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EL SR. PRESIDENT:

Senyors i senyores diputades, començam el plenari d’avui.
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. 4154/21, presentada pel
diputat Sr. Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a criteris per a la limitació de
captures de tonyina vermella. 

Primera pregunta, RGE núm. 4154/21, relativa a criteris per
a la limitació de captures de tonyina vermella, que formula el
diputat Sr. Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Buenos días, Sr. Presidente, señores diputados, Sra. De la
Concha, como habrá visto, nuestra intención era la de
preguntarle sobre los criterios mediante los que se regulan las
capturas del atún rojo en nuestras aguas. Querríamos conocer
la valoración de con conselleria sobre la espectacular
recuperación de la especie desde que fue protegida el año 2006.
Y querríamos saber si los nuevos datos sobre población y
biomasa reproductora, iban a ser tenidos en cuenta y modificar
las actuales restricciones.

Como usted sabe, el Thunnus thynnus es un referente en el
conocimiento humano del medio marino. Su tipología, hábitat
y costumbres migratorias ya aparecen relacionados en (...), en
cuanto al garum, la conserva otomana. Contamos además
modernamente con los resultados de la ICCAT, la Comisión
Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, que por
cierto la Sra. Diputada Marí Rennesson ha ido proporcionando
a esta cámara, conforme aparecía, y sabemos que en los
estómagos de estos atunes se encuentran restos de 20 peces,
especies diferentes de peces y 10 invertebrados, lo que
manifiesta su importante poder regulador como predador.

Así que para la regulación de capturas de esta especie, se
pueden tener en cuenta datos científicos proporcionados por
fuentes fiables, también las legales, una normativa autonómica
sobre declaración y control de capturas considerada modélica.
Podríamos utilizar todo esto para algo más que la restricción y
la limitación. Pero la verdad es que este fin de semana la prensa
parece habernos respondido y además a lo grande, 40 días más
de limitación a nuestra pequeña flota de arrastre, nuestros
gobiernos aceptarán sin más las nuevas restricciones europeas. 

¿Por qué hemos de conformarnos con una producción que
no alcanza el 20% del consumo en las islas? ¿No somos
partidarios de políticas de kilómetro cero, de producto local, de
la granja a la mesa? ¿Cómo es posible que unas islas del
Mediterráneo tengan que abastecerse de pescado congelado de
fuera? ¿Tiene sentido aplicar las mismas restricciones a una
flota arrastrera de 35 unidades que a las 300 del litoral
valenciano y catalán?

La política que aplicamos parece confundir la utilización de
los recursos con la explotación de los recursos. Sra. De la
Concha, creemos que esto debe cambiar. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Méndez. Té la paraula la consellera
d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

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

Gracias, presidente. Bon dia a tothom. Gracias, Sr. Méndez.
Como usted bien ha dicho, la regulación de la pesca del atún
está a cargo del ICCAT, es un organismo internacional del que
participa la Unión Europea y luego desde la Unión Europea se
reparten las cuotas entre los países miembros y a nosotros como
comunidad autónoma nos toca lo que allí se decida. Es decir,
no son cosas que decidamos aquí en Baleares, no son cosas que
podamos decidir.

Lo que sí le puedo decir es que el famoso mercado no ha
sido quien ha hecho posible que el atún se reproduzca de esta
forma increíble, además en nuestros mares, que haya sido un
éxito esta campaña, este plan para la recuperación del atún, no
ha sido el mercado quien ha regulado esto, ha habido que tomar
medidas para conseguir que el atún se reproduzca, crezca, no
desaparezca como especie y que además, a raíz de este plan de
recuperación, se pueda permitir, que antes no se permitía, a
partir de 2019 que nuestras barcas de pesca puedan pescar atún.
Sabe que tenemos una cuota de 60 toneladas anuales y el hecho
de que las barcas de pesca se hayan aunado en la gestión de
esta cuota, ha hecho que sea más eficaz y que tenga aún
mejores resultados. 

Es decir, nosotros como conselleria, como Govern, como
comunidad autónoma, no tenemos la capacidad de regular esto,
pero sí tenemos la capacidad de incidir en las decisiones que
luego toma el ministerio y eso es lo que hacemos
constantemente. De hecho, con el tema de la pesca, estamos
haciendo como hicimos ya con la ganadería y con la
agricultura, que es ir al ministerio -de hecho tenemos una
reunión el jueves que viene- a presentar los datos específicos de
nuestra comunidad, que son diferentes, que son muy
específicos aquí en el mar de Baleares, como en la tierra de
Baleares también, son muy específicos, y con esos argumentos
creemos que justificamos una atención diferenciada y esto es lo
que estamos haciendo en bien y no solamente de nuestros
pescadores, que por supuesto, sino también de la biodiversidad
y del estado de nuestros mares. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.2) Pregunta RGE núm. 4008/21, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a estat actual de la
negociació del Govern amb el Govern central sobre la
indemnització per residència, derivada de la pregunta
d’iniciativa ciutadana RGE núm. 3786/21, del Sr. Antonio
Gutiérrez Gil.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202104154
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202104008
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202103786
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Segona pregunta, RGE núm. 4008/21, relativa a estat actual
de la negociació del Govern amb el Govern central sobre la
indemnització per residència que formula el diputat Sr. Juan
Manuel Lafuente i Mir del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la pregunta d’iniciativa ciutadana RGE núm.
3786/21, del Sr. Antonio Gutiérrez Gil. Té la paraula el Sr.
Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. Presidente. Bon dia a tothom. Bien, se trata de
la primera pregunta de iniciativa ciudadana desde que se
aprobó la reforma del Reglamento que se formula ante el
plenario. Y Antonio Gutiérrez pregunta al Govern, quiere saber
cuál es el estado de la negociación entre la comunidad
autónoma y el Gobierno central, respecto a la actualización de
la indemnización de residencia de los funcionarios del Estado
en Baleares. 

Se trata de una resolución que se aprobó por unanimidad en
este Parlamento, el 25 de enero, a propuesta del Grupo
Ciudadanos, en que exigía la inmediata actualización de la
equiparación de este plus, y el ciudadano quiere saber cuál es
el estado en que se encuentra esta reivindicación.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Té la paraula la consellera d’Hisenda
i Relacions Exteriors.

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

Gràcies, Sr. President. Bon dia, Sr. Lafuente, que oportuna
aquesta pregunta per poder debatre en el Parlament de les Illes
Balears, que representa la ciutadania de les Illes Balears, la
situació dels serveis públics que presta l’Estat en el nostre
territori. Quan vaig tenir l’oportunitat d’ocupar el càrrec de
delegada de Govern, vaig poder traslladar personalment a la
ministra d’Administracions Territorials i Funció Pública,
juntament al Govern, a través de la seva presidenta, de la
situació en què es trobaven els serveis públics que prestava
l’Estat amb l’administració perifèrica, les forces i cossos de
seguretat de l’Estat, administració de Justícia, presons,
estrangeria, etc., i de la necessitat imperiosa de millorar les
plantilles, les condicions laborals dels funcionaris de l’Estat en
aquest territori, perquè es presentaven enormes dificultats per
gestionar, per ocupar places i fidelitzar el personal.

Tenc constància que aquesta feina la continuen fent des de
la Delegació del Govern. El Govern de les Illes Balears ha fet
arribar als ministeris la necessitat de millorar aquests serveis
públics, tant a nivell d’infraestructures com a nivell de personal
i de les condicions d’aquest personal, i esperam que a la
propera comissió mixta bilateral de cooperació entre l’Estat i
la comunitat autònoma, es pugui parlar d’aquesta qüestió que
ja estava prevista la passada legislatura.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sra. Consellera, por su información, pero la verdad
es que poco ha aportado. Lo de la comisión mixta bilateral es
curioso, porque la Sra. Garrido el 25 de febrero, cuando se
debatía esta cuestión, ya dijo que estaba en el orden del día y
que ya nos podría informar. Pero no hemos sabido nada en un
año y dos meses. 

