la iniciativa del Grupo
Parlamentario VOX habla de eliminar la exigencia de los seis
meses, tras la reactivación de los puestos de trabajo en las
empresas que acogen a esos trabajadores en ERTE, nosotros no
hablamos de esa..., no consideramos correcta esa palabra de
“eliminación”, sino iríamos más por la flexibilización, cada
empresa de una manera singular debería poder analizar si es
posible que los trabajadores que recuperen el trabajo y que
vienen del ERTE, aunque el conseller diga que estando en
ERTE también están en trabajo, están capacitados, tiene la
capacidad la empresa para permitirse su mantenimiento durante
seis meses o sería necesario buscar otras alternativas, nosotros
hablamos de flexibilizar este punto, en vez de eliminarlo.

Y otro punto al que también presentamos enmienda es en la
redacción del punto número 8, en el punto número 8 el Grupo
Parlamentario VOX hace referencia a que se inste al Gobierno
a flexibilizar los horarios de apertura y consumo de hostelería,
restauración y ocio nocturno, que evidentemente estamos de
acuerdo, siempre que las autoridades sanitarias consideren que
es posible flexibilizarlo; con lo que no podemos, digamos, estar
tan de acuerdo es en la eliminación del toque de queda, sobre
todo, principalmente, porque hasta que no finalice el estado de
alarma el toque de queda viene impuesto por el Gobierno
central, y nosotros hemos solicitado en esta enmienda eliminar
la parte del toque de queda para poder votar favorablemente a
este punto del paquete de medidas que presentan.

Sobre el resto de los puntos, evidentemente votaremos a
favor de los puntos que implican ayudas a las empresas, a los
autónomos que se han visto afectos por la crisis, estén o no en
los CNAE del famoso decreto ley del Gobierno de España.

En el punto 5, evidentemente, apoyamos que los
ayuntamientos den ayudas en las tasas, y esto ya lo hemos
transmitido en el pacto de reactivación, y la FELIB tiene el
mandato de que sus ayuntamientos ejerzan, dentro de sus
posibilidades, las ayudas en las reducciones de tasas en los
pagos que tienen que abonar las empresas afectadas por la
crisis de la COVID; desgraciadamente, justamente, el
ayuntamiento más importante de nuestras islas, el
Ayuntamiento de Palma, no está cumpliendo con esta exigencia
que propusimos desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos y
sigue sin reducir las tasas a las empresas que se ven afectadas
por la crisis.
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Hay más puntos, en el punto 6 nos abstendremos porque
habla de reducciones del IVA generalizadas, y nosotros,
evidentemente, no podemos votar a favor de un punto que pida
una reducción del IVA generalizado, habría que analizar sector
por sector, en algunos evidentemente nos encontrarán y
estaríamos de acuerdo.

En el punto 7, evidentemente, estamos de acuerdo en
suspender durante la duración de la pandemia el Impuesto de
Turismo Sostenible, ya hicimos así propuestas en el proyecto
de ley de presupuestos de 2021 en el que pedíamos la exención
de este pago a los visitantes que vienen a nuestras islas.

Sobre la compra de vacuna, evidentemente aquí no estamos
de acuerdo, la compra de vacunas está gestionada por la Unión
Europea y debe seguir así para mantener la igualdad entre todos
los estados miembros y que lo que hay que hacer es intentar
que vengan muchas más vacunas y que podamos agilizar la
vacunación.

Sobre el tema de cruceros, aquí sí que estamos de acuerdo
con el Grupo Parlamentario VOX, los cruceros, no sabemos
exactamente el motivo, porque están muy damnificados en las
gestiones y en los programas que está haciendo el Gobierno
para la desescalada, no hay un protocolo de desescalada de
cruceros, no hay un protocolo que gestione los flujos de
visitantes que vienen por cruceros, que de verdad es muy
necesario para nuestra islas porque llegan a visitar
prácticamente municipios de todas las islas, mediante el
transporte público,...

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Ribas, tiene que ir terminando, por favor.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

... y es que al final, y consideramos que se debe impulsar, -sí,
ya acabo, vicepresidenta.

Sobre las campañas de promoción, evidentemente
estaremos de acuerdo y en el punto 12, como ya he citado,
evidentemente, estamos de acuerdo con que se cumplan todas
las medidas que se aprueban en este parlament.

Y nada más, muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Ribas. Por parte del Grupo
Parlamentario Popular, para defender las enmiendas con RGE
núm. 3890 y 3891/21, tiene la palabra la Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sra. Presidenta, buenos días, señoras y señores
diputados. Bueno, desde el Grupo Parlamentario Popular
hacemos una valoración positiva de la moción presentada por
el Grupo Parlamentario VOX, básicamente porque, como se ya

se ha dicho, son propuestas y medidas que en su mayoría
también venimos reivindicando y repitiendo desde nuestro
partido durante este último año, al igual que otros grupos de
esta cámara.

Y es que, ante la grave situación que seguimos viviendo, el
Govern de la Sra. Armengol no parece entender que la política
de decorados no reactiva nada, que su plan de reactivación no
reactiva nada, y a los datos nos remitimos: 83.000 parados; la
segunda comunidad autónoma con más trabajadores en ERTE,
lo que es síntoma de total gravedad; con la mayor caída del
PIB, aunque el Sr. Negueruela se empeñe en retorcer las cifras
buscando interpretaciones imposibles, que a veces hacen
sonrojar, diciendo que se atisba una recuperación porque las
cifras del paro son menos malas que en febrero o algo así, Sr.
Conseller.

Las colas del hambre siguen y siguen y ya nos han
confirmado que el 70% de vacunación en junio nada, lo cual
implica, probablemente, otra temporada perdida, y eso Baleares
no lo va a poder soportar.

Hasta la Mesa de Diálogo Social, en la que tanto se
pertrecha el Govern, le hace agua y le dicen que es un paripé,
que vienen con las decisiones tomadas y que da igual lo que les
pidan, la CAEB Menorca ya les dejó plantados, la semana
pasada PYMEM restauración era clara ante el nuevo cierre de
dos semanas más; además, el CES y los Consells Insulares de
Mallorca -perdón, de Menorca e Eivissa han manifestado ya su
total decepción y disconformidad con sus medidas.

Vivimos en un mar de contradicciones y confusión, la gente
no sabe a qué atenerse, ustedes se saltan sus propios semáforos,
modificándolos sin criterios científicos explicables; sus
medidas, las del Govern de la Sra. Armengol, son cerrar,
prohibir y sancionar, por lo que es urgente encontrar el
equilibrio entre salud y economía para poder sobrevivir y
abandonar el ámbito del autoritarismo.

Por tanto, ante esta situación nos parece adecuada esta
moción y la mayoría de sus puntos, votaremos a favor, por
tanto, de los puntos 1, 2 y 3, puesto que el tejido productivo,
todo el tejido productivo afectado necesita las ayudas, y ya
dijimos que era totalmente inaceptable la cantidad de empresas
que habían quedado excluidas, solo 1 de cada (...) empresas se
beneficiaban. Por tanto, estamos en línea.

Seguimos estando también a favor de reducir la presión
fiscal, facilitar la viabilidad de las empresas, PYME y
autónomos, mantener puestos de trabajo y de suspender
temporalmente el ITS, y lo hemos defendido así en múltiples
ocasiones.

La semana pasada el Sr. Sánchez anunció, por sorpresa, que
no prorrogaría el estado de alarma, pero ni ha dado una
herramienta a las comunidades autónomas para modular la
desescalada, ni acepta la propuesta del Partido Popular
nacional de crear un marco normativo adecuado, sin necesidad,
precisamente, de ese estado de alarma. Por tanto, hay que
modularlo en función de los criterios sanitarios objetivos y del
consenso.
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Y en cuanto al punto 9, el Partido Popular consideramos
que efectivamente hay unos protocolos europeos que hemos de
respetar y lo suyo es una apuesta conjunta, pero si no funciona,
se debería dar libertad para comprar vacunas y que se explore,
por lo menos, esa posibilidad, no podemos volver a llegar
tarde, nos jugamos mucho.

Y también votaremos a favor de los puntos 10, 11 y 12.

En cuanto a las enmiendas presentadas por el Partido
Popular, decir, en cuanto a la primera, que queremos insistir en
la necesidad de instar al Gobierno central a priorizar la
vacunación en Baleares como zona turística, máxime cuando
nuestros competidores están tomando ya la delantera, se ha
dicho hoy en esta Cámara, Italia, Grecia, Malta, Turquía, con
vacunación masiva en su población, o incluso a sus
trabajadores del sector turístico, no es un tema de ser más
competitivo para ganar más, es un tema de no morir.

Y dado que en la segunda enmienda del Grupo Popular, en
cuanto al punto 12 de esta moción, pide el cumplimiento de
acuerdos que ya son urgentes, que están aprobados ya hace
mucho tiempo, que evidentemente votaremos a favor este
punto, hemos considerado que ayudaría poder incluir también
el cumplimiento del acuerdo tomado en fecha 28 de octubre del
año pasado, a instancia del Partido Popular, que el Govern
destinara 5 millones a la recuperación de la conectividad con
los mercados emisores internacionales más importantes y que
eso se definiera, conjuntamente con los consejos insulares, en
un plan de acciones, un calendario y un coste.

Insisto, creemos que es urgente incluir también esta petición
para su cumplimiento inmediato, en función de que la
temporada turística está ya en las puertas, está ya aquí y que no
vemos que el Govern balear reaccione.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Cabrera. Corresponde ahora el turno
de fijación de posiciones, por parte del Grupo Parlamentario
Unidas Podemos interviene la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Avui la ultradreta ens presenta en
aquest parlament una moció relativa a política turística que no
és més que una ocurrència, farcida de propostes que ja es estan
en vigor per part del Govern estatal, autonòmic o els locals, o
bé estan absolutament desfasades. Venen aquí a parlar de
treballadors i d’autònoms, mentre es dediquen en campanya a
anar als barris obrers a dir que són fematers multiculturals.

Parlen de treballadors i treballadores de l’Espanya que
matina, però de feina poca: on eren l’altre dia en el pacte Tots
junts? No varen venir a subcriure’l.

Per part d’Unides Podem no blanquejarem cap iniciativa de
la ultradreta, com sí volen fer avui Ciutadans i Partit Popular

presentant-los esmenes, van de la mà, després ens diuen que
són diferents, però dia rera dia veiem que van junts.

Des de la nostra formació política res més a dir que votarem
en contra de tota aquesta moció.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Per part del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS TUGORES:

Gràcies, presidenta. No en farem ús.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Per part del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Bé, el primer que vull dir és que reclamaria un poc de
coherència amb la línia d’actuació de determinats grups de
l’esquerra, perquè si vostès no volen discutir mai les propostes
de VOX no ho facin, però el que passa és que un dia sí i un dia
no, jo supòs que sempre són d’ultradreta, o no, però sempre són
el mateix partit, jo no veig que hagi canviat molt. Per tant, si
consideren que és un partit que no mereix la seva atenció en la
discussió de les seves propostes, bé, no donaré la meva opinió,
però, en tot cas, és una idea, el que passa és que un dia sí i un
dia no.

Sr. Mas, em sap greu, però és que la mateixa iniciativa de
VOX diu, punt 12, “Que s’acompleixin els acords aprovats -per
vostès, aprovats, no, no, aprovats...

(Remor de veus)

..., bé, idò, no aprovats per MÉS per Mallorca, aprovats pel
Partit Socialista, eh, aprovats per alguns membres de l’equip
del Govern, ho direm així, d’aquest grup parlamentari amb el
qual vostès no volen discutir.

Bé, nosaltres, com que sempre entram en el debat de les
propostes de fons, que és el que més ens interessa, en això
centrarem la nostra atenció. I nosaltres donarem suport a la
majoria de les propostes perquè, independentment de qui les
proposa, ens semblen moltes d’aquestes encertades. I com que
ens sembla encertat que hi hagi un pla d’ajuda a autònoms i a
petits empresaris que han quedat exclosos del Reial Decret Llei
5/2021, votarem a favor d’aquest punt.