Pero además es que el plus de insularidad, según la propia
moción, era urgente e inmediato y era una cuestión que era
fundamental, básica. Resulta que se ha aprobado el presupuesto
y nada de nada del plus de insularidad. Pero es más, ustedes
añadieron, el Partido Socialista añadió una enmienda, en la que
pedía que se incluyese el plus de insularidad en el REB, en el
REB, sí. Fue precisamente la Sra. Garrido quien lo defendió y
resulta que se han aprobado los presupuestos y no hemos tenido
ni plus de insularidad, ni REB normal ni la inclusión del plus
de insularidad dentro del REB. Nada de nada. Suerte que el Sr.
Yllanes dijo que iría hasta donde hiciese falta para reivindicar
el REB, debía ser hasta la esquina porque no han querido ni
siquiera...

(Algunes rialles i alguns aplaudiments)

... votar a favor de ir a los tribunales a defender el REB. 

Eso demuestra no sólo la falta de reivindicación sino la falta
de peso de este gobierno ante el Estado, la falta de conseguir
las cosas que se aprueban y la falta de seriedad porque se
aprueba una proposición no de ley por unanimidad por parte de
todos los grupos políticos, y ustedes no hacen absolutamente
nada.

Don Antonio, el ciudadano, me dice, le he preguntado a ver
qué quería que dijese aparte de eso y me dice ¿por qué no
cumplen lo que se aprueba?, ¿por qué la Sra. Armengol, que
dice que es tan amiga del Sr. Sánchez, ni siquiera cumple lo
que aprueban por unanimidad?, ¿por qué engañan a los
ciudadanos? Eso es lo que piensan los ciudadanos de ustedes.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Té la paraula la consellera d’Hisenda
i Relacions Exteriors.

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

Gràcies...

(Remor de veus)

... gràcies, Sr. President. Sr. Lafuente...
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EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

... al marge de chascarrillos i d’oportunismes li diré que jo
estic contenta de tenir aquest debat amb vostè, que he pogut
analitzar i patir personalment i directament les conseqüències
de set anys del govern de Rajoy que va desmantellar
l’administració perifèrica de l’Estat, que va...

(Alguns aplaudiments)

... absolutament defenestrar tots els serveis públics amb aquell
mantra, que també es va aplicar a les Illes Balears, de fer més
amb menys.

Afortunadament aquest paradigma ideològic ja està superat,
però les conseqüències materials i les conseqüències a
l’administració pública d’aquelles polítiques encara
s’arrosseguen i són difícils de reconstruir.

Crec que aquesta pandèmia ha reforçat a tots els que creim
en l’administració pública i en els serveis públics com a garants
de la cohesió, de la democràcia, de la igualtat d’oportunitats i
com a xarxa de suport en situacions tan complicades com les
que vivim en aquest moment. Aquesta és la feina i aquesta és
la inspiració de totes les accions d’aquest govern.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.3) Pregunta RGE núm. 4152/21, presentada per la
diputada Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a incidència a les Illes Balears
del rebuig al vaccí contra la COVID-19. 

Tercera pregunta, RGE núm. 4152/21, relativa a incidència
a les Illes Balears del rebuig al vaccí contra la COVID-19, 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. Les darreres setmanes hem viscut aquestes
polèmiques sobre els possibles efectes adversos que té el vaccí
d’AstraZeneca, tot i que hem de dir que també Moderna i
Pfizer han tingut efectes adversos. Tot això ha fet créixer la
desconfiança cap al vaccí, cosa que ens preocupa i molt. 

Nosaltres entenem aquest principi de prudència que s’havia
d’aplicar, sense cap mena de dubte, però pensam que tal com
s’ha aplicat ha derivat en un pànic injustificat sobretot si

pensam en els missatges una mica contradictoris que s’han
enviat. 

Nosaltres pensam que s’entreveu una qüestió en realitat més
que mèdica, geopolítica, de batalles entre farmacèutiques, de
països que pot ser estan emprenyats amb AstraZeneca i la
manca de bona resposta que ha donat per subministrar les dosis
promeses; pensam que hi ha tot un seguit de qüestions que
surten fora -torn a dir- de l’aspecte mèdic perquè, el que li he
dit primer, que els altres vaccins també provoquen trombes,
però és que hi ha altres medicaments, com és la píndola
anticonceptiva, que té moltes més possibilitats de produir
trombes que no el mateix vaccí.

Clar, ens preocupa que haguem pogut arribar a un moment
que la gent tengui més por del vaccí que de la COVID, quan
sabem que precisament, vull dir, allò que et produirà més
possibilitats de trombes serà segurament patir la COVID que no
posar-te el vaccí, ja sigui d’AstraZeneca, Pfizer, Moderna,
Janssen, qualsevol dels que tenim actualment.

Hem passat, crec, també de l’estat d’eufòria que arribessin
les vacunes, no?, la rapidesa a descobrir-les, a fer-les, a aquesta
desconfiança. Crec que vivim uns moments de tanta incertesa
a tots els nivells que és molt bo de fer a través d’aquests
missatges, i crec que podem convenir que a vegades es donen
missatges contradictoris respecte d’aquesta qüestió, i per açò la
gent crec que està ja una mica descol·locada. 

És segur que aquest embolic complica de manera
innecessària la lluita contra la pandèmia perquè al cap i a la fi
estam alentint també aquest procés de vacunació, ja per una
banda pel que costa que arribin les vacunes i després per
aquestes polèmiques que es generen. 

Llavors, Sra. Consellera, no és per entrar en polèmica, però
m’agradaria saber com està incidint aquest rebuig al vaccí a les
Illes Balears, perquè sabem que a altres comunitats es donen
percentatges una mica més alts.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, presidenta. Gràcies, Sra. Diputada, per la pregunta,
l’agraesc perquè, a més, crec que entre tots hem de manifestar
que les vacunes aprovades són segures. Això ho hem de repetir
totes les vegades que siguin necessàries.

També és cert que amb aquesta pandèmia ens enfrontam per
primera vegada a una situació mai viscuda i és l’evolució d’un
medicament o d’una vacuna, en aquest cas, dia a dia, minut a
minut quasi, i totes les decisions que es prenen arreu del món
amb relació a aquell procés. 
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Per tant, és cert que és complicat, és cert que pot generar
una certa confusió, però tot i així vull agrair el compromís de
tots els ciutadans de les Illes Balears perquè quant als grups de
vacunació, li pos uns exemples que són els grups que estan,
diguéssim, que donam per finalitzats. Vàrem començar, com
sap, amb els usuaris de les residències de gent gran, ara tenim
un 98,7% de residents vacunats i ja sap que cap cas des de fa
molt de temps, més de seixanta dies, dos mesos. Després vàrem
continuar amb els professionals, els professionals de les
residències tenen o s’ha arribat a un 82,9%. És cert que hi ha
diferències a les Illes i estam recaptant gent dia rere dia. Els
professionals sanitaris de primera línia, un altre grup també
important, estan vacunats el 88,3%. És a dir, s’arriba a
percentatges i a xifres elevades. Els majors de 80, que crec que
també és una gran notícia, a un 98,1%.

S’ha fet molt moltíssima feina per poder arribar a aquests
percentatges. És cert que a altres col·lectius ..., ara tenim la
percepció que les persones de 70 a 79 quan els telefonen hi ha
persones que dubten, també crec que es fa una molt bona feina
des d’InfoCOVID per convèncer, per ajudar a entendre que el
procés és segur. 

Estam vacunant a un..., hem arribat a vacunar a 10.000
persones al dia i de les persones citades han fallat 30, 40, no
més i pot ser per un altre motiu, pot ser perquè estiguin
ingressades per un altre motiu o perquè simplement no hi hagin
pogut anar. 

Després també s’han fet esforços per millorar el procés i un
dels temes que tenim pendent, i és un repte, és la millora de les
dades a la història clínica perquè es telefona a molts de telèfons
fixos sabent que és segur que aquella persona tendrà un mòbil
i es posaran més informadors COVID també per poder ja
arreglar a la història clínica la dada del telèfon. 

És a dir, són moltes les feines...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

(Alguns aplaudiments)

Sra. Font, vol fer ús de la paraula?

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Consellera. Bé, pel que m’acaba de dir llavors
el rebuig és mínim, mínim, mínim en aquesta comunitat.
Perfecte.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. 

I.4) Pregunta RGE núm. 4149/21, presentada per la
diputada Sra. Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a compensació del Govern de
les Illes Balears als gestors d’habitatges i apartaments
turístics. 