Votarem a favor que el Govern balear també tengui un pla
d’ajudes, que això el nostre grup parlamentari, com molts
d’altres grups parlamentaris de l’oposició ho vàrem presentar,
per exemple, a les esmenes als pressuposts generals de la
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comunitat, per tant això és una iniciativa, diguem, reiterativa en
aquest parlament, evidentment per coherència també li donarem
suport.

El mateix en relació amb la creació d’un epígraf específic
per als souvenirs, per dir-ho de qualque manera.

El punt quart, evidentment nosaltres demanam la votació
separada, en el punt quart ens abstendríem, perquè estam un
poc en la línia del Grup Parlamentari Ciutadans que s’hauria de
flexibilitzar aquest règim, ara bé, no s’hauria de deixar que les
empreses desemparessin absolutament els treballadors, hauríem
d’intentar trobar un punt d’equilibri; no exigir la contractació
del cent per cent de la plantilla perquè segurament això és
inviable econòmicament, però sí que ens hem de preocupar un
poc pels treballadors i que al final no siguin tots acomiadats.
Per tant, jo crec que la línia de l’esmena de Ciutadans és més
adequada.

En el punt 5 votarem a favor, nosaltres també vàrem fer, ja
fa molts mesos, una iniciativa molt similar, el problema dels
ajuntaments, un poc contestant el que s’ha dit per altres
portaveus, el problema no és amb la FELIB, la FELIB i molts
ajuntaments tenen voluntat d’abaixar taxes i tributs, el
problema és que la Llei d’hisendes locals de l’Estat els dona
molt poc marge legal per fer-ho, i aquí és on El Pi va incidir en
el seu moment.

En el punt 6, ens abstendríem, també amb el mateix
argument que evidentment una reducció generalitzada de l’IVA
té unes conseqüències sobre la hisenda pública d’un enorme
impacte, i jo crec que això s’hauria de matisar molt i s’hauria
de repensar i no ho podem votar tal com ve redactat a la seva
proposta. 

Al punt 7 votaríem a favor. Suspensió, en el ben entès que
estam parlant del 2021, no ho diu però donam per suposat que
ens estam referint a la temporada 2021. Perquè nosaltres no
som crítics, no som contraris a l’Impost de Turisme Sostenible,
com altres grups -que no entraré en aquesta discussió- només
parlam de suspensió el 2021. 

El punt 8, pensam que és necessari, també li votarem a
favor. Pensam que és necessari perquè hi ha hagut
organitzacions -i aquí s’ha dit, PIMEM Menorca- demanam
que es flexibilitzin aquests horaris, i sempre pensam que
evidentment el toc de queda ha d’anar lligat a un estat d’alarma
o d’excepció. El que no entenem és que es pugui normalitzar
allò que no és normal en una democràcia, perquè en una
democràcia allò normal és poder desenvolupar els drets i
llibertats públiques en tota la seva extensió. Quan es posin
restriccions i limitacions estam en una situació de normalitat i
aquestes situacions de normalitat han de ser taxades i molt
excepcionals. I per tant només quan hi hagi estat d’alarma té
lògica i té sentit que hi pugui haver toc de queda, mentre hi
hagi estat d’alarma hi pot haver toc de queda. Quan acabi
l’estat d’alarma, que queden escasses setmanes, és evident que
no hi hauria d’haver toc de queda perquè això xoca frontalment
amb els principis constitucionals. 

La compra de vacunes, hi estam d’acord. Això no vol dir
que no vulguem rebre les vacunes de la Unió Europea i que no

estiguem dins els plans de la Unió Europea però complementar
aquest pla és el que han fet molts de països, no estam fent res
que no hagin fet a altres bandes d’Europa, per tant no estam
fent res absolutament estrany, ho ha fet molta d’altra gent i per
què no ho hem de fer nosaltres amb la temporada turística a
sobre.

I als altres punts li donarem suport: creuers, promoció
turística i compliment de la iniciativa. 

Moltíssimes gràcies. 

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. TUR I RIBAS: 

Gràcies, president. Bona tarda, bon dia a tothom. Bé, en
relació amb la moció de VOX aniré un poc per blocs, sobretot
a la primera part perquè els punts primer, segon i tercer, crec
que tenen prou relació uns amb els altres, en tot moment parlen
d’instar, en aquest cas, en el primer cas l’Estat espanyol a crear
un pla nacional d’ajuts directes en favor d’autònoms i
empresaris. Una cosa és que ens agradi més o menys el pla, és
discutible evidentment, l’altra cosa és que no existeixi, vull dir,
ja existeix una planificació per donar ajuts a autònoms i a
empreses i a PIME i a grans empreses i a empreses més petites,
i ajuts específics per sectors, etc. Per tant, ja dic, evidentment
és matisable perquè segur que tots podríem trobar marge de
millora -n’estic convençuda- però el pla existeix, per tant
nosaltres no podem donar suport a aquesta iniciativa. 

Per la mateixa raó, en el punt 2 parlen d’ajuts directes per
part -en aquest cas- del Govern de les Illes Balears que també
s’estan donant. S’han estat donant al llarg de tot l’any, des que
es va declarar l’estat d’alarma i, per tant ja dic, podem entrar en
detalls. Perquè aquí també hem de dir una cosa, portam mesos
debatent mocions i proposicions no de llei, ja sigui en ple com
en sessions de comissions, que són pràcticament calcs unes de
les altres o idèntiques, i arriba un moment que jo els demanaria
a tots vostès seriosament i si són rigorosos, algú sap quantes
mesures hem votat ja d’aquest tipus? Deu ser l’enèsima. Amb
això no pretenc llevar importància a la iniciativa que vostès
porten, vull dir, tot el meu respecte, però ja els dic jo crec que
ja no hi ha molt de marge per a la inventiva. Els mitjans que hi
ha a l’abast de les empreses són els que són, hi ha plans per a
sectors, hi ha plans per a autònoms i tot evidentment té un
marge de millora però jo crec que ja potser hauríem de valorar
si hem de seguir aprovant iniciatives per demanar coses que,
d’una manera o l’altra, ja estan articulades. 

Bé, aquesta era una reflexió que volia fer. 

I pel punt 3, ídem d’ídem. Potser els souvenirs estan
exclosos d’aquesta classificació d’activitats però tendran segur,
segur, segur, segur que tenen altres canals per demanar ajuts,
segur, com a comerç o com en qualitat d’autònoms. Per tant en
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cap cas crec que puguem dir que els souvenirs o les botigues de
records turístics estan abandonats de la mà de Déu. No hi estan. 

Punt quart, respecte de mantenir l’obligació de contractar
sis mesos després de la finalització de l’ERTO. Mai no els
podem donar suport amb aquesta mesura, per una raó molt
senzilla, perquè demanar a les empreses que garanteixin la
contractació d’aquests treballadors sis mesos després de la
finalització dels ERTO precisament..., és una mesura que el que
tracta és de protegir els treballadors, per tant a nosaltres no ens
trobaran votant mesures en contra de la protecció dels
treballadors. 

Punt cinquè, respecte de reducció de taxes municipals. La
intervenció que ha fet el Sr. Melià -i l’he escoltat- crec que és
claríssima i jo puc ratificar-la totalment, vull dir em subscric a
aquesta explicació, per tant no m’hi estendré més. 

Punt sisè, respecte de reducció generalitzada de l’IVA. Jo
insistesc, jo crec que la fórmula de la dreta passa molt per la
reducció d’imposts, generalitzada. Indiscriminada. Si volen que
ens n’anem a fons, directament, si volen que acabem de tocar
fons, segurament és una bona fórmula. Però el que no podem
fer és directament suprimir tot tipus de taxes i eliminar tot tipus
d’imposts, perquè vostès ho saben molt bé: per poder fer
inversió, d’alguna banda han de sortir els duros, vull dir, si ens
carregam tot el sistema impositiu o el reduïm a la mínima
expressió ja m’explicaran vostès com se sustenta aquesta
maquinària. Per tant, crec que s’ha de ser molt rigorós quan es
demanen baixades d’imposts. 

ITS, evidentment no donarem suport a l’enèsima petició que
ve per part de la dreta demanant la supressió d’un impost que
pensam que s’ha ajustat en cada moment a la conjuntura actual.
Avui, en el següent punt de l’ordre del dia en tendrem una
prova. 

Punt vuitè, respecte a eliminació del toc de queda. No,
mirin..., i d’altres mesures. També és discutible, també cadascú
pot tenir la seva fórmula, però nosaltres pensam que la situació
no està encara com per començar a fer retocs un poc a la carta.
Pensam que el Govern en aquest sentit està assessorant-se en
tot moment -com ha quedat demostrat- dels experts sanitaris i
nosaltres avalam aquesta feina i li donam suport. 

Punt novè, respecte del pla de vacunació. Nosaltres crec
que, bé, en aquest sentit també som molt clars: al pla de
vacunació no pot anar cadascú per lliure. No pot anar cadascú
per lliure perquè serà un desgavell absolut. Per tant hi ha una
estratègia comunitària, hi ha una estratègia per països i les
coses crec que s’estan fent raonablement bé, raonablement bé.
I evidentment a això ho constata el fet que de cada vegada
arriben més vacunes i arriben amb major velocitat. 

Punt desè -i ja acab-, “el Parlament insta el Govern
d’Espanya i Balears a facilitar i promocionar turisme de
creuers”. Jo, si algú de vosaltres és capaç de venir-me a
explicar com es pot garantir que dins un creuer no hi hagi un
brot gegant de contagis, que venga i m’ho expliqui, potser
llavors reconsiderem aquesta opció. 

I, després, respecte de la promoció turística que han de fer
els consells insulars, nosaltres insistim: els consells insulars són
madurs, saben quines promocions han de fer, saben on s’han de
promocionar i tenen les competències transferides, per tant
deixem d’encomanar feina als consells insulars, que prou tenim
nosaltres aquí. 

I, finalment, respecte del dotzè punt, què volen que els
digui? Si ja està aprovat, no veig molt bé quin sentit té tornar-
ho a votar. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Sansó. 

LA SRA. SANSÓ I FUSTER: 

Gràcies. Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Bé, Sr.
Campos, jo trob a faltar a la seva moció un poc de sentit comú
i un poc de coherència i sé que vostè a la rèplica em dirà que té
tota la coherència del món i em vendrà la moto del que vostè
sol fer sempre, que són el partit amb més sentit comú i més
coherència del món. Però jo pens que demanar dos plans, no
un, dos plans per a ajudes directes a empreses i a autònoms
quan en el Congrés dels Diputats el seu partit ha votat en contra
de 855 milions d’euros...

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

...per als empresaris de la nostra terra..., no és ni coherent ni és
responsable i crec que en lloc de presentar aquests dos punts,
aquesta iniciativa amb aquests dos punts, haurien de venir aquí
a demanar disculpes als empresaris, als quals vostès sempre
defensen aquí a tribuna, perquè si fos per vostès aquestes
ajudes no arribarien a les nostres empreses.

Per tant votarem en contra dels punts 1 i 2, per aquesta
manca de coherència i per votar en contra de les ajudes a les
nostres empreses.

Pel que fa al punt 3, no veim que hi hagi una relació directa
amb un nou CNAE per a aquestes empreses que vostès
demanen del sector de records turístics perquè aquestes
empreses ja són a un CNAE i a través d’aquest CNAE poden
entrar a diferents convocatòries o a algunes de les
convocatòries que es donen aquí des del Govern de les Illes
Balears, que se’n donen moltes i no han deixat de donar-ne des
del confinament i des de la pandèmia.

En el punt 4 demanen l’eliminació de contractar almanco sis
mesos els treballadors a l’inici de l’activitat de les empreses, els
he de dir que el sentit dels ERTO precisament radica en salvar
l’ocupació dels treballadors i la seva cotització a la Seguretat
Social, és una garantia i un fruit de la negociació i el consens
amb patronals i sindicats de classe, per suposat no negociacions
sectorials. I la diferència de les garanties laborals entre la dreta
i l’esquerra radica en una te: la dreta, sempre ha apostat pels
ERO, que impliquen acomiadaments dels treballadors i enviar-
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los a l’atur; l’esquerra, aposta pels ERTO, que implica mantenir
l’ocupació i per tant la cotització a la Seguretat Social. 