Quarta pregunta, RGE núm. 4149/21, relativa a
compensació del Govern de les Illes Balears als gestors
d’habitatges i apartaments turístics, que formula la diputada
Sra. Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares. Té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Señoras y señores diputados, muy
buenos días. Sr. Negueruela, desde el inicio de la pandemia
este gobierno autonómico ha ido dictando una serie de medidas
restrictivas de derechos, pero esas medidas no se han visto
acompañadas de las compensaciones necesarias para los
diferentes sectores económicos que se han visto afectados. Uno
de esos sectores es el alquiler vacacional, ¿podría indicarme
qué medidas va a establecer el Gobierno de Baleares para
compensar al sector del alquiler de viviendas y apartamentos
turísticos?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. 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):

Gracias. Gracias, Sr. Presidente. Como sabe, el decreto ley
que se aprobó con el voto en contra de VOX en Madrid, para
agilizar y otorgar ayudas de hasta 855 millones en nuestras islas
contempla dentro del CNAE de alojamientos turísticos también
la posibilidad de la actividad del alquiler turístico si está dentro
de este CNAE de alojamientos turísticos. Por tanto, tendrán
esas ayudas a las que ustedes se opusieron en Madrid. Se
opusieron a las ayudas a la restauración, se opusieron a todas
las ayudas a todos los sectores que efectivamente se adoptaron
restricciones avaladas por los tribunales, se ponen medidas
económicas en marcha y ustedes votan que no a esas ayudas
económicas a las que ahora nosotros tendremos que poner en
marcha con el voto en contra de su partido.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sr. Negueruela, sabemos que están ustedes en contra del
alquiler de viviendas para alojar a turistas, eso no es ninguna
novedad, de hecho sigue usted la línea de sus amigos, algún
dueño de alguna gran cadena hotelera, esos que le invitan a
usted a ir en barco y que estarían encantados de que
desapareciese esa modalidad de alojamiento turístico para no
tener competencia, pero mire, usted es el consejero de todo el
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turismo y no solo de esos grandes hoteleros que se quieren
quedar con todo.

Ustedes discriminan al sector de la vivienda vacacional, que
es lo que permite subsistir a muchas familias de Baleares y da
trabajo a multitud de profesionales y autónomos, gestores,
personal de limpieza, empresas de mantenimiento, técnicos en
instalaciones... además de suponer un impulso a los comercios
y restaurantes donde consumen quienes deciden alojarse en una
vivienda vacacional.

Llevamos desde octubre de 2019 sin apenas turismo, con
muchas de esas viviendas vacías y sin que el Gobierno de
Baleares haya hecho hasta ahora absolutamente nada para
ayudar al sector y la mayoría de ayuntamientos sigue cobrando
una tasa de basura desorbitada como si nada hubiese pasado,
viviendas que llevan sin generar basura desde hace dos años
resulta que pagan el triple de la tasa normal simplemente por
mantener su licencia, y el Gobierno balear no ha hecho nada
para impedirlo, compensarlo o remediarlo.

¿Qué pretenden?, ¿que la gente dé de baja sus licencias para
volverles a cobrar luego otros 1.500 euros por plaza cuando
acabe esta pandemia, si es que las vuelven a solicitar y a
ustedes les da por concederlas?

Tampoco han querido prorrogar el plazo de caducidad de
tres años, aquí se han debatido varias iniciativas para
prorrogarlo, pero votan siempre en contra sistemáticamente. 
¿Le parece justo que la gente pierda su licencia por estar tres
años sin explotar la vivienda cuando resulta que llevamos casi
dos años sin turistas?, y encima les siguen cobrando el 30% de
la ecotasa en el régimen de estimación objetiva. ¿No es eso un
abuso de poder propio de un gobierno totalitario que sólo
protege a sus amiguetes? ¿Quienes son aquí los ultras, Sr.
Negueruela? No se esconda detrás de los fondos europeos.
Dígame qué van a hacer ustedes por esta gente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. 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):

Gracias, Sr. Presidente. Creo que usted, al menos debería
entender que no son los fondos europeos lo que pagan las
ayudas de los 855 millones, son fondos del Gobierno de España
a los que ustedes votaron en contra, algo que usted debería...

(Alguns aplaudiments)

... debería saber.

En segundo lugar, usted a mí, de defender a las grandes
empresas, yo... soy el consejero de Modelo Económico,
Turismo y Trabajo, pero si algo he tenido claro en toda mi
carrera política y profesional es la defensa de los derechos de
los trabajadores, por lo que usted a mí...

(Alguns aplaudiments)

... no me va a dar ninguna lección, ninguna lección de usted,
ninguna...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

...y todos los esfuerzos que hacemos es para que los 200.000
trabajadores que dependen del sector turístico tengan un
empleo este año. El conjunto del sector turístico, el conjunto de
los trabajadores y trabajadoras a los que usted en su alusión no
ha hecho ni una referencia, ni una referencia a los trabajadores
y trabajadoras del sector. ¡Eso es lo que importan a VOX los
trabajadores y trabajadoras, cero!

(Alguns aplaudiments)

Ni una referencia. Habla de empresarios, habla de
autónomos, habla de profesionales, pero no habla de
trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena porque no le
importan los trabajadores por cuenta ajena. Votan en contra de
los derechos de los trabajadores por cuenta ajena en el
Congreso de los Diputados cada vez que pueden y votan en
contra de los intereses de Baleares votando en contra de los
855 millones.

Usted me ha pedido que hagamos equis ayudas, pero, ¿por
qué entonces se niegan a las ayudas de 855 millones, la mayor
de la historia, para las empresas de nuestras islas? ¿Por qué se
oponen a esas ayudas? ¿Se lo ha explicado a los restauradores,
que ustedes se oponen a las ayudas? ¿Se lo han explicado?
Explíquenles que están en contra de que se den ayudas. Ustedes
en esto son absolutamente contradictorios.

Nosotros, si están dentro de los CNAE tendrán ayudas, el
sector del alquiler vacacional, y seguiremos trabajando para la
reapertura del conjunto de nuestro sector con o sin su ayuda
que desde luego no nos hace falta para eso.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.5) Pregunta RGE núm. 4159/21, presentada per la
diputada Sra. María Asunción Pons i Fullana del Grup
Parlamentari Popular, relativa a retallada de l’horari del
centre de salut de Ferreries. 

Cinquena pregunta, RGE núm. 4159/21, relativa a retallada
de l’horari del centre de salut de Ferreries, que formula la
diputada Sra. Maria Assumpció Pons i Fullana del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, a partir
del 3 de maig el centre de salut de Ferreries retalla dues hores
l’atenció per a les urgències, el que suposa un perjudici per a
tots els usuaris.

Sra. Consellera, és aquesta l’atenció primària indispensable
i de qualitat que ens contava diumenge? Gràcies, president.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. 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, Sra. Diputada, per llegir a
la tribuna que reflecteix molt bé el que sent i que pensa sobre
atenció primària.

Li agraeixo la pregunta perquè crec que és important també
explicar als ciutadans de Ferreries i als ciutadans d'Es Migjorn,
com farà avui horabaixa l’equip de l’hospital i d’atenció
primària a tots els ciutadans o a part de la població que ha
demanat una explicació en relació amb aquest tema.

Li he de dir que és una petició la reducció d’aquestes dues
hores, poder tancar a les vuit de l’horabaixa. És una petició de
l’equip del centre de salut i l’objectiu és poder donar una millor
atenció.

Amb aquesta reorganització... suposarà una hora més de
consulta. El que necessiten els ciutadans és poder tenir més
accés als seus professionals de referència. Ara tenen consulta
fins a les 18.30 programada i a partir de dilluns tendran fins a
les 19.30. Per tant, es guanya una hora cada dia, o si vol cinc
hores a la setmana. Això és el que guanyen, millorar l’atenció,
és l’objectiu, a tots els ciutadans, no tengui cap dubte d’aquest
tema.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, president. Retallades, consellera, retallades. La
reorganització la podia haver fet fins ara. No pretengui
confondre ni fer d’oposició a l’oposició. Aquest canvi, que per
cert vostè ja el dóna per fet, quan l’Ajuntament de Ferreries ha
convocat per avui capvespre la reunió, suposa un evident
perjudici. Els que perden són els usuaris de Ferreries i els únics
beneficiats són els que podran anar-se’n dues hores abans. 