Pel que fa al punt cinquè, de reduir o eliminar les taxes
municipals, el Sr. Melià ho ha explicat perfectament. Qualsevol
eliminació o reducció... qualsevol, no, la majoria de reduccions
o eliminació de tributs en general o de taxes en particular
impliquen una modificació de la llei reguladora d’hisendes
locals i no es fa mitjançant cap tipus d’acord de governs ni
estatal ni autonòmic ni ens municipals. Per tant també hi
votarem en contra. 

Pel que fa al punt sisè on demanen la rebaixa de l’IVA
turístic dir-li dues consideracions. L’IVA reduït està en el 10%,
l’IVA súper reduït és el 4%, i l’IVA súper reduït s’aplica a
aquells béns i serveis de primera necessitat; el turisme és un
servei molt necessari per a la majoria de la ciutadania però no
un bé de primera necessitat, i la demanda turística no té cap
problema amb l’IVA sinó amb la seguretat sanitària. Pel que fa
a reduir el tipus general de l’IVA, vostès i la dreta en general
-sí, vostès també, Sr. Vidal- quan són a l’oposició només
prediquen de reducció d’imposts però quan llavors governen no
redueixen imposts i l’IVA del 21% el va aplicar el seu amic Sr.
Rajoy. Per tant tampoc no aprovarem aquest punt. 

I el mateix amb l’Impost d’Estades Turístiques, que és un
tema recurrent que tant el Partit Popular com VOX ho proposen
cada dos per tres. El Govern de les Illes Balears fa tot el
possible per adaptar aquest impost al sector i a les necessitats
i circumstàncies extraordinàries i el punt que ve després que
debatem en aquest ple és referent al segon decret llei d’aquesta
adaptació a l’Impost d’Estades Turístiques a la situació actual. 

Pel que fa a la flexibilització d’horaris d’obertura
d’hoteleria, els criteris que se segueixen en aquesta comunitat
autònoma es deu a criteris sanitaris i tenint en compte l’opinió
dels experts, i gràcies a aquestes mesures la comunitat
autònoma de les Illes Balears és de les que té menor incidència
del coronavirus, de la COVID, i això implica que puguem ser
una destinació turística segura. 

Pel que fa al punt 9 de compra de vacunes, la compra de
vacunes està mancomunada a nivell europeu fins que la
Comissió Europea no digui el contrari serà així, i les
comunitats autònomes petites com la nostra, com les Illes
Balears, es beneficia d’aquesta compra generalitzada a nivell
europeu. 

Pel que fa a la promoció de creuers, el trànsit de creuers
internacionals està prohibit en els ports espanyols perquè no es
pot garantir la seguretat dels viatgers dels creuers. 

Pel que fa al punt onzè, ja li ha comentat la Sra. Tur, la
promoció turística està transferida als consells insulars i cada
un d’ells tenen l’autonomia suficient per decidir quines
campanyes de promoció fan i quan les fan. 

I pel que fa al punt dotzè, tampoc no entenem com ara, des
de diferents partits -vostè i una esmena al Partit Popular- vénen
aquí a rectificar punts que ja s’han aprovat. S’aproven els punts
en el Parlament, els punts que s’aproven en el Parlament els
serveis administratius els envien al Govern de les Illes Balears

perquè en la mesura de les possibilitats i quan consideri oportú
s’apliquin o es duguin a terme aquests acompliments. 

I, Sr. Melià...

EL SR. PRESIDENT: 

Vagi acabant, per favor, Sra. Sansó. 

LA SRA. SANSÓ I FUSTER: 

... ja estic acabant. Amb el mateix argumentari que he comentat
en els diferents punts, votarem en contra de les esmenes -si les
accepta- de les esmenes presentades pel Partit Popular i
Ciutadans, també votarem en contra. 

Gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Sansó. Ara correspon la paraula al grup
proposant. Té la paraula el Sr. Campos. 

(Se sent el timbre de crida per a votació)

EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

Gracias, Sr. Presidente. Gracias por sus intervenciones,
señores diputados. Es bastante triste escuchar las
argumentaciones de Podemos, donde sale aquí a insultarnos y
a decir que somos de ultraderecha. Ahora de repente en España
hay 4 millones de ultraderechistas peligrosos, que es la tercera
fuerza nacional y, por cierto, que será aquí en Baleares que las
últimas encuestas también nos dan como la tercera fuerza, se ve
que la ultraderecha está, vamos, una cantidad de
ultraderechistas en Baleares que no lo sabíamos hasta ahora. 

Pues mire, no, y le contesto también al Sr. Melià, que hacía
referencia “¿son de ultraderecha o no?” No. No somos de
ultraderecha, nunca lo hemos sido. Lo que sí que somos es
ultraimpecables con el cumplimiento y el respeto de la
Constitución Española, algo de lo que ustedes precisamente...

(Aldarull)

... carecen de ello, carecen de ello. 

No se atreva a decir algo sobre los barrios obreros, Sra.
Martín, porque la verdad es que después de las agresiones que
hemos sufrido en esos barrios obreros de Madrid, instigadas
por su partido, donde incluso el jefe de seguridad de su líder
supremo, Pablo Iglesias, estaba implicado en ello, es bastante
lamentable, la verdad. Eso es lo que es la ultraizquierda, la
ultraizquierda y su violencia. 

Me hace mucha gracia que MÉS se siga aplicando un auto
cordón sanitario, ya está bien, ya explicarán ustedes para qué
lo hacen, pero bueno, está bien que se lo apliquen ustedes
mismos, nosotros no compartimos esa visión, nosotros somos
demócratas de verdad y respetamos la voluntad de los
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ciudadanos que han votado lo que han votado, ¿eh?, porque si
se creen que nos afecta en algo que ustedes hagan estos
cordones sanitarios que se aplican ustedes mismos pues la
verdad, no nos afecta en nada. A lo que están insultando es a
una parte de la ciudadanía de Baleares pero bueno, ustedes de
democracia tampoco no saben demasiado, así es que...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

El..., sí, es sobre turismo, Sr. Yllanes, ese que se están
cargando ustedes. 

(Remor de veus)

Sobre el tema de cruceros que ha salido en varias ocasiones,
tengo que decirles que la obsesión que tienen ustedes contra los
cruceros no es por la pandemia actual, ustedes ya tenían un plan
anti cruceros antes de esta pandemia y ahora, pues, les sirve de
excusa porque no tiene ni pies ni cabeza el oponerse
sistemáticamente al turismo de cruceros. 

Ustedes, en cambio, sí que son artífices en crear planes,
planes a los que nosotros desde luego no nos sumamos, planes
de reconstrucción -que son de ruina- y que ahora vemos los
efectos de estos planes que han aprobado, que es la miseria
económica y la ruina para la gran mayoría de empresas y
autónomos. Por eso no nos sumamos ni a hacernos fotos ni a
nada por el estilo. 

Respecto a lo que ha dicho la representante del Partido
Socialista, no me vuelva a sacar lo de los 800 millones que ya
son menguantes, eran 1.000 y ahora son 800, veremos en qué
quedan. Ya les expliqué aquí en la interpelación, al Sr.
Negueruela, por qué no habíamos votado precisamente y
además viene a colación y en relación con esta moción que lo
que nosotros proponemos es que todos esos sectores que han
quedado excluídos de esas ayudas y que no van a recibir
absolutamente nada es lo que proponemos aquí, que lleguen
esas ayudas porque esa normativa -que ustedes han aprobado
en el Congreso de los Diputados- no iba a llegar a realmente
quien los necesiten, y así pasará que no van a llegar, porque
siguen sin llegar esas ayudas.

Y es muy normal que vengamos aquí a pedir que se cumpla
el mandato parlamentario de medidas que se han aprobado
cuando ustedes no las cumplen, si el Gobierno no lo está
cumpliendo y ustedes, que son el partido que da apoyo a este
gobierno, están de acuerdo en eso, eso es otra cosa, pero no se
cumple el mandato parlamentario, por eso vamos a aceptar
también la enmienda del Partido Popular pidiendo, también,
que se cumpla con lo que aquí se aprueba, eso es lo normal, no
es nada extraño, y por eso vamos a aceptar no solo esta
enmienda, sino también la segunda que ha presentado el
Partido Popular.

Rechazaremos las de Ciudadanos, más que nada porque
nosotros sí que consideramos que es urgente el tema referido al
toque de queda y el tema referido a los ERE, si nosotros
decimos, a los ERTE, perdón, si nosotros decimos que
precisamente no se puede exigir a una empresa que ya lo está
pasando mal que se le obligue a contratar o a mantener esos
empleados es precisamente en defensa del empleado, en

defensa del trabajador, porque lo que van a provocar es que
quiebre la empresa y que no existan trabajadores ningunos.
Precisamente, ese es el objetivo, proteger a los trabajadores.

(Remor de veus)

Sra. Tur, el problema está no en que presentemos muchas
mociones y propuestas parecidas, el problema está en que las
seguimos presentando porque no se aplica ninguna, entonces
por eso tenemos que seguir insistiendo desde la oposición. Yo
creo que si en estos momentos algo debemos tener muy claro
los partidos de la oposición es que aquí solo hay un adversario
político y un adversario a la mayoría de la ciudadanía, que son
ustedes, la izquierda, ustedes son los que están arruinando a
una población que está sufriendo las consecuencias de su
nefasta gestión de la crisis, y son las que están pidiendo los
sectores que llevemos aquí estas medidas, son los sectores
afectados los que nos piden que, por favor, las llevemos a esta
casa, para que ustedes, los partidos que apoyan al Gobierno,
hagan algo, porque no están haciendo nada. Por eso hay que
reiterarlo, porque ustedes no hacen nada.

Sra. Tur, también, se refiere a la vacunación, hombre, cada
uno no puede ir por libre, ¡hombre!, pero habrá algo que hacer
¿no?, cuando estamos en la cola de España en vacunación y
cuando el Plan de vacunación nacional también ha fracasado;
dice, cada uno va por libre, mire, lo que demuestra que cada
uno va por libre y que fracasa es el sistema de gestión
autonómico, en esta pandemia se ha demostrado que 17
sistemas distintos para atender la vacunación y la gestión ha
fracasado, es el sistema autonómico precisamente el que ha
fracasado en esta gestión.

(Remor de veus)

Sí, Sr. Melià, nosotros somos...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Campos, per favor, acabi.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

... -voy terminando-, nosotros somos respetuosos con la
Constitución, incluso cuando decimos que hay títulos que se
tienen que reformar, pero siempre cumpliremos con lo que dice
la Constitución y siempre la respetaremos, a diferencia de lo
que hace la izquierda y la ultra izquierda.

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Aceptamos votación separada y, como he dicho, aceptamos
las enmiendas del PP y rechazamos las de Ciudadanos.

Muchas gracias.

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 75 / 13 d'abril de 2021 4559

EL SR. PRESIDENT:

Segons ha manifestat el Sr. Campos, rebutgen les dues
esmenes presentades per Ciudadanos i són acceptades les dues
esmenes d’addició del Partit Popular i la votació separada. Per
tant, passam a votar.

Votam el primer punt. Votam.

24 sí, 29 no, cap abstenció.

Passam a votar el punt número 2. Votam.

24 sí, 29 no, cap abstenció.

Passam a votar el punt número 3. Votam.

24 sí, 29 no, cap abstenció.

Ara passam a votar el punt número 4. Votam.

3 sí, 29 no, 21 abstencions.

Ara passam a votar el punt número 5. Votam.

21 sí, 29 no, 3 abstencions.

Passam a votar el punt número 6. Votam.

16 sí, 28 no, 8 abstencions.

Ara passam a votar el punt número 7. Votam.

24 sí, 29, cap abstenció.

Passam a votar el punt número 8. Votam.

6 sí, 29 no, 18 abstencions.

Passam a votar el punt número 9. Votam.

19 sí, 34 no, cap abstenció.

Passam a votar el punt número 10. Votam.

24 sí, 29 no, cap abstenció.

Ara passam a votar el punt número 11. Votam.

24 sí, 29 no, cap abstenció.

Passam a votar el punt número 12. Votam.

24 sí, 29 no, cap abstenció.

Ara passam a votar l’esmena RGE núm. 3890, l’esmena
d’addició del PP. Votam.

19 sí, 29 no, 5 abstencions.

I ara passam a votar l’esmena RGE núm. 3891, esmena
d’addició del Partit Popular. Votam.

24 sí, 29 no, cap abstenció.

IV. Debat i votació sobre la validació o derogació del
Decret Llei 2/2021, de 22 de març, pel qual s’aproven
mesures excepcionals i urgents en l’àmbit de l’Impost sobre
estades turístiques a les Illes Balears i de la taxa fiscal sobre
els jocs de sort, envit o atzar (escrit RGE núm. 2961/21, del
Govern de les Illes Balears).

Passam al quart punt de l’ordre del dia que consisteix en el
debat i votació sobre la validació o derogació del Decret Llei
2/2021, de 22 de març, pel qual s’aproven mesures
excepcionals i urgents a l’àmbit de l’Impost sobre estades
turístiques a les Illes Balears i de la taxa fiscal sobre els jocs de
sort, envit o atzar.

Intervenció per part d’un membre del Govern per fer
l’exposició de les raons per les quals el decret llei ha estat
promulgat, té la paraula la consellera d’Hisenda i Relacions
Exteriors.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Gràcies, president, bon dia, diputats i diputades. Vull
començar o voldria començar amb un record necessari de les
persones que han perdut la vida a conseqüència de la pandèmia
de la COVID-19, per les seves famílies i també per aquelles
que pateixen més durament les conseqüències socials i
econòmiques d’aquesta crisi sanitària.

Temps en què hem de tenir present constantment l’esforç
que des de tots els àmbits de la societat es fa per pal·liar el
patiment i per superar aquesta situació tan inesperada i terrible
i temps en què hem de tenir present aquest esforç perquè ens ha
de servir d’exemple per reafirmar-nos en el compromís
d’aportar cada dia el més valuós de les nostres capacitats,
cadascú des del seu àmbit en una situació tan complicada.

I amb aquest esperit comparesc avui, novament, a la seu del
Parlament de les Illes Balears, per presentar el decret llei
aprovat pel Govern el passat 22 de març del 2021. Com bé
saben, som el territori més colpejat econòmicament per la crisi
sanitària i l’agilitat i la necessitat d’adaptació ens fa aprovar,
amb caràcter urgent, mesures que han de ser excepcionals.
Aquest decret llei, que va ser publicat en el BOIB del 23 de
març del 2021, conté, com deia, mesures excepcionals i urgents
a l’àmbit de l’Impost sobre estades turístiques a les Illes
Balears i de la taxa fiscal sobre jocs de sort.

L’estructura del text és molt senzilla, consta de tres articles,
un per cada mesura, juntament amb una disposició derogatòria
i una disposició final.

La situació d’emergència sanitària declarada a l’any 2020
encara no ha acabat, el Govern espanyol va declarar l’estat
d’alarma a tot el territori espanyol, amb una previsió de durada
fins al 9 de maig del 2021. Les limitacions inherents a aquesta
situació, juntament amb les mesures de protecció de salut
públiques, es concreten en diverses restriccions respecte de la
mobilitat de les persones i de l’exercici de determinades
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activitats empresarials i afecten contínuament l’activitat
econòmica i molt intensament l’activitat turística.

Fa uns dos mesos vaig comparèixer en aquesta cambra per
retre compte del Decret Llei 1/2021, en el qual es varen
aprovar, entre d’altres, mesures a l’àmbit de l’Impost sobre
estades turístiques per a l’exercici fiscal 2021, en aquest decret
llei, que va ser convalidat, es va suprimir per a enguany el
pagament de setembre del règim d’estimació objectiva, com ja
s’havia fet l’any passat, i també es va facilitar la possibilitat per
als empresaris que així ho haguessin decidit de canviar el règim
d’estimació, en ampliar el termini per passar d’estimació
objectiva a directa i a la inversa. Fins ara s’havia de triar el
règim d’estimació abans del 31 de desembre de l’any anterior
i romandre, com a mínim, dos anys en aquest règim triat, i
enguany s’ha pogut fer el canvi només per un any, fins al 31 de
març.

 Però aquestes mesures, com deia, convalidades per aquest
parlament influiran en la tributació de l’impost per al 2021.

Avui duim a convalidació un decret llei que completa
l’adaptació de la liquidació de l’impost de l’exercici 2020,
necessària per mor de la disminució de l’activitat turística a
l’any passat, produïda, òbviament, per l’efecte de la pandèmia
de la COVID-19. Com ja hem explicat en les diverses mesures
relatives a aquest tribut al llarg del darrer any, es prenen
aquestes mesures davant circumstàncies excepcionals derivades
de la COVID i amb l’objectiu d’evitar les distorsions que en
aquests moments podrien originar els càlculs estimatius d’anys
passats.

Vull recordar com funciona en aquest moment el sistema de
mòduls, l’impost d’estades turístiques que paguen directament
els visitants es pot liquidar de dues maneres: a través del règim
d’estimació directa, per part dels establiments, o a part del
règim d’estimació objectiva per part dels establiments. Amb
estimació directa les empreses fan la liquidació trimestral en
base als ingressos rebuts dels turistes que han allotjat, i amb
estimació objectiva, que és el sistema de mòduls del qual
parlam, es determinen els ingressos indirectament i la
liquidació és anual; els establiments anticipen l’ingrés a
compte, que anteriorment es feia anualment en el setembre, en
base a la previsió dels ingressos de l’impost de tot l’any,
mitjançant un càlcul, tenint en compte dades d’activitat d’anys
anteriors i el tipus d’allotjament.

Per tant, la tributació dels establiments es calcula, així,
indirectament, així com succeeix amb altres tributs com, per
exemple, l’IVA per a aquelles empreses que així ho decideixen.
Això simplifica la càrrega burocràtica de les empreses i en el
cas de l’impost sobre estades turístiques és el mètode triat per
la gran majoria dels establiments.

Durant aquest any hem fet canvis que afecten els
establiments turístics acollits al règim d’estimació objectiva, el
règim de mòduls; a l’hora de liquidar els ingressos ja abonats
pels visitants que tengueren aquests establiments durant l’any
passat. De la liquidació del 2020, l’any passat aquests
establiments ja no varen haver de fer el pagament a compte del
setembre, atès que es va suprimir aquest ingrés anticipat i, per
tant, la liquidació de l’impost del 2020 es farà enguany.

I ara, en aquest decret llei, incorporam noves mesures per
acabar d’adequar la liquidació del 2020 a la caiguda de
l’ocupació dels establiments l’any passat.

En primer lloc, aquest decret llei del qual parlam ajorna la
liquidació del 2020 al proper mes d’octubre, quan habitualment
s’ha de fer en el gener, i s’allarga, per tant, la previsió
continguda a la disposició transitòria segona de la Llei de
pressuposts que ajornava la data de presentar l’autoliquidació
de l’impost corresponent a l’exercici 2020 el mes de maig. I ara
passa, com deia, a l’octubre.

En aquesta liquidació s’aplicarà una revisió dels mòduls
d’aquest règim, amb la qual cosa es redueixen de manera
proporcional a la menor ocupació dels establiments del 2020
respecte del 2019, per cada illa i categoria. Aquesta revisió de
mòduls no és objecte d’aquest decret, però complementa
l’explicació de la necessitat d’aquest text. Així, la revisió dels
mòduls s’aprova mitjançant una ordre la qual ja s’ha sotmès als
diferents tràmits, al tràmit d’audiència també i al tràmit
d’al·legacions, i només resten les darreres passes finals per ser
aprovada definitivament.

La reducció de mòduls d’aquesta ordre està feta en funció
de la caiguda de l’ocupació en base a les dades de l’IBESTAT,
que ofereix dades sobre l’ocupació hotelera per illes i
categories i és la mateixa font de dades que es va emprar per fer
l’annex del Decret 35/2016, que és el reglament que
desenvolupa l’impost sobre estades turístiques.

A més, a l’ordre es redueix també el nombre de dies
necessaris per aplicar-se l’índex de desestacionalització, que
redueix entre un 10 i un 20% l’aplicació dels mòduls en funció
dels dies d’obertura. Per tenir en compte la situació d’afectació
del turisme, els dies necessaris per aplicar-se l’índex de
desestacionalització es redueix a l’ordre de reducció de mòduls
un 85%.

Així, aquest decret llei, contada l’explicació anterior que és
la reducció que està aprovada definitivament per l’EBEP,
inclou una mesura que complementa aquesta revisió de mòduls,
habilita un procediment extraordinari per la reducció
individualitzada dels mòduls dels establiments que hagin sofert
un major impacte en el 2020 i hagin tengut una ocupació
inferior al 18,5% de les places de l’establiment, sempre que, si
aquest establiment forma part d’un mateix grup, el conjunt
d’ocupació mitjana del grup hagi estat inferior al 18,5% de les
places totals. Es tracta d’una reducció específica en relació amb
cada un dels establiments i que implica una anàlisi cas per cas
d’aquells establiments que s’allunyen significativament de la
mitjana d’ocupació de cada illa. I totes aquestes mesures, com
dèiem, afecta la liquidació de l’impost d’estades turístiques del
2020.

Finalment, aquest decret llei inclou una altra mesura
excepcional, com ja es va fer l’any passat, mitjançant la Llei
2/2020, relativa a la taxa sobre el joc; s’introdueix una
bonificació temporal vinculada al període de tancament derivat
de les restriccions de la taxa fiscal sobre els jocs de sort per a
determinats casos, en concret per a l’exercici 2021 s’estableix
una bonificació del 75% en el pagament dels rebuts de la
fracció corresponent al segon trimestre de l’any.
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Vull recordar que aquesta taxa es correspon amb una
autorització administrativa per a la realització d’una activitat
durant tot l’any, que es paga amb una quota anual dividida en
trimestres; aquestes màquines han estat els locals tancats els
darrers mesos, amb la qual cosa no s’ha pogut realitzar aquesta
activitat, i aquesta bonificació té per objecte d’evitar una
càrrega deslligada absolutament de l’activitat real per la qual es
paga la taxa.

Totes aquestes mesures són extraordinàries i urgents, i, com
bé saben, la seva permanència com a decret llei i en el seu
moment quan s’aprovi com a llei, està condicionada a la
ratificació parlamentària corresponent, mitjançant la
convalidació, i d’aquí ve la meva intervenció d’avui, amb la
qual deman el suport d’aquesta cambra a aquest decret llei de
mesures excepcionals i urgents a l’àmbit de l’impost sobre
estades turístiques de les Illes Balears i de la taxa fiscal sobre
els jocs de sort, envit o atzar.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Ara he de demanar als diferents
grups parlamentaris a efectes d’ordenar el debat si volen
intervenir al bloc de a favor, en contra o a fixació de posicions.
Grup Parlamentari Popular?

EL SR. COSTA I COSTA:

Grup Parlamentari Popular, torn de fixació de posicions,
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Grup Parlamentari VOX?

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sí, gracias, Sr. Presidente, fijación de posiciones.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari Ciudadanos?

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Torn de fixació de posicions.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Benalal. Pel Grup Parlamentari El Pi?

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, president, fixació de posicions.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos?

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

A favor. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca?

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, Sr. President, a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt?

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, president, a favor, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista?

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Idò començam pels grups parlamentaris que
intervenen a favor de la validació del decret llei. En primer lloc
pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula el Sr.
López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidente. A nadie se le escapa lo dura que está
siendo esta crisis a causa de la pandemia, la pandemia que -
como sabemos- ha golpeado de forma inesperada y además
afectando principalmente a los sectores más vulnerables. 