Aquesta retallada, que veig que vostè encara nega, és la
punta de l’iceberg de la reducció de l’atenció primària. Miri, a
Mancor només atenen dos dies per setmana quan abans obrien
de dilluns a divendres, llista d’espera per a visita presencial de
més d’una setmana; a Santa Eugènia, servei només dos dies per
setmana, els altres dies la doctora és a Santa Maria i també ha
d’atendre Bunyola; a Sencelles, serveis mínims, obrin tres dies,
igual que a Fornalutx, però només una hora d’atenció; queixes
al Pla de Na Tesa, Selva, Binissalem, Sant Llorenç, etc.

Miri, justament avui matí he rebut un whatsapp de Santa
Eugènia, la gent diu... em deien: “la gent està molt enfadada,

demana hora i no et donen visita fins d’aquí a una setmana com
a mínim”. 

A Ferreries avui capvespre el poble donarà resposta,
consellera, a aquesta decisió seva que no té cap justificació.

Per tant, els que retallen els serveis públics són vostès, és el
govern Armengol, és el govern de les persones que es nega a
atendre les persones. Als ciutadans no els engana, consellera.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Sigui respectuosa amb els professionals,
per favor, perquè se n’aniran dues hores abans, però també
començaran a fer feina dues hores abans. 

Amb aquesta reorganització que han proposat ells des de fa
molt de temps, per cert, és guanya temps per a la coordinació,
per a la formació, per coincidir dues hores tot l’equip que fins
ara era impossible. Tenir el mateix horari que la resta de
centres de salut de Menorca és important quan s’han de fer
substitucions i quan s’han de traslladar professionals d’una
banda a l’altra.

Estic segura que guanyaran i que a més estaran contents.
Vostè parla que li han enviat un whatsapp, afortunadament
segur que hi ha persones, ciutadans que també estan molt
contents amb l’atenció.

El que li puc assegurar, Sra. Diputada, és que per a aquest
govern és una prioritat i és una prioritat des de l’any 2015 i ho
hem demostrat. Ho hem demostrat amb més residents, amb més
professionals, amb més innovació, amb més pressupost, tot això
a atenció primària.

Jo el que els deman és coherència, al Partit Popular, què fan
vostès quan governen?, què fan quan governen, Sra.
Diputada?...

(Remor de veus)

...Varen tancar els centres de salut tots els horabaixes, tots els
centres de salut d’aquesta comunitat autònoma,...

(Alguns aplaudiments)

...varen retallar el pressupost, varen acomiadar metges de
família, varen disminuir metges en formació, varen disminuir
tot el que podien disminuir. Per tant, siguin coherents, als
ciutadans ja no els enganen, senyors diputats del Partit Popular. 

Gràcies. 
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.6) Pregunta RGE núm. 4145/21, presentada pel
diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a acord amb el
Govern central sobre els terrenys de Son Busquets que
garanteixi que es construiran habitatges públics. 

Sisena pregunta, RGE núm. 4145/21, relativa a acord amb
el govern central sobre els terrenys de Son Busquets que
garanteixi que es construiran habitatges públics, que formula el
diputat Sr. Josep Melià i Ques del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears. Té la paraula el Sr. Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Tots sabem
que l’habitatge és un dels grans reptes de les Illes Balears i un
dels seus problemes estructurals. 

Tenir habitatges a preu assequible és un objectiu de
qualsevol govern. Nosaltres, com a Grup Parlamentari El Pi,
hem compartit l’objectiu de generar molt més parc públic
d’habitatge en aquesta terra, juntament amb això consideram
que s’hauria de donar una concertació i una entrada al sector
privat, cosa que no fa aquest govern. 

Però ara -la setmana passada- ens va sorprendre veure a la
premsa que s’anunciava per part de l’Ajuntament de Palma que
s’havia arribat a un acord entre l’Ajuntament de Palma, el
Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, i el Govern
de les Illes Balears, que en aquest acord es garantia que a Son
Busquets hi hauria entre 831 i 900 habitatges de protecció
oficial de lloguer.

Ens podria confirmar el conseller aquest acord, quan es va
prendre, quan s’ha firmat, en què consisteix aquest acord?

Moltíssimes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Melià. Té la paraula el Conseller de Mobilitat
i Habitatge.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Melià, vostè em demana
per una qüestió d’una cosa que publica l’Ajuntament de Palma
i jo intentaré respondre-li de les notícies que tenim al Govern
i del que feim en el Govern de les Illes Balears. 

Hi ha un compromís -sabem- públic i publicat del Govern
de l’Estat per comprar -al el Ministeri de Transports i
Mobilitat, que també du Habitatge- comprar els terrenys que
són ara propietat del Ministeri de Defensa a Son Busquets,

aquestes onze hectàrees que és una part molt important de la
ciutat de Palma. 

Si la compra dels terrenys es fa, hi ha un compromís
conegut públic i publicat per part de l’Ajuntament de Palma
que desenvoluparà un pla especial per fer possible que sigui
habitatge de protecció pública, i per part del Govern de les Illes
Balears el que hi ha és un compromís públic i publicat de
col·laborar, ajudar, fins i tot si fa falta l’aplicació dels decrets
que faciliten aquesta tramitació també els posarem a disposició
per fer possible que definitivament hi hagi més habitatge públic
en aquestes illes i en concret en aquest municipi de Palma. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. MELIÀ I QUES: 

És a dir, Sr. Conseller, que no hi ha cap acord. No hi ha cap
acord i vostès -la setmana passada- varen vendre fum perquè no
m’ho invent jo, surt a la premsa que s’anuncia un acord on hi
ha el Govern de les Illes Balears.

I davant d’aquest anunci tan positiu i que a nosaltres ens
agradaria tant que, d’una vegada per totes, el Govern de l’Estat
entengués que els terrenys s’han de dedicar a interessos públics,
com és tenir un parc d’habitatges com toca a una terra que
pateix els problemes estructurals que pateix d’habitatge, resulta
que això no és cert, que només hi ha compromisos, bones
intencions, copets a l’esquena però clar, és que a nosaltres ens
va sorprendre perquè el titular d’aquests terrenys -que és el
Ministeri de Defensa- en aquest acord no sortia. 

És a dir, aquí un ministeri -que no és titular dels terrenys- el
Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Palma s’havien
ja repartit i menjat la "tita" d’uns terrenys que no són seus. Per
tant jo crec que això no és una manera seriosa d’afrontar el
problema de l’habitatge. Crear falses expectatives, vendre
falsos acords que no existeixen no és el camí per incrementar
el parc públic. Jo crec que hem de ser transparents i molt clars
i el que hem de fer és pressionar a les totes al Govern central
perquè entengui que els terrenys militars urbans -com aquest de
Son Busquets- haurien de passar a la comunitat autònoma per
ser construïts habitatges de protecció oficial. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Melià. Té la paraula el Conseller de Mobilitat
i Habitatge.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Melià, efectivament, i
aquesta és la feina que està fent el Govern de les Illes Balears,
col·laborant amb l’Ajuntament de Palma, col·laborant i fent
feina també amb gestions a Madrid, amb el Ministeri de
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Mobilitat i Agenda Urbana, i amb el Ministeri de Defensa
perquè sigui possible això.

I vostè sap molt bé que aquest tema arranca de molt
endarrere i jo fa uns pocs dies que som per aquí però pel que
tenc entès fa molt de temps que s’està gestionant aquest tema
i també he de dir que a les darreres visites que es varen fer
aquí, i ho conec perquè he vist com estava tot això, però a la
darrera visita que va fer aquí el ministre també vàrem renovar
i adquirir els compromisos que el ministeri comprarà aquests
terrenys i a través del SEPE els posarà a disposició perquè es
pugui fer habitatge públic. 

Evidentment l’Ajuntament de Palma té un paper important
amb el disseny del que és aquest terreny i els compromisos que
pugui fer i per part de la Conselleria el que farem serà
col·laborar -com no pot ser d’altra manera- per ampliar aquest
parc d’habitatge públic que volem per a les Illes Balears.
Aquest és el tema. 

Moltes gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Conseller.