Para protegernos de este virus, una vez evaluadas las
características del mismo, se ha optado a escala global además
por aplicar las medidas más efectivas que han sido restricciones
de movilidad ya que la gran fortaleza de este virus, y por
desgracia nuestra debilidad, es su rápida transmisión. 

Por eso nos hemos protegido con mascarillas, por eso
hemos adaptado nuestras vidas al mínimo contacto posible y
además a convivir en núcleos pequeñitos o núcleos burbuja,
como se le quiera llamar, para poder frenar el contagio de este
virus mientras se han ido desarrollando medidas más efectivas
como son las vacunas que por suerte además ya están entre
nosotros, unas vacunas que están demostrando su gran
efectividad y que además realmente nos van a permitir en breve
salir de esta situación, pero mientras han llegado estas vacunas
y se van aplicando además al conjunto de la población se han
tenido que tomar muchas medidas para protegernos y, como he
dicho, una de ellas, la más efectiva, ha sido la restricción en
movilidad, algo que casi todos los países han adoptado además
por estas medidas que son las que recomiendan los expertos.
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Pero las restricciones de movilidad para zonas turísticas
como Balears han supuesto un duro golpe a su economía y en
especial el turismo se ha visto muy golpeado, siendo Baleares
una comunidad autónoma en la que además... bueno, nuestra
economía prácticamente depende de forma directa o indirecta
del turismo, lo que hemos visto ha sido una caída de nuestro
producto interior bruto muy alta, que nunca se ha había visto en
la historia.

Como es normal ante esta situación se han tenido que ir
adaptando muchas normas y sobre todo adaptando nuestro día
a día. Este decreto específicamente viene a adaptar
precisamente eso, esta regulación del impuesto de estancias
turísticas y la tasa además a las máquinas de juego y de azar
entre otras.

Como bien sabemos, el año pasado se decretó el estado de
alarma en la primera oleada de la COVID y después se acabó
decretando el estado de alarma que ha sido una herramienta
para regular nuestra movilidad de forma que cuando ha ido
creciendo la curva las medidas han sido más restrictivas y
cuando la curva de contagios se ha relajado las medidas
también se han podido relajar. 

Eso ha supuesto que, por ejemplo, en el caso de los
alojamientos turísticos se pudiese correr el riesgo de que todos
los establecimientos que se acogían al régimen de estimación
objetiva a la hora de realizar el cálculo y el pago de dicho
impuesto pudiesen salir mal parados debido a que, como es
normal, todos sus módulos y los plazos de pago estaban
pensados para un período turístico normal, algo que por
desgracia no tuvimos el año pasado y este año parece que se va
a ir mucho mejor gracias a las vacunas. Esperamos que haya
una temporada turística aceptable, pero de momento hay que
tener cautela.

En este sentido creemos que la Conselleria de Hacienda y
su equipo han tenido que realizar una tarea muy importante y
era equilibrar algo muy complejo como es el cobro de
impuestos y tasas en un momento excepcional y complicado
como es el que vivimos a causa de esta pandemia.

Para ello se plasman una serie de medidas en este decreto
que flexibilizan y adaptan las modalidades y sobre todo
modifican el pago a octubre de 2021 en lugar de mayo de 2021
para que así dichos establecimientos puedan contar con algo
más de liquidez, permitiendo que se repongan con la parte de
temporada que parece que sí que habrá gracias a esta campaña
de vacunación tanto en Baleares como en los países de donde
vienen los turistas, que son Alemania y el Reino Unido.

Creemos que el trabajo y el enfoque que se ha realizado
desde Hacienda para adaptar de una forma justa este impuesto,
pero sin eliminarlo, que es lo importante, ha sido adecuada.
Son muchas además las normas que se han ido teniendo que ir
adaptando a esta realidad y esta, como las otras, se hacen
pensando en algo muy claro: el bien común y el conjunto de la
población de Baleares.

Por otro lado vemos que este decreto también intenta
regular o adaptar lo que son las tasas fiscales que se cobran a

los establecimientos por las máquinas de juego de azar o
recreativas con premio. 

Creo que los diputados que comparten espacio conmigo en
la Comisión de Economía sabrán ya de sobra la poca gracia que
hace este sector a Unidas Podemos, pero -como siempre digo-
no deja de ser una actividad económica legal y de lo que se
trata es de regularla para que no haga daño en nuestra sociedad,
pero al margen de eso y siendo justos se les cobra unas tasas
mientras han tenido que tener cerrado el acceso a causa de la
restricciones que se han aplicado para luchar contra la COVID.

Se trata de una tasa de modalidad tributaria, de devengo
anual, lo que pasa que con pago fraccionado de forma
trimestral y lo que se va a realizar, como el año anterior
además, es la bonificación del pago del segundo trimestre, una
bonificación del 75% que -como ya he dicho- en realidad es
una tasa anual por lo que, que sea el segundo trimestre u otro,
no afectará a la cantidad a abonar.

Creemos que es justo, nos puede hacer más gracia o no,
pero es una medida justa.

Y parece que, por fin, se va a empezar a ver la luz al final
del túnel. Esperamos que estas medidas extraordinarias que se
aplican con este decreto u otras medidas que se han ido
aplicando o las que haya que aplicar acaben lo antes posible,
vuelva la normalidad a nuestras vidas gracias a la vacunación
y se recupere pronto la economía de nuestras islas, sobre todo
para que las miles de familias que viven ahora en la
incertidumbre empiecen a tener certezas y empiecen a vivir sin
miedo o sin saber qué será de ellos en un futuro.

Claro, han sido tiempos y siguen siendo tiempos muy
difíciles y por eso vuelvo a decirlo una vez más: lo que se
necesita ahora precisamente es altura de miras, construir todos
juntos, dejando de lado un poco nuestras diferencias y
pensando en lo mejor para nuestra población...

(Remor de veus)

Ya habrá tiempo de crítica, ahora es tiempo de ayudarnos
para recuperar lo antes posible y como no puede ser de otra
forma este decreto contará con el voto a favor de Unidas
Podemos.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. López. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, president, faré una intervenció molt breu i la faré des de
l’escó si m’ho permet. Bé, crec que estam davant una qüestió
que, com diríem en mallorquí, no té tita, és a dir, no té
contingut polític o almanco més enllà del que diu o estrictament
del que diu el decret llei, és a dir, després sí que podríem
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discutir si hem de derogar o no l’impost, però no parlam d’això,
parlam senzillament d’una qüestió que és adaptar una
normativa que tenim a una realitat i d’això va el decret. Crec
que en aquest sentit la consellera ha fet una exposició ben
acurada i ben extensa.

Per tant, no hi hauria res més a afegir, més que per part del
nostre grup parlamentari hi donarem suport.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president, jo també intervindré des d’aquí. Crec
que -com ha dit també el Sr. Ensenyat- l’explicació de la
consellera és molt clara, aquesta acció s’havia de fer per sentit
comú i per ser rigorosos també en la situació actual i
conseqüents. 

Per tant, és que crec que no hi ha molt més a debatre. En tot
cas, celebro que el Govern hagi tingut la iniciativa de fer
aquesta acció sobretot també per donar tranquil·litat, i això és
molt important, per donar tranquil·litat al sector turístic, a tots
aquells que es veuen obligats a tributar l’impost turístic i
evidentment adequar-lo a la situació actual.

Per tant, hi estam totalment d’acord i li donarem suport.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. L’1 de
juliol de l’any 2016 es va fer realitat la implementació de
l’impost sobre estades turístiques al territori de les Illes
Balears. Era un impost que ja s’havia testat quant a la seva
acceptació i implementació l’any 2002, un impost defensat pels
grups d’esquerra i molt injuriat per la dreta, tant injuriat que es
va procedir a la seva derogació el 2003, tan aviat el Partit
Popular tornà a governar aquestes illes amb el president Matas.
El recorden? Saben per on para?

L’impost turístic havia passat ja el filtre del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears i hagués generat més de
1.000 milions d’euros a les arques de la nostra comunitat
autònoma durant el temps que va romandre inactiu, 1.000
milions d’euros en prestacions de serveis públics que va deixar
volar la dreta, 1.000 milions d’euros malbaratats per un grapat
de vots. 

Fou un altre govern, el de la Generalitat de Catalunya el que
posà en marxa aquest impost al seu territori l’1 de novembre de
2012 tot i que a l’hora de la gestió i cobrament del tribut, es

decantés per l’aplicació d’un únic règim de tributació,
l’estimació directa que determina la tributació en funció del
nombre de dies d’estada real de cada turista. Aquesta és una de
les majors diferències entre l’impost català i el balear. A les
Illes l’impost admet dues modalitats de tributació: l’estimació
objectiva i l’estimació directa. La primera -com deia- té en
compte el nombre de dies d’estada real, mentre que la segona
modalitat aplica els índexs o mòduls aprovats per part de
l’administració tributària. 

I per què els cont tot això? Idò perquè el règim d’estimació
objectiva, permet agilitar la gestió de l’impost tant al subjecte
passiu, el turista, com al substitut del contribuent, l’explotador
de l’establiment turístic i, per suposat, a la mateixa
administració tributària. I aquesta filosofia és la que va imperar
a l’hora de recuperar l’impost, que fos un tribut fàcilment
gestionable per a totes les parts implicades, que recollís la
realitat de l’evolució de les estades turístiques i que permetés
trobar l’equilibri entre les dades reals, les declarades pels
establiments turístics i les estimades per part de l’administració
tributària. I aquest és l’objectiu de l’estimació objectiva,
permetre adaptar l’impost a l’evolució de les dades turístiques,
amb independència que siguin a l’alça o a la baixa. Així, amb
tres variables: categoria de l’establiment, nombre de places i
ocupació, es calcula la quota a ingressar a la hisenda
autonòmica, que es fracciona en dos pagaments, un primer
ingrés a compte el mes de setembre de l’any en curs i una
liquidació final el gener de l’any següent.

El que ha fet el Govern de les Illes Balears i el que es pretén
amb l’aprovació d’aquest decret llei, és adaptar l’impost a la
realitat turística. Per tant, modificar a la baixa els mòduls a
petició de l’interessat, i amb aquest esperit ja es va aprovar el
Decret Llei 1/2021, que suprimí l’ingrés a compte 2021, també
suprimit anteriorment per a l’exercici 2020 i que va habilitar un
règim excepcional de la renúncia a l’estimació objectiva fins al
31 de març de l’any 2021. Per cert, renuncia a la qual s’han
adherit 529 establiments, un 4,4% del total d’establiments i, de
fet, el percentatge d’establiments que passen a tributar per
estimació objectiva passa del 95% l’any 2019 al 93,5% el
2020. Aquestes xifres donen fe que l’estimació objectiva
funciona i que els establiments confien en la reducció dels
mòduls que s’aprovarà de forma imminent.

Una vegada que queda clar que no hi ha ingrés a compte ni
l’any 2020 ni l’any 2021, la següent passa que s’havia de donar
era determinar el termini de liquidació de l’impost, així com les
possibles reduccions dels mòduls de l’estimació objectiva. I
aquesta és la finalitat d’aquest segon decret llei, donar la
possibilitat que els establiments altament i greument afectats
per la baixada de l’ocupació turística derivada de les
restriccions sanitàries de la pandèmia, puguin sol·licitar una
reducció individualitzada dels mòduls 2020, procediment ja
previst al decret que desplega la Llei de creació de l’impost
sobre estades turístiques.

Com veuen, aquesta és una de les bondats de l’impost, que
ja sigui d’ofici o ateses les peculiaritats d’un establiment en
concret, els mòduls puguin reduir-se i adequar-se a les xifres
reals d’ocupació sense haver de renunciar a la simplificació
administrativa que suposa el règim d’estimació objectiva.
Ateses, per tant, les circumstàncies extraordinàries, es
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determina un procediment extraordinari de reducció
individualitzada dels mòduls, un vestit a mida, dit en bones
paraules, quan l’ocupació mitjana del període de
comercialització 2020 sigui inferior al 18,5% de les places de
l’establiment, amb el requisit que, en cas d’explotació de més
d’un establiment, l’ocupació mitjana de tots ells sigui inferior
al 18,5% de les places totals.

Juntament amb aquesta modificació, es torna a ajornar la
liquidació de l’exercici fiscal 2020, que s’haurà de presentar
entre l’1 i el 31 d’octubre de 2021, una vegada reduïts els
mòduls, ja sigui d’ofici mitjançant l’aprovació imminent de
l’ordre de la Conselleria d’Hisenda o prèvia sol·licitud del
substitut del contribuent del procediment extraordinari per a la
reducció individualitzada que ha de ser inversament
proporcional a l’ocupació efectiva inferior al 18,5%. I no
només s’ajorna la liquidació 2020 per als establiments turístics
típics, com ara la dels hotels, apartaments, albergs i cases
d’hostes, sinó que també s’ajorna el pagament de l’impost per
estades turístiques a habitatges turístics de vacances, que passa
des del mes de maig-juny al període comprés entre l’1 de
setembre i el 31 d’octubre de l’any 2021.

Mirin, des de la dreta ens demanen el que no varen practicar
a l’anterior crisi financera mundial: abaixar els impostos als
ciutadans, a les empreses i als autònoms. Idò és el que feim en
aquest decret llei, reduir la quota a ingressar en concepte
d’imposts sobre estades turístiques, que no és més que abaixar
l’impost, per molt que s’entestin alguns a argumentar que
aquestes mesures no són mesures d’abaixades d’imposts, així
li vaig sentir dir al Sr. Melià. 

(Remor de veus)

Idò bé, ho és en tots els sentits, perquè l’impost es configura
en relació amb el substitut del contribuent, el contribuent, el
subjecte que desplaça el contribuent i es converteixi en
l’obligat tributari, tant pel que fa referència a l’obligació
tributària principal -pagar l’impost-, com la resta d’obligacions
tributàries accessòries -i ja pot capejar, Sr. Melià, que és així i
si no, revisi els conceptes tributaris bàsics establerts a qualsevol
manual de tributació.

Sr. Melià, ho sabem que qui paga l’impost, el contribuent,
és la persona que realitza l’estada turística, el turista
normalment, ho sabem. Però està clar que hi ha un substitut que
el desplaça davant l’ATIB i que no és que més l’explotador de
l’establiment i és a ell a qui s’aplicarà la reducció dels mòduls.
I si encara no ho veu clar o no ho veuen clar, què passa amb
aquells explotadors turístics que decideixen assumir el
pagament de l’impost sense cobrar-lo al turista? Idò passa que
la reducció dels mòduls suposa haver d’ingressar un menor
import d’impost turístic. És a dir, d’això resulta una abaixada
d’imposts en tota regla.

(Remor de veus)

No, vostès no ho veuen, però està claríssim...

EL SR. PRESIDENT:

No entrin en debats, per favor!

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Revisin -com dèiem- els conceptes tributaris bàsics i si no,
tenen el Sr. Costa que els els pot explicar.

(Remor de veus)

Juntament amb aquesta modificació, es torna ajornar la
liquidació de l’exercici fiscal 2020, que s’haurà de presentar
entre l’1 i el 31 d’octubre de 2021, una vegada reduïts els
mòduls, ja sigui d’ofici mitjançant l’aprovació imminent de
l’ordre de la Conselleria d’Hisenda o prèvia sol·licitud del
substitut del contribuent al procediment extraordinari per a la
reducció individualitzada. Aquesta és la capacitat normativa
que té la comunitat autònoma per abaixar els imposts a les
empreses i autònoms, actuar sobre l’impost sobre estades
turístiques i sobre un altre tribut, com ara la taxa fiscal sobre el
joc, perquè la resta d’imposts depenen, des del punt de vista
normatiu, sí o sí, del que decideix l’Estat. I és en aquesta taxa
sobre el joc on s’estableix una bonificació del 75% en el
pagament dels rebuts de la part corresponent al segon trimestre
de l’any, tot i que hem de recordar que la quota fixa anual que
es paga en relació amb l’explotació de màquines tipus B o tipus
C es troba per sota de la quota mitjana de totes les comunitats
autònomes.

Com veuen, el que ens permet aquest decret és adaptar la
tributació de les nostres empreses i autònoms a la situació
econòmica actual, una situació que ben segur tindrà un punt
d’inflexió directament proporcional a l’evolució de la
vacunació a la qual el GOIB destina tots els esforços i recursos;
ben segur que, vacunats tots, haurem de tornar ajustar els
mòduls a una millor temporada turística.

Benvinguda serà. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Truyols. Ara començam el torn de
fixació de posicions,...

(Remor de veus)

... -senyors diputats, per favor!

Per començar el torn de fixació de posicions pels grups que
no han intervengut a favor ni en contra, per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé, ja hi
tornam ser, ja hi tornam ser, no fa més que uns dies, un temps,
unes setmanes que debatíem en aquest parlament,
convalidàvem en aquest parlament, debatíem la convalidació
del Decret Llei 1 i ara ja som al 2, ja això va agafant rodatge.

I jo de les primeres paraules que m’agradaria parlar-los avui
en aquest debat és de les paraules consens, pacte i unitat,
aquestes són les paraules... unes paraules que, ei!, jo crec que
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queden bé, són paraules que els escoltes i dius: cau bé això de
ser del consens, del consens, del tema del pacte, la unitat; bé,
idò, primera constatació que m’agradaria deixar clara: el Partit
Popular va veure el Decret Llei 2/2021 quan va es va publicar
en el BOIB, quan es va publicar en el BOIB...

(Alguns aplaudiments)

.... vàrem saber què és el que s’havia aprovat, abans de la
publicació en el BOIB no sabíem absolutament res.

Aquest és el consens, el pacte i la unitat que practica el
Govern de la Sra. Armengol, aquest és el consens, el pacte i la
unitat. És clar, la pregunta que ens formulam des del Partit
Popular és què entenen la bancada de l’esquerra per consens,
pacte i unitat? Són paraules evidentment buides de contingut
per a vostès, no volen ni consensuar, ni pactar ni cap tipus
d’unitat amb el Partit Popular. Aquesta és la constatació que
tenim des del Partit Popular.

També els he de reconèixer una cosa, tampoc no és
necessari, tampoc és necessari que ho facin, perquè, escoltin,
mirin, el Govern de les Illes Balears aprova decrets llei com a
xurros, bu, bu, bu, aprova decrets lleis, i aquí, ei!, ni hi ha
debat, ja ho han vist vostès, ni hi ha debat, el Sr. Ensenyat ens
ha dit que, eh, no fa falta dir res perquè això ja està aclarit, no
hi ha ni debat...

(Alguns aplaudiments)

Els de Podemos han sortit aquí, bé, vull dir sí, això; el Grup
Mixt, eh?, no hi ha ni debat, els sembla extraordinari; i això sí,
la Sra. Truyols sí que ha sortit aquí i ja efusivament ha defensat
el decret llei,...

(Algunes rialles)

... això sí, això sí. Per cert, Sra. Truyols, els turistes, quan
vénen a les Illes Balears segueixen pagant l’ecotaxa, vostès no
els han reduït ni un euro, l’impost sobre estades turístiques...

(Alguns aplaudiments)

..., l’impost sobre estades turístiques el segueixen pagant;
vostès, pot parlar vostè, Sra. Truyols, sí, del substitut del
contribuent i no sé què i tal i qual, però l’única realitat, Sra.
Truyols, és que quan ve un turista a les Illes Balears i s’allotja
a un establiment turístic de les Illes Balears segueix pagant
l’ecotaxa, que això és el que els hem dit des del primer minut
que deixassin de fer. Nosaltres els hem dit, miri, ens ve, en ve...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -sí, ara li ho explicaré, Sra. Truyols-, però, ens ve, ens ve un
temporal enorme i els vam dir: no seria aconsellable suspendre
l’ecotaxa a l’any 2020 i a l’any 2021? Faltaria més!, suspendre
què? De cap manera, que venguin els pocs turistes que tenen les
ganes de venir a les Illes Balears i que segueixin pagant el
mateix import que pagaven quan no hi havia pandèmia ni hi
havia res, faltaria més! Per tant, la proposta del Partit Popular,
que era suspendre l’impost, de cap manera, de cap manera, els
ho hem proposat 25 vegades, és igual, vostès de cap manera

accepten que es pugui suspendre, eh, no diem eliminar..., no,
no, suspendre, suspendre, que quedi clar que és suspendre,
vostès de cap manera!

Això sí, hi seguirem insistint, perquè encara hi som a temps,
evidentment el 2020 no, però el 2021 encara hi seríem a temps
si vostès ho haguessin afegit a aquest decret llei, per tant, ja els
puc anticipar que el Partit Popular demanarà la tramitació com
a projecte de llei.

En segon lloc, m’agradaria parlar-los..., bé, això
d’extraordinària i urgent necessitat pròpia dels decrets llei és
una qüestió que, bé, a veure si m’entenen, és clar que és
d’extraordinària i urgent necessitat fer el que han de fer, també
ho era en el gener quan varen aprovar el decret 1 i no varen
voler incloure-ho al decret 1, o al decret 8, quan varen aprovar
això de l’any passat el Decret 8/2020, és clar que era
d’extraordinària i urgent necessitat aclarir aquesta situació,
però van fent decrets lleis, un trosset més, ara tres articles,
llavors, a mi m’agradaria batejar-ho com l’embull de l’ecotaxa,
Sra. Consellera, vostès es troben amb un autèntic embull a
l’ecotaxa, a l’impost sobre estades turístiques; no ho acaben
d’aclarir, negocien amb el sector, no sé què, però no ho acaben
d’aclarir.

M’agradaria fer-los als que ens senten, o que quedi al Diari
de Sessions, l’embull que vostès han muntat: varen aprovar el
Decret 8/2020, a l’article 24 suprimeixen el pagament a compte
del setembre del 2020, setembre del 2020, molt bé; llavors, es
tramita com a projecte de llei el Decret 8 i s’aprova la Llei
2/2020, i diuen: a part de suspendre el pagament a compte del
setembre, convendria que hi hagués un procediment especial
per reduir els signes, índexs o mòduls, i vostès diuen: idò,
endavant, vinga, a l’article 34 inclouen aquest procediment
especial.

Llavors, és clar, com que no varen suprimir el pagament,
l’autoliquidació, no varen ajornar el període per presentar
l’autoliquidació de l’impost de l’any 2020, és clar, arriba el
mes de gener del 2021 i diuen: no hem aclarit encara
l’assumpte aquest, i diu: idò, presentem una esmena a la Llei de
pressuposts, a la disposició transitòria segona i ho ajornarem al
maig l’assumpte, el que havia de ser a 31 de gener, bé, doncs
ara serà a 31 de maig. Molt bé, idò vinga, presenten i aproven
l’esmena vostès mateixos, vostès s’ho van arreglant.

Això sí, ens situam..., bé, llavors aproven el Decret Llei 1,
perquè diuen: bé, això del maig ens va bé, però s’ha de fer un
altre decret llei per anul·lar el pagament a compte del 2021,
perquè no el vàrem anul·lar abans; és clar, el del 2021 no el
vàrem anul·lar abans, s’ha d’anul·lar el del 2021, el de
setembre del 2021. Mantenim el gener del 2022
l’autoliquidació anual, però en el Decret 1 no varen pensar que
no arribaríem a temps a 31 de maig per a la liquidació del 2020
i, per tant, s’ha de fer el Decret 2 perquè s’ha de dur
l’autoliquidació del 2020 al 31 d’octubre del 2020.