I.7) Pregunta RGE núm. 4281/21, presentada per la
diputada Sra. Virginia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a declaracions del sector
professional de pesca d'arrossegament de les Illes Balears. 

Setena pregunta, RGE núm. 4281/21, presentada en
substitució de la RGE núm. 4156/21, relativa a declaracions del
sector professional de pesca d'arrossegament de les Illes
Balears, que formula la diputada Sra. Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la
Sra. Marí. 

LA SRA. MARÍ I RENNESSON: 

 Gràcies, Sr. President. Bon dia, diputats, diputades i
personal de la cambra. Sra. Consellera, ¿cómo valora las
últimas declaraciones del sector de arrastre de las Islas
Baleares?

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gracias, presidente. Gracias, Sra. Marí. Pues básicamente
estoy de acuerdo con estas reivindicaciones y de hecho son las
que voy a defender en la reunión que tengo este jueves en el
Ministerio, en Madrid. 

La pesca de Baleares -incluida la pesca de arrastre- no tiene
nada que ver en cuanto a impacto con la que hay en otras zonas
del Mediterráneo y queremos que esto se reconozca y que se
tenga en cuenta a la hora de las reducciones que se hacen desde
la Unión Europea. Por nuestra parte pondremos toda la carne
en el asador para que esto salga adelante aunque,
efectivamente, es una decisión que no nos corresponde como
comunidad. 

Gracias. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. MARÍ I RENNESSON: 

Sra. Consellera, el 12 de noviembre de 2019, 17 de
noviembre 2020 y 20 de diciembre de 2020, estas son las veces
que hemos estado hablando usted y yo de este Reglamento de
la Unión Europea 2019/1022, y ¿sabe cómo estamos desde
entonces?, peor que nunca. Y no lo digo yo, se lo dice el sector.

Voy a iniciar ya el discurso con el titular de prensa que ha
salido: “La flota de arrastre en pie de guerra por las nuevas
restricciones que aniquilan al sector”. Sí, Sra. Consellera, este
es el último pero hay muchos más que le podría enseñar. Ya le
estaba avisando de que se pusiera a cobijo de que le iban a
llegar por todas partes, y una de ellas es el sector de arrastre,
que no solo se siente ninguneado por el ministerio sino también
por ustedes. 

Durante estos meses las diferentes comunidades autónomas
de la zona balear han hecho grandes esfuerzos en unirse para ir
todos en bloque contra este reglamento que les afecta de
manera excepcional. Y yo me pregunto ¿por qué no asistirán a
la reunión común entre la comunidad Valenciana y la de
Cataluña para tratar el tema? ¿Fueron invitados y se negaron?
¿Hicieron ustedes lo posible para asistir, dada la importancia
del tema? ¿Asistieron también a la reunión por
videoconferencia que tuvo lugar este mes de abril con la
secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, o tampoco? 

Lo único que va a pasar si esto sigue así es que la pesca
profesional de arrastre del Mediterráneo y especialmente la
balear desaparecerá porque va a ser inviable su mantenimiento
y piense que es el principal sustento de las cofradías de
pescadores. 

Mire, Sra. De la Concha, son muchas las posibilidades que
hay para cambiar este reglamento y adaptarlo a las
características de nuestras islas, como puede ser sencillamente
que se contabilicen las horas de menos que no se trabajan como
días de pesca. Además, lo que no es posible es que se nos
compare con países como Francia, que trabajan quince horas,
e Italia, que trabaja diecinueve. Esto es un auténtico agravio
comparativo. Y si hablamos de esloras y potencia de motores,
apaga y vámonos. 
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La realidad es que la pasividad por parte de la Dirección
General de Pesca de las Islas Baleares ante las reclamaciones
de los profesionales han creado un estado de crispación en el
sector que puede traer graves consecuencias como son posibles
huelgas que han anunciado. Y más cuando su propio director
general de Pesca, el Sr. Mercant, declara que no se han querido
apuntar al carro de las declaraciones mediáticas que han hecho
Cataluña y Valencia y que hay que buscar otras vías
alternativas. ¿Cuáles, Sra. Consellera? ¿Cuáles? ¿Que se acabe
de morir el sector? Ya le dije en una de mis intervenciones
anteriores que es mejor ir todos juntos que solos ante unos
hechos de tal magnitud, pero ustedes a lo suyo.

¡Ah!, y ahora me vuelve a hablar de soberanía alimentaria,
que es lo que más le gusta. ¿Saben lo que les digo, señores del
Gobierno balear? Que para el sector pesquero ustedes no están
ni se les espera.

(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, Sra. Marí. Yo creo que usted
sabe perfectamente que soy muy partidaria de las acciones
unitarias y de ir todos a una, pero en este caso concreto, como
en el caso de la PAC, lo que es muy importante es que en el
ministerio entiendan las características, absolutamente
diferenciadas y específicas, de esta comunidad, y solo así
podremos conseguir una justicia, una equidad para con nuestro
sector primario.

En el caso de la pesca, Sra. Marí, con toda nuestra simpatía
y apoyo a lo que puedan hacer otras cofradías de este estado,
sin embargo en el caso de pesca y de pesca de arrastre las
condiciones que tienen en Cataluña o en Valencia son muy
diferentes de las nuestras por lo que hay que hacer para salvar
al sector también es diferente, y eso es lo que vamos a defender
en Madrid.

Le pongo un ejemplo, en Cataluña tiene 300 barcas de
arrastre y nosotros tenemos 35, es decir, tienen 10 veces más.
Nosotros tenemos un tamaño de barcos inferior, un número de
horas inferior, es decir, tenemos un montón de car..., y además,
y muy importante, pertenecemos a una zona geográfica
marítima diferente y diferente a cualquier otra comunidad -sí,
sí, es así, o sea, no hace falta que me diga que no porque es que
sí-, entonces, además, tenemos 11 reservas marinas de interés
pesquero, que además se están ampliando.

Creemos que todo esto son características muy peculiares
de las Islas Baleares como para luchar, para tener un
tratamiento diferenciado, y esto es lo que se está haciendo,
recopilar datos, ir al ministerio a hacer reuniones bilaterales,
como hemos hecho en agricultura, como hemos hecho en
ganade...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sra. Consellera.

I.8) Pregunta RGE núm. 4157/21, presentada pel
diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a manca de pluges que
pateixen especialment els pagesos del sud de Mallorca.

Vuitena pregunta, RGE núm. 4157/21, relativa a manca de
pluges que pateixen especialment els pagesos del sud de
Mallorca, que formula el diputat Sr. Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, president, bon dia a tots. Consellera, crec que a
foravila tenim un altre problema molt greu, crec que vostè no
només n’és conscient sinó que també està conscienciada, però
veu oportú dur-ho al Ple del Parlament perquè en prenguin
coneixement els grups polítics, la resta de consellers i també la
presidenta, els pagesos de les Illes Balears pateixes una triple
crisi, cada una d’elles podria ser letal per si mateixa, però totes
juntes ja ho converteixen en una tempesta perfecta.

La primera és endèmica, la que pateixen des de sempre, des
de fa lustres. La segona és l’originada per la COVID, els
pagesos han pogut col·locar menys productes i menys aliments
en el mercat, especialment en el mercat del sector turístic. I la
tercera la viuen aquests dies, especialment i concretament,
sobretot els pagesos del sud de Mallorca, per manca d’aigua,
per falta de pluges, que ja es converteix en una sequera; el poc
que ha plogut a finals de l’any 2020, el poc que ha plogut el
que duem de l’any 2021 fa que la producció dels pagesos del
sud de Mallorca hagi baixat considerablement;
aproximadament un 80% ha baixat la producció de cereals, de
farratges, de garba de vena.

Allà on fins ara els altres anys a una quarterada es podien
fer 15 bales aquests dies en fan una o dues, no hi ha pastures,
és poc i el que podran fer serà molt magra, i tot això vol dir no
només que hi haurà per a les vaques de llet, per a les vaques de
carn i per a les ovelles, sinó que els pagesos han tornat enterrar
un caramull de doblers per la inversió que varen haver de fer a
l’hora de sembrar, per la inversió que varen haver de fer a
l’hora d’abonar i que finalment no ho podran collir.

Vostès parlen de diversificació, jo crec que els pagesos
haurien de ser un dels més clars exponents de diversificació, els
pagesos de les Illes Balears han estat al costat de la societat
sempre que se’ls ha hagut de menester, al sud de Mallorca, per
exemple, varen deixar de regar amb aigua dels seus pous quan
el Govern els ho va demanar perquè se salinitzaven, ho varen
fer a canvi d’ajudes que posteriorment es varen deixar de
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pagar, i jo crec que ara és el moment que el Govern i la societat
estiguin al seu costat.

Veuríem bé que plantejassin ajudes directes immediates, a
curt termini, a nivell econòmic o a nivell d’aliments perquè
puguin donar als animals. Veiem bé projectes a llarg termini
com acostar aigua perquè puguin regar, sobretot a la comarca
del sud de Mallorca, i crec que és hora que entre tots,
consellera, ens hi aferrem, perquè si no s’hauran de tornar
posar a regar amb aigua dels seus pous, que crec que el Govern
no ho veuria bé, o, sinó, tristament i desgraciadament,
consellera, hauran de tancar.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. 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
García-Mauriño):

Gracias, president. Gracias, Sagreras, también por el tono.
Efectivamente, cuando llegamos a la conselleria constatamos
que el sector primario estaba al punto del colapso, al punto de
la muerte, y si muere la payesía, si mueren los ganaderos, si
muere la pesca, esta comunidad también muere, porque son sus
raíces. Entonces, estamos absolutamente decididos a revertir
esto.

En este momento fue cuando llegó la COVID para
complicar el asunto aún más, porque el tema de la
diversificación al que usted alude es fundamental, y también
para el sector primario que estaba vendiendo el 70% de su
producción al canal HORECA, es decir, al canal turístico; con
lo cual, al cierre del turismo se vieron perjudicados de una
forma fundamental.

Usted trae aquí un tema hoy que no es menor, que es el
tema de la sequía, ojalá estuviéramos hablando de una sequía
accidental, un mal año, un año caluroso, pero es que y ¿qué
pasa si la sequía ha venido para quedarse? Y ¿qué pasa que
esos informes sobre el cambio climático, que algunos de
ustedes no comparten, resultaran ciertos y las islas del
Mediterráneo van hacia una sequía cuasi permanente? ¿Qué
pasaría, qué pasaría con nuestro sector primario?

Entonces, una de las primeras funciones de esta conselleria
es un plan de regadíos para las cuatro islas, que es
imprescindible, con aguas regeneradas, es decir, con aguas que
se van a utilizar sí o sí porque es el agua que consume la
población y van a tener, por lo tanto, los payeses un acceso
constante y regular al agua, sin estar mirando al cielo, haciendo
danzas de lluvia o poniendo velas a San Roque, que creo que
no es San Roque el de la lluvia, pero a quien fuere.

Aparte de esto, usted hace alusión a un programa que fue
muy importante en la zona de Campos cuando se hizo un trato

para que no se regara con agua de pozo y, a cambio, se les
daría alimento para el ganado. Estamos de nuevo replanteando
este plan de Proalfa, tenemos una reunión creo que es pasado
mañana con este tema; desde SEMILLA están estudiando la
declaración de sequía, y de momento ya estamos muy
pendientes de Campos, Santanyí, Llucmajor y Ses Salines, que,
de momento ya está claro que se van a ver afectados.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.9) Pregunta RGE núm. 4162/21, presentada pel
diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a avanços en el REIB des que el Sr.
Sánchez és president del Govern d’Espanya.

Novena pregunta, RGE núm. 4162/21, relativa a avanços en
el REIB des que el Sr. Sánchez és president del Govern
d’Espanya, 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. Sra.
Consellera, bon dia.

Quins avanços s’han produït en el Règim Especial de les
Illes Balears des que el Sr. Sánchez és president del Govern
d’Espanya?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Té la paraula la consellera d’Hisenda i
Relacions Exteriors.

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

Gràcies, Sr. President, gràcies, Sr. Costa. Com tothom sap,
en el febrer del 2019 es va aprovar el Reial Decret Llei de
Règim Especial de les Illes Balears i es va prendre en
consideració el règim fiscal, que encara es troba pendent de
tramitació en el Parlament dels Diputats.

El reial decret llei no està implementat en la seva totalitat,
tal i com ens agradaria i tal i com es mereix aquesta terra, però
sí que és cert que s’han produït avanços: en transport, s’han
millorat les ajudes al transport de mercaderies, que incrementa
l’abast al transport entre illes; consolida l’increment de
percentatge de l’ajuda al sector industrial que s’estén a tots els
productes que es transformin a les Illes; en tema de la
reclamació dels minimis, aquella regla que impedeix que rebin
major volum d’ajuda les nostres empreses; el Govern
d’Espanya sí que ha presentat davant la Comissió Europea
aquesta petició i aquesta petició avança per bon camí, la regla
de minimis en aquest moment està ampliada pel marc temporal.
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En tema d’energia s’han començat les feines de la comissió
de transició energètica prevista en el REIB, una vegada
assegurat el segon cable amb la península. Hi ha en el Pla de
recuperació i resiliència un import importantíssim d’inversions
per a la transició energètica d’aquesta comunitat autònoma.

Òbviament es troba pendent d’una qüestió importantíssima,
que és la inclusió de manera estructural en el pressupost general
de l’Estat del factor d’insularitat que ha de compensar les Illes
Balears per trobar-se per sota de les inversions de l’Estat de
tota la història d’aquesta comunitat autònoma. I també és cert
que en el pressupost de l’Estat hi ha previstes inversions per a
les Illes Balears i capacitat inversora per a les Illes Balears com
mai no s’havia produït.

Però també és cert que continuam fent feina per aquesta
inclusió del factor d’insularitat i avançar la tramitació de la part
fiscal del règim especial. Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COSTA I COSTA:

Sra. Consellera, li reconec que vostè té un paper difícil en
aquest assumpte. Justificar el major exercici de cinisme que
s’ha produït en aquesta comunitat autònoma és realment molt
complicat, Sra. Consellera.

Tots recordam com de bé vivia la Sra. Armengol quan
governava el Sr. Rajoy a Madrid, el victimisme era la tònica
general, en gener del 2018 es parlava de triple traïció, de robar
a Balears i des de MÉS per Mallorca es qualificava el Sr.
Montoro de Xèrif de Nottingham.

Però arribà la moció de censura i el castell de naips
victimista de la Sra. Armengol s’acabà, es confirmà un fet
insòlit i és que la Sra. Armengol és l’única presidenta d’una
comunitat autònoma que ha renunciat dues vegades al bloc de
fiscalitat del REB, una vegada el 2015 i una altra el 2018,
l’única comunitat...

(Remor de veus)

... -perdó-, l’única presidenta de comunitat autònoma que ho ha
fet.

Però s’anuncià, això sí, que amb el Sr. Sánchez a la
Moncloa, bé, ens aniria infinitament millor que amb el Sr.
Rajoy, ens aniria perfecte. La realitat és que el Sr. Sánchez ha
ignorat sistemàticament les Illes Balears. El suport de la Sra.
Armengol al Sr. Patxi López l’hem pagat durant molt de temps,
i la Sra. Montero, l’única ministra que es manté a una distància
prudencial d’uns 300 quilòmetres de les Illes Balears, no volia
aprovar absolutament res. Això sí, va ser convocar les eleccions
del mes d’abril, eleccions generals, evidentment, del mes
d’abril del 2019 i el Sr. Sánchez va pensar, bé, aprovarem un
REB frau, i, efectivament, s’aprova un REB frau, un REB amb
zero euros; un REB que, dos anys després, ni un euro més, ni

fons d’insularitat, ni part fiscal del REB que continua dins un
calaix.

No fa ni un mes que el Sr. Sánchez ens deia en el Senat que
el REB, què és això del REB? No n’he sentit parlar mai d’això
del REB, el Sr. Sánchez ignorant totalment les Illes Balears.

Però aprovar un REB a les Illes Balears segueix sent
essencial, per això era imprescindible que els pressuposts del
Sr. Sánchez es duguessin al Tribunal Constitucional, i així ho
vàrem votar des del Partit Popular, i és imprescindible,
efectivament, que s’aprovi la part fiscal del REB, la part fiscal
del REB que el Partit Popular té entrada al Senat, Sra.
Consellera, i que evidentment comptam amb el suport del
Govern de les Illes Balears i del grup parlamentari en el Senat.
Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Té la paraula la consellera d’Hisenda i
Relacions Exteriors.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Costa, li faré la meva part del
relat: set anys de majoria absoluta del PP a l’Estat central,
coincidint amb quatre anys de majoria absoluta del PP en
aquesta comunitat autònoma, i aquí no vàrem veure ni un euro
fruit d’aquesta confluència d’interessos.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Mai no ho hem tengut fàcil en aquesta comunitat autònoma
per defensar els nostres interessos i sí comptam amb tot l’arc
parlamentari per fer força perquè es reconeguin les nostres
especificitats. Hi ha qüestions importantíssimes pendents, però
també és de justícia reconèixer que durant aquesta pandèmia
s’ha fet atenció a les peculiaritats i a l’especial vulnerabilitat de
les nostres Illes: del fons COVID, 438 milions per sobre de la
mitjana; del fons React, 300 milions per sobre de la mitjana; i
de les ajudes a les empreses directes, dels 7.000 milions que
reparteix l’Estat, 855 per a les Illes Balears, més d’un 12%.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.10) Pregunta RGE núm. 4158/21, presentada pel
diputat Sr. José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a agilitació dels ajuts al lloguer.

Desena pregunta, RGE núm. 4158/21, relativa a agilitació
dels ajuts al lloguer, que formula el diputat Sr. José Luís Camps
i Pons, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Camps.
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EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, que el director general
d’Habitatge es queixi del sistema informàtic després de sis anys
en el Govern és ridícul, precisament, aquest any en què hi ha
molta gent que s’ha quedat sense feina i que la tramitació de
forma àgil de les ajudes era vital per a moltes famílies. Vostès
van prometre que pagarien dins l’any 2020, han tornat enganar
la gent.

El Govern de la Sra. Armengol confon administració digital
amb contractació digital d’alts càrrecs i assessors, que sí s’ha
disparat de forma descarada. A l’any 2020, amb 3.000 famílies
més que a l’any 2019, o sigui, 8.190 famílies disposen d’un
pressupost de 8.836.000 euros i, lamentablement, tan sols duen
resoltes 3.156 persones, per tant més del 60% a dia d’avui
espera. Van mentir, una vegada més, als senyors ciutadans.

Sr. Consellera, segons vostès tenen resolt el pagament de
5,5 milions d’euros en ajudes de lloguer per a 3.156
beneficiaris i resten 5.034 famílies. No creu que el pressupost
no arriba, què és del tot insuficient? No creu que li faltaran,
almenys, 5 milions d’euros? Des del mes de juliol de l’any
passat, 9 mesos ja han passat, han tramitat un 40% de les
sol·licituds.

Qui és el responsable? A qui pensa cessar? Gràcies.

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, Sr. President. Sr. Camps, moltes gràcies per
fer-me una pregunta i llavors formular-me’n una altra, però ja
sabré contestar, crec. En tot cas, estic content que em pregunti
sobre això per dues coses: perquè em dona l’oportunitat
d’explicar-li tot això i també perquè vostès, si algun dia han de
tornar governar, aprendran una mica com va tot això de les
ajudes que es tramiten per al tema dels lloguers, perquè, pel
que he vist a l’any 2015 tramitaran per a 700 persones i
nosaltres ja anam, almenys enguany, per 3.156, pagades amb un
64% de l’execució del pressupost dels 8,8 milions, d’aquell 1,4
milions que vostè hi tenien a l’any 2015. Jo crec que la
diferència és substancial i haurien d’aprendre una miqueta
d’aquest tema.

S’ha fet un esforç important. La pregunta anava sobre
quines coses faríem per facilitar les ajudes de lloguers. Jo n’hi
parlaré d’algunes, que algunes ja s’apliquen i algunes les
aplicarem aviat.

D’aquestes 8.000 sol·licituds que vostè diu, evidentment
8.000 són el total de les sol·licituds, 3.156 ja estan pagades;
2.672 s’ha requerit documentació, i algunes segurament, perquè
n’hi ha moltes que tal vegada no acompliran. Per tant, nosaltres
creiem que podrem atendre totes les peticions i si no
s’augmentaran les partides.

Miri, s’han fet coses ja, verificar requisits que es
demanaven abans amb posterioritat al pagament; concedir
ajudes sense una fiscalització prèvia, sinó fent-la llavors
després; i algunes altres que hem de fer sobre el tema de la
fiança, perquè en alguns casos ens hem trobat que alguns
propietaris no la dipositaven i això impedia tal vegada fer això.
Per tant, aquestes són mesures que fem nosaltres, aquest
govern, per facilitar les possibilitats que la gent tengui ajudes
i posar suficient pressupost per atendre-les.

Aquesta és la feina que fem, la fem amb diligència i
felicitam la feinada que per cobrir totes aquestes ajudes i
tramitar-les fan els funcionaris de la nostra conselleria.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sap la diferència del 2015 al 2021 en
que ens trobam ara, Sr. Conseller? Que el Partit Popular va ser
capaç de donar la volta a l’escenari del fracàs que ens havien
deixat a l’any 2011, vostès van deixar 40 milions sense pagar
en els calaixos de l’IBAVI.

El Partit Popular, amb previsió de l’increment de les
peticions, va presentar a principis de maig un pla de rescat
social i econòmic. Què varen fer vostès? Ni cas. En coherència
vam presentar RGE núm. 17332 als pressuposts, pla de rescat
a famílies per a accés a l’habitatge, ampliació d’ajudes, fins
arribar als 20 milions, però aquest any vostès varen rebutjar una
altra vegada l’ajuda del Partit Popular.

Així, com pensa resoldre les necessitats dels ciutadans?
Davant la política mentidera i fracassada d’habitatge de la Sra.
Armengol, perquè aquí l’exconseller Marc Pons, dia 1 de juny,
va prometre a tots els ciutadans de les Balears que dins el 2020,
per primera vegada en la història, pagarien els ajuts. Per tant,
són uns mentiders.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Duen, Sr. Conseller, 20.000 famílies que comparteixen
habitatge i avui veiem en el diari Última Hora com l’IBAVI, un
organisme públic, procedeix a fer desnonaments en ple estat
d’alarma quan estaven prohibits. Jo no entenc aquesta política
de la gent que està en contra de la gent, sense pagar ajudes i
tirant-los fora de les seves cases.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

Sr. Camps, seguim tramitant les ajudes, en tenim més que
mai, tota la legislatura passada augmentàrem cada any les
ajudes per a la gent, així ho demostram. La tramitació és més
efectiva que mai i els esforços van destinats sempre a millorar
les condicions de la gent, a augmentar el parc d’habitatge
públic i a donar més ajudes, que és el que fa aquest govern.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.11) Pregunta RGE núm. 4161/21, presentada per la
diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a incompliment del
compromís d’eliminar els barracons de les escoles. 

Onzena pregunta, RGE núm. 4161/21, relativa a
incompliment del compromís d’eliminar els barracons de les
escoles, que formula la diputada Sra. Maria Núria Riera i
Martos del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra.
Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Sr. March, l’any 2015 trobaren vostès 93
barracons a les escoles, però des de llavors no han deixat
d’incrementar-los, és clar, barracons que segons vostè estan
molt bé, tenen aire condicionat i tot, però bé, resulta que el
2015 consideraven que eren inacceptables, del tercer món, els
havien de llevar tot d’una que governassin. 

Idò ens vol dir per què després de sis anys continua
incomplint les seves promeses? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, president. Diputats, diputades, Sra. Riera,
gràcies per les seves preguntes sempre negatives sobre
l’educació. És increïble que una exconsellera d’Educació o no,
sempre les faci en negatiu, però miri, el 2011 hi havia 50
barracons, el 2015 n’hi havia 101, vostè en posà 50 més, Sra.
Riera, de barracons, 50 més, eh? Jo sé que vostès evidentment
varen trobar una crisi brutal i no varen poder fer res més.

Actualment n’hi ha 128, d’aules modulars. Per què hi ha
128 aules modulars? Miri, aquest curs hem hagut de posar 30
aules modulars més per la qüestió de la COVID, perquè hem
incrementat 2.000 grups més, 2.000 grups més, i molts de
centres varen sol·licitar lògicament posar aules modulars per

donar resposta a aquest creixement d’aules modulars i nosaltres
les hem fet, evidentment, i n’haguéssim pogut fer més, però no
hem pogut.

I li diré més: algun grup parlamentari en aquesta cambra
quan vàrem començar el debat del que va ser aquest curs
demanava realment incrementar les aules modulars. 

Per tant, Sra. Riera, nosaltres hem posat aules modulars
perquè havíem d’escolaritzar en millors condicions i li diré
més: les aules que posam són de bona qualitat, Sra. Riera, no sé
les seves, les nostres són de bona qualitat.

(Remor de veus)

Ja sé que vostè fa anys que no va per les escoles,
segurament no hi ha anat mai, per les escoles.

Li diré més: nosaltres al final d’aquest curs llevarem dels
CEIP Ses Comes, de Ses Cases Noves, de Sant Ferran, de Sant
Carles llevarem més de 20 aules modulars, més de 20. Si vostè
suma les 30 aules modulars que tenim en funció de la COVID
i que en funció de la situació llevarem, faci números, però faci
números reals, no aquests números polítics als quals vostè ens
té molt acostumats.

Per tant, Sra. Riera, nosaltres complim totes les nostres
promeses electorals, tots els indicadors d’educació estan
millorant. Pot ser millorin més lent del que voldríem, però estan
millorant. Amb vostè tot va anar (...), va ser com el senyor...
aquell senyor que havia de destruir Espanya per tornar-la
créixer.

Per tant, Sra. Riera, vostès, l’educació, la varen deixar
malament; nosaltres l’estam millorant en tots els aspectes i en
temes d’aules modulars també. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sr. March, 123 barracons l’any 2019, 30 barracons més
abans de la pandèmia, conseller, mentider o no; 3.000 nins
acabaran l’escola sense haver vist un edifici que no sigui de
plàstic, per molt bona qualitat que digui vostè que té. 

Can Cirera Prim a Sa Pobla, una escola sencera feta de
barracons, encara no ha començat vostè a redactar el projecte;
Ses Comes, Portocristo, fa anys que els nins d’infantil i
primària tenen obres i barracons a pesar de les queixes de les
famílies; Blai Bonet de Santanyí, fa dos anys que estan
pendents del projecte d’ampliació, per cert, li han demanat
hora, vostè encara no els ha rebut; Palma B, una altra escola
tota de barracons; Can Picafort, Sant Antoni de Portmany, a
que li sonen?, perqùe són algunes de les reivindicacions que
feia vostè l’any 2015, ho recorda? Idò ara té un 40% més de
barracons.
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Mirarem un poc cap enrere. Armengol, any 2016: “signam
un pacte educatiu per reduir els grups de nins a les aules”,
arriba la pandèmia i no han reduït els grups. Per tant,
incomplert. Armengol, 2017 promet al Parlament que reduirà
els barracons un 70%, els han incrementat un 40%. Incomplert.
Pressupost 2019, retallen 14 milions de la partida
d’infraestructures educatives per quadrar els comptes i es
justifiquen en l’ecotaxa. Pla March incomplert.

Incompleixen les promeses, Sr. March, ben igual que es
boten les normes, sense problema.

Sap a quines comunitats hi ha més barracons? A València,
a Catalunya, a Balears, a Andalusia s’han reduït amb el Partit
Popular, i sap per què?, perquè són regions amb polítiques
d’esquerres que incrementen els barracons, que aturen la
inversió, que no fan carreteres, no fan escoles i no fan
hospitals; això sí, vostès fan molta propaganda, molta publicitat
i a més fan política des del butlletí oficial.

Han apostat tant per l’educació que són líders, però líders
en barracons. Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sr. Riera, moltes gràcies per aquesta lliçó d’amnèsia
històrica que vostè té, l’altre dia només va bastar que li
digués..., l’altre dia, dimarts passat, que quan va fer una lloança
a totes les coses que havia fet només li va bastar dir que les
100.000 persones que varen sortir al carrer va ser per alabar la
seva política educativa, bastava...

(Alguns aplaudiments)

...que hagués dit això i realment (...).

Moltes gràcies, Sra. Riera.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.12) Pregunta RGE núm. 4153/21, presentada pel
diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a promoció de les Illes
Balears per l’Agència d’Estratègia Turística de les Illes
Balears pel que queda de la temporada turística de 2021. 

Dotzena pregunta, RGE núm. 4153/21, relativa a promoció
de les Illes Balears per l’Agència d’Estratègia Turística de les
Illes Balears pel que queda de la temporada turística de 2021,
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, l’Agència d’Estratègia
Turística de les Illes Balears, AETIB, té segons la seva web
dues grans àrees d’actuació: la gestió turística estratègica per
millorar el posicionament de les Illes Balears i -la segona- la
gestió turística sostenible per reduir els impactes de l’activitat
turística i així també contribuir a un millor posicionament de
les Illes com a destinació turística.

Sr. Conseller, com planteja l’Agència d’Estratègia Turística
de les Illes Balears, l'AETIB, la promoció de les Illes Balears
del que queda de temporada turística 2021?

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 vostè també sap que la
promoció turística ara mateix és competència dels consells
insulars i, per tant, el que feim és més una coordinació de la
promoció i també cercar el millor moment per posar totes les
campanyes de promoció en marxa.

Estam fent feina tots junts precisament a FITUR, que serà
un dels principals aparadors turístics en aquests moments, es fa
feina també en els principals mercats. 

Si vostè avui llegeix la premsa veurà com tota la feina que
es fa amb les agències tant del Regne Unit com d’Alemanya
estan servint per fer aquest posicionament ara molt marcat
també per la situació epidemiològica, per les dades sanitàries,
i s’està fent feina conjuntament amb la Conselleria de Salut
precisament per donar tota aquesta informació i per ser una
destinació segura.

Crec que avui podem demostrar que pràcticament som
l’única destinació del Mediterrània obert per a molts de mercats
i crec que aquesta és una feina que s’ha fet amb el conjunt dels
sectors, amb el conjunt de la ciutadania i tots hem d’estar
contents d’això. Per tant, hem de seguir fent feina d’aquesta
manera i també comunicar-la com s’està fent a través dels
circuits especialitzats per poder mantenir aquest lideratge com
a destinació de la Mediterrània que ara mateix som la principal
destinació en aquest sentit perquè som la principal destinació
oberta de la Mediterrània en aquests moments.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.
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EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sr. Conseller, deixi’m dubtar d’això que està dient que
mantenim el lideratge. Al Grup Parlamentari Ciutadans ho
tenim molt clar, a les Illes Balears en gestió turística, estratègia,
número 1, destinació segura i després destinació líder a apostar
en tecnologia, en gestió de flux de turistes, en gestió
diferenciada i consensuada com vostè ha dit amb els consells,
amb Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. I en gestió
turística sostenible, necessitem ser una destinació líder en
sostenibilitat i amb respecte al medi ambient; i una destinació
líder en economia circular.

Però, Sr. Conseller, quina estratègia es pot fer quan ja anem
pel tercer director de l’agència en el que duim de legislatura?
Té el Govern estratègia en turisme de creuers, en turisme
cultural, en turisme gastronòmic, esportiu? Aprofitarem les
bones notícies epidemiològiques? Aprofitarem estar a la llista
verda del Regne Unit? Aprofitarem la tornada de l’IMSERSO?
Aprofitarem el nostre talent?

La Sra. Armengol pretén allargar la temporada fins al
desembre, amb quina estratègia?, perquè en aquests darrers
mesos hem competit contra la pandèmia i ara a més a més
haurem de competir amb altres destinacions. I per tenir èxit en
una competició, s’ha de tenir una bona estratègia, i el Govern
té estratègia, Sr. Conseller?

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. Vostè ha donat una de les claus en
aquesta intervenció, ha dit “el Govern aprofitarà ser a la llista
verda del Regne Unit?”, no és que el Govern està fent feina
amb el Govern d’Espanya per ser a la llista verda del Regne
Unit. I això seria la millor campanya turística que puguem fer.
Aquí vostè ha donat la clau. 