(Remor de veus)

Bé, un embull, un embull enorme, no hi ha qui ho entengui.
I això sí, anam a cop de decret, vull dir, aprovam un decret,
anam aprovant un altre decret, dos o tres articles, arribarà un
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moment que n’aprovaran un cada setmana, cada setmana
n’aprovaran un; això sí, si algú diu, home, però això ja deu
estar aclarit l’assumpte, no? Tampoc, perquè resulta que a l’any
2021 han aclarit amb aquest decret 2, han aclarit el 2020, però
res no garanteix que el que han aclarit per al 2020, en règim
d’estimació objectiva, també sigui aplicable el 2021. Per
exemple, vostès diuen: s’ha de fer un règim de procediment
extraordinari de reducció individualitzada dels signes, índexs
o mòduls per als subjectes passius que tenguin una ocupació
mitjana inferior al 18,5%. Per què 18,5%? No podria ser un 20,
dic jo? O un 25? O un 3? D’on surt el 18,5%, ens ho poden
explicar?

Bé, ho hauran pactat vostès amb el sector, ja ens va bé, vull
dir, d’acord que vostès ho pactin amb el sector, però per què un
18,5%. Des d’un punt de vista jurídic, que sempre li agrada a
vostè, Sra. Truyols, parlar-ne molt d’això, això d’un impost que
té caràcter coactiu que vostès negociïn a posteriori d’haver-se
suposadament meritat l’impost, negociïn amb el sector el que
realment ha de pagar, escolti, no seria millor, dic jo, eh, és
veritat que és un embull també, però no seria millor fer el que
ha fet l’Estat directament, que és dir: tots estimació directa, si
volen, des de l’inici de la pandèmia tots estimació directa i s’ha
acabat la història, punt, ja està. Diu, no, però és que és un
embull llavors de paperassa, és cert, és un embull de paperassa;
però quina adaptació millor a la realitat que l’estimació directa!
Diu, és que hi ha un 95% dels establiments turístics es troben
en estimació objectiva, i després de la revisió un 93, d’acord,
però, dic jo, no seria millor llevar tots els entrebancs possibles
i posar-los tots en estimació directa?

Recordin que la solució..., aquesta no és la del Partit
Popular, la solució del Partit Popular és suspendre l’impost,
que és el més fàcil i el que hagués quedat claríssim.

(Alguns aplaudiments)

Per altra banda, la bonificació del 75% de la taxa fiscal
sobre el joc, que és el segon trimestre del 2021, totalment
d’acord, totalment d’acord, perquè és que, home!, una taxa, per
definició, té un component fix, el Partit Popular hem vengut
aquí, a aquest parlament i hem demanat sistemàticament que els
tributs de component fix siguin reduïts perquè l’activitat
econòmica ha caigut en picat, també de les activitats
econòmiques que es dediquen al joc, que són completament
legals. En conseqüència, és que ens sembla fins i tot insuficient,
que només els eliminin un 75%, bonifiquin un 75% del segon
trimestre, és que tal vegada s’hauria de bonificar prou més.

Al sector turístic, i ens sembla perfecte, els adapten
totalment a la realitat, al sector del joc no, al sector del joc no,
perquè són activitats que estan tancades i resulta que els cobren
el cent per cent del primer, del tercer i del quart trimestre, sí,
els bonifiquen el segon, però ens sembla insuficient, perquè és
un cost fix que tenen aquestes activitats econòmiques i, la
veritat, ho reiter, ens sembla insuficient.

M’agradaria acabar aquesta intervenció i defensar la postura
que hem tengut des del primer moment des del Partit Popular
i reiterar-los, reiterar-los: el Partit Popular segueix demanant
que vostès suspenguin l’impost sobre estades turístiques a les
Illes Balears, ho demanàvem per al 2020, no va ser possible, ho

seguim demanant per al 2021. Per tant, els demanaríem que
acceptin la tramitació com a projecte de llei d’aquest decret llei
2.

Ja sé que no ho faran, ja ho sé, ja, no som innocent, d’acord,
ja sé que no ho faran, però seria el desitjable. Ens salvaríem de
tots els embulls, no hi hauria cap problema ni un, estaria
solucionat, donaríem seguretat jurídica total i absoluta, no hi
hauria cap incertesa de si revisam, si no revisam i els mòduls i
no sé què, no hi hauria cap problema ni un; salvaríem tota
aquesta incertesa. Però, no, vostès volen continuar amb
l’embull que tenen muntat amb aquest impost sobre estades
turístiques.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Ara correspon al Grup
Parlamentari Ciudadanos, té la paraula el Sr. Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sr. Presidente. Buenas tardes a todos, gracias a la
Sra. Truyols por la clase de fiscalidad básica, ya veo de dónde
saca el Sr. Costa sus cualidades de fiscalista.

De nuevo se nos presenta hoy un texto, un decreto ley para
pronunciarnos sobre su validación o no, sin que haya habido
discusión o consulta con partidos de la oposición, es su
prerrogativa, les agradecemos el consenso y, Sr. Mir, ya sé que
tiene la mayoría.

De nuevo se nos presenta un documento que va hasta dónde
tiene que ir, o sea que no va hasta dónde tiene que ir porque no
se supo o hacerlo o porque no se quiso.

Sobre el tema del Impuesto sobre estancias turísticas, en
primer lugar, nuestro grupo ya se ha posicionado hasta la
saciedad, por lo cual no haremos más que repetir lo que hasta
ahora hemos venido diciendo. En primer lugar, y mientras dura
la pandemia, teníamos que haber aparcado este mal impuesto
para permitir una recuperación más fácil de la situación de
nuestros hoteleros, ya lo dijimos en el debate de presupuestos,
hay que aparcarlo mientras que dure la pandemia, hay que
aparcarlo mientras dure el período de recuperación, se trata de
una excepción, no se trata de posponer, Sra. Truyols.

Pero, evidentemente, al Govern y a los partidos que le
apoyan no les interesa. El hecho de posponer la declaración
hasta que se elabore una orden en ese sentido, pues sí, pero
imagino, Sra. Truyols que ya la tiene usted en su cartera y
seguramente está esperando que se vote esto para poder sacarla.

En segundo lugar, ya hemos dicho varias veces algo que se
repite en este decreto ley, no se puede usar por razones
prácticas en un período como el que nos ocupa, un módulo
general, ya que su puesta en práctica es difícil, muy difícil e
injusta.
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En tercer lugar, indicarles que la aplicación de este texto,
que parte, lo supongo, aunque no estoy seguro, de una buena
iniciativa, pero que queda demasiado lejos, no es factible, ni
eficaz, pero, eso sí, el 18,5% es interesante, me encantaría
saber un día de estos de dónde ha salido ese número.

En efecto, la estimación objetiva, tal como se nos impone
puede ser confiscatoria para algunos establecimientos
hoteleros, lo que muy seguramente nos anuncia que se podría
avecinar acciones judiciales por los establecimientos afectados.

En cuarto lugar, recordarles que, si bien la estimación
directa es el sistema ideal para los casos que nos ocupan, el
Govern mantiene esta opción de retraso técnico, ya que si el
Govern quisiese realmente que se desarrollase la estimación
directa habilitaría su presentación telemática, ya que al día de
hoy, y a menos que haya cambiado hace poco, muy poco, sus
trámites se tienen que hacer en papel.

En quinto lugar, referente a la tasa fiscal sobre juegos,
indicar que su administración está acostumbrada a machacar a
este sector, que lo ha pasado mal, y no estoy entrando en la
calificación del sector del juego, si es bueno o si es malo,
solamente estoy entrando en el apoyo a un sector pequeño y
afectado. Todos sabemos, de hecho, que el mayor competidor
de estos establecimientos es el Estado, que es el que tiene
manos libres para cosas como la publicidad y el que más se
llena los bolsillos con el juego, por lo que es bueno que, de vez
en cuando, pongamos más fácil la labor de estos locales, que
eran nuestros antiguos juegos recreativos.

El posicionamiento de mi partido sobre la variación de este
decreto será la abstención.

El Govern cree que va en el buen sentido, pero es obvio que
para el que no quiere llegar a un lugar todo le parece siempre
demasiado lejos, esto les ha pasado elaborando ese texto. Y
también nuestro grupo pedirá la tramitación de ese texto como
proyecto de ley.

Gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Decía antes el Sr. Costa que hace
dos semanas el Decreto 1, ahora el Decreto 2 y en dos semanas
más supongo que el decreto 3, y después el 4 y el 5, ustedes nos
tienen acostumbrados a esto. Y yo lo que quisiera saber es que
si al menos Ciudadanos y El Pi, que están en esos pactos tan
espectaculares de reconstrucción, les informan de algo o
tampoco les informan. Pues, hagan un pensamiento, una
reflexión si realmente les vale la pena participar en planes que
llevan a la ruina y que encima no les informan de nada, porque,
vamos, me parece ya tremendo.

Y una cosa es verdad, vaya chapuza de decreto, Sra.
Consejera, o sea, es que es uno detrás de otro.

Al menos han tenido la decencia de reconocer en éste, como
en el número 1, que las medidas de este gobierno están
afectando a la actividad económica. Nunca dicen que está
afectando de forma negativa, sólo dicen que están afectando a
la actividad económica, pero la realidad es que afectan de
forma negativa. Este decreto, al igual que el 1, pues contiene
aparte del entusiasmo con el que lo anuncia la Sra. Truyols, que
yo creo que ha hecho un esfuerzo en su casa para créerse todo
lo que ha venido aquí a decir, pero realmente son míseras
medidas para intentar reanimar un sector turístico que lleva
meses agonizando y que por supuesto son del todo
insuficientes, porque una vez más ustedes están llegando tarde
y mal.

Que se suspenda el impuesto turismo sostenible, sí, bien,
que se suspenda, pero es que habría que ir más allá, este
impuesto debería eliminarse, eliminarse definitivamente.
Precisamente por justo lo contrario de lo que nos ha relatado
aquí la Sra. Truyols, del Partido Socialista, cuando nos ha
hecho un memorándum de dónde viene el impuesto, de cómo
se aprobó y más porque es desde el primer minuto siempre ha
tenido en contra al sector que ha sido afectado por este
impuesto.

31 de agosto de 2017, la CAEB -que también está en esas
mesas de diálogos y en esos planes, digo yo, es que después los
que están en los planes están enfadados, yo no sé para qué
participan ..., vamos a la CAEB- año 2017: “este impuesto
supone un recorte a la competitividad de Baleares como destino
turístico y porque cualquier aumento de la presión fiscal
conlleva un freno a la inversión y un perjuicio al desarrollo
económico y social de nuestra comunidad”. La CAEB se opuso
a la aplicación de este impuesto desde el primer momento, lo
dice la CAEB, Sra. Truyols: “es un error estratégico que tiene
un evidente carácter recaudatorio. La sociedad lo que precisa
de las administraciones no son más impuestos sino por el
contrario medidas de control de gasto y de fomento de la
inversión que contribuyan a generar un clima de estabilidad y
seguridad jurídica y que favorezca la competitividad de
nuestras empresas -y sigue la CAEB-, sólo así y no con más
impuestos puede haber crecimiento económico, nuevas
inversiones y por lo tanto creación de empleo estable y de
calidad, que es lo que demanda la sociedad”. Yo suscribo de la
primera a la última estas palabras, y esto lo dijeron en 2017.

24 de octubre de 2018, el sector privado critica que gran
parte de los proyectos poco tienen que ver con el turismo y el
medio ambiente, porque ésta es la segunda parte, después lo
que hacen con ese dinero. Les pillaron, les pillaron ya en el
sector privado y les dijeron que su pretensión era soportar el
gasto corriente de las administraciones públicas de Baleares,
que es lo que pasa con la presión fiscal que tenemos en
Baleares, que ustedes de izquierdas siempre salen a decirnos
que ¿cómo se les ocurre decir a estos de la derecha y...,
ultraderecha y extrema, extrema, extremísima derecha que hay
que bajar los impuestos?, ¿cómo vamos a mantener los
servicios? Claro, eso es una manipulación, ustedes para
manipular son expertos y lo reconozco, es una manipulación
tremenda porque realmente hay que rebajar los impuestos
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porque al igual que éste, el impuesto de turismo sostenible, no
se emplean para una mejor educación, sanidad, servicios
sociales, sino que se emplean para mantener esta brutal
estructura administrativa con miles de cargos políticos que
sobran la mitad. Entonces, reduciendo chiringuitos públicos,
cargos políticos, reduciendo a la mitad este parlamento que,
¡vamos!, basta y sobra, nos ahorraríamos muchos millones de
euros y no haría falta esta presión fiscal que se utiliza para
sostener esta inmensidad de la administración.

El 9 de mayo de 2019, otra vez, lo digo para..., como ha
aplaudido el sector el impuesto que usted defiende, Sra.
Truyols, señora del Partido Socialista, Sra. Consejera: “el
sector privado critica que quedan formalmente excluídos tanto
el debate como la posibilidad de hacer propuestas”. Es que
encima ustedes se lo guisan, ustedes se lo comen y ustedes lo
reparten en lo que quieren hacer, por no hablar de lo que ha
reiterado hasta la saciedad la Federación Hotelera o incluso los
sectores del comercio, turismo y restauración que les han
formado un frente común para exigir la suspensión de los pagos
de los impuestos. También incluían IVA e IRPF y las cuotas de
la Seguridad Social y las tasas. 

Miren, ya pueden hacer aquí juegos malabares, ya pueden
intentar vendernos las virtudes de este impuesto y de otros
tantos, pero realmente con la que está cayendo una buena
medida sería abaratar el destino para poder competir con otros
destinos, que en estos momentos es lo que más preocupa.
Evidentemente para abaratar este destino una de las medidas es
eliminar el impuesto de turismo sostenible, el impuesto de
estancias turísticas que pagan los turistas. Sr. Costa, pagan los
turistas y los residentes, ¡eh!, lo pagamos todos, encima de la
que está cayendo seguimos pagando.

Entonces, más que adoptar estas medidas con decretos
chapuceros como éste, yo les invito a que hablen pues con lo
que están haciendo..., con los señores de Italia, con los señores
de Grecia, con los señores de Turquía que en estos momentos
precisamente quieren presentar islas libres de COVID -desde
luego nosotros estamos muy lejos de poder presentar algo
parecido-, lo hacen además con la vacunación masiva de su
población -nosotros estamos a la cola de la vacunación-,
Turquía está vacunando también masivamente a los
trabajadores del sector -aquí, no, es que no vacunan ni a
trabajadores ni anteriormente a quienes tocara en esos
protocolos que ustedes aprueban y que después también
incumplen ustedes mismos-, es decir, están empleando y están
aplicando una serie de estrategias para ser más competitivos y,
¿qué va a pasar? Pues que con ustedes en el Gobierno, ¿dónde
van a ir los turistas que necesitamos? Pues se van a ir a Grecia,
a Turquía, a Italia. ¿Qué hacen ustedes? Aprobar el decreto 1,
el decreto 2, el decreto 3. ¿Con qué medidas? Con medidas que
son de risa. 

Entonces, yo lo que les recomiendo, ya sé que no harán
caso porque ustedes eso del consenso como siempre digo la
izquierda y el consenso sólo existe cuando uno se pliega a sus
pretensiones, si no, no hay consenso, yo les recomiendo que se
pongan a trabajar con medidas efectivas que ayuden a recuperar
el turismo, un turismo que evidentemente está afectado en todo
el mundo por esta pandemia, pero que está mucho más afectado

en España, y sobre todo en Baleares, por culpa, no del virus,
sino de su gestión.

Muchas gracias.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Campos. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula el Sr. Melià. 

(Se sent el timbre de crida per a votació)

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputades.
Bé, el Grup Parlamentari El Pi va apostar per la creació de
l’impost de turisme sostenible i de fet a un moment determinat
vàrem ser fins i tot claus perquè no decaigués el projecte de llei
que havia presentat el Govern. Per tant, nosaltres miram amb
bons ulls aquest impost i pensam que hi havia marge per a la
seva implantació a les Illes Balears. Però mai no hem estat
massa d’acord amb alguns membres que donen suport al
Govern és que aquest impost no tengués cap efecte, perquè té
un efecte, perquè les Illes Balears en turisme també
competeixen en preu i l’impost de turisme evidentment suposa
un petit increment del preu del paquet turístic. Però això en
temporades normals era assumible. 

Què passa?, que estam en una situació econòmica
extraordinària de crisi gravíssima i per tant pensam que té tot
el sentit del món en aquestes circumstàncies que se suspengui
l’impost. Per això, a la moció anterior hem votat a favor
d’aquesta suspensió l’any 2021.

Aquesta és la nostra postura bàsica, pensam que això hauria
d’haver fet el Govern, considerar que en aquest moment,
sobretot si els turistes han de pagar proves de la COVID-19,
sobretot si han de pagar PCR que són 100 euros per persona,
evidentment afegir al banyat complica moltíssim la viabilitat de
tenir temporada turística l’any 2021.

Per això, nosaltres consideram que l’ecotaxa s’ha de
suspendre i per això també consideram, i hem presentat una
iniciativa a l’efecte, que amb els tests d’antígens també
podríem aconseguir una prova molt més barata per intentar fer
temporada el 2021 mantenint les condicions de seguretat
sanitària que evidentment ens corresponen com a destinació
segura que volem ser. Aquesta és la postura inicial del nostre
grup parlamentari. 

Si no se suspèn l’impost, si no se suspèn aquesta norma és
necessària perquè si no se suspèn no podem condemnar a jugar
amb regles de temporades ordinàries quan estam en
circumstàncies extraordinàries. Per tant, pensam que aquesta
norma és necessària i per això evidentment no votarem en
contra de la convalidació del decret llei. 

Què passa? El problema és que -com s’ha dit aquí- l’impost
es paga de dues maneres: en estimació objectiva i en estimació
directa. L’estimació objectiva -com també s’ha dit- és un
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càlcul, és un càlcul teòric i, és clar, el decret llei diu que aquest
càlcul teòric -i ho ha dit la consellera- bé, en aquest càlcul
teòric pot passar que, ateses les circumstàncies d’inestabilitat
i incertesa que vivim, no es produeixi l’ingrés que hem calculat,
però vostès han posat una xifra que aquí també s’ha de discutir
que és un 18,5%. Per què un 18,5%? No ho sabem. No sabem
el perquè, però bé, és igual, han posat una xifra. Amb aquest
percentatge el que passarà en aquest procediment extraordinari
és que alguns establiments hauran de pagar més del que
realment hauran recaptat. Sí, sí, això serà així i això és el que
nosaltres no podem consentir perquè tots sabem el que passa,
això amb l’IVA passa moltíssim i... tots els problemes que
existeixen. 

Per tant, aquí el procediment extraordinari no s’hauria de
fer dependre del 18,5%, sinó que s’hauria de fer dependre
d’una dada econòmica que és que no paguis més del que has
recaptat. Si tu has de pagar més del que has de recaptar, has
d’entrar dins el procediment extraordinari, sigui un 19%, sigui
un 17%, sigui un 22% o sigui un 15%. Aquest és el quid de la
qüestió per a nosaltres pel qual no podem estar d’acord en la
norma.

Per tant, per a nosaltres el que hauríem de fer és repensar
aquest procediment extraordinari, lògicament per això
demanarem que es tramiti com a projecte de llei. Després de la
gran intervenció de Podemos sé cert que votarà a favor que es
tramiti com a projecte de llei perquè evidentment tots junts, tots
junts hem de fer la norma, tots junts hem de construir aquest
consens, tots junts ens hem de posar d’acord per tenir un
sistema de recaptació de l’impost de turisme sostenible que ens
agradi a tots. Supòs que vostès seran coherents amb les seves
paraules. Supòs..., ja veuen que ho supòs amb poca fe.

Per tant, aquesta és la primera qüestió per a nosaltres
fonamental. Així com està plantejat el decret llei el que
succeirà és que en alguns casos es pagarà més del que s’ha
recaptat. Sí, i això per a nosaltres és inacceptable.

Segona qüestió, i ho ha comentat el portaveu de Ciutadans
i jo estic totalment d’acord amb ell, el que ha passat és que
davant la incertesa cada vegada més operadors han optat per
l’estimació directa, s’incrementen els que van a estimació
directa tot i ser conscients que això suposa un augment de la
burocràcia i de la paperassa que han de tramitar infernal, però
els mòduls... no els dóna una solució segura i per tant cada
vegada hi ha més gent que tot i... i aquest sobrecost burocràtic
que els suposa, passen a estimació directa.

I quin problema hi ha en l’estimació directa?, que és que el
Govern evidentment té una eina de tramitació que provoca
desincentivar l’operador a acollir-se a aquest sistema, que és
que vostès no deixen que es tramiti telemàticament.

Tant que parlam de fons europeus, tant que parlam
d’administració digital, tant que parlam de totes aquestes coses
que ens n’omplim la boca, l’altre dia en la compareixença del
conseller de Fons Europeus, bé, ens va donar una lliçó
magistral que aquest era el futur, i efectivament és el futur, però
vostès són conscients que aquell hoteler o empresari turístic
que vulgui pagar l’impost de turisme sostenible a través de
l’estimació directa ho ha de fer amb el sistema pedestre i antic,

amb paper i presentant al registre la documentació i no ho pot
fer digitalment? Els pareix això presentable?

Jo crec que això és impresentable i això també és un dels
temes que s’haurien d’arreglar a través de la tramitació com a
projecte de llei.

Sra. Truyols, vostè capeja, això és així! Això sí que és així,
perquè el que no és de cap manera és el que vostè ens ha
explicat, perquè vostè confon..., jo no som un gran professional
del món tributari com vostè, però arrib a... arrib a alguna
conclusió i a alguna afirmació bastant simple i crec que no és
el mateix reduir impostos que el fet que es redueixi la
recaptació. Són dues coses totalment diferents. Una cosa és
reduir impostos i una altra és que es redueixi la recaptació.

I aquí el que passa, no és que haguem reduït impostos
perquè el turista paga el mateix, exactament el mateix, el
problema és que com que vénen manco turistes reduïm la
recaptació, però això no és una reducció d’impostos, però és
que després de les seves afirmacions...

(Remor de veus)

... arriba a la conclusió que vostès defensen el que deim que no
era així, que és que paguen els  hotelers. 

Qui paga l’impost, els hotelers o els turistes?, perquè
després de sentir tot el seu discurs em qued amb la impressió
que deuen pagar els hotelers, quan vostès ens han explicat mil
vegades que això no és així.

Per tant, si l’impost el paguen els turistes, que és el que toca
i és el que diu la llei, evidentment de reducció d’impost zero
total. El que hi ha és una baixada inevitable per la crisi que
tenim de la recaptació que vostès obtindran d’aquest impost.

Per tant, el nostre grup parlamentari considera que si vostès
no volien suspendre l’impost 2021, que era el que pertocava, el
que havien de fer era tramitar una norma que donàs molta més
flexibilitat al pagament per mòduls i aquesta flexibilitat i aquest
procediment extraordinari no el podem fer dependre d’un
percentatge determinat, es digui 18,5% o es digui una altra
cosa, perquè com que hi ha una incertesa total el que hem de
fer és només una clàusula de tancament que garanteixi que hi
haurà procediment extraordinari si hi ha més pagament del que
s’ha recaptat. 

Amb això crec que podríem tenir un sistema que realment
funcionàs; amb la seva fórmula pensam que això crearà
moltíssims problemes i que acabarà amb una gran quantitat de
plets i de recursos com passa en molt d’altres impostos.

Per tant, nosaltres ens abstindrem i demanam la seva
tramitació com a projecte de llei.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Un cop finalitzat el debat procedirem a
la votació.
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El president demana si la cambra valida o no el decret
debatut. Votam.

(Remor de veus)

Votam.

29 vots a favor, cap en contra i 23 abstencions presencials,
més 1 telemàtica, que són 24.

29 sí, cap no, 24 abstencions.

Determinats grups han demanat que aquest decret llei es
tramiti com a projecte de llei, en cas afirmatiu, que és així, la
sol·licitud és sotmesa a la consideració de la cambra. Passam
a votar. Votam.

23 vots presencials afirmatius, més 1 vot telemàtic, són 24
sí, 29 vots en contra i cap abstenció.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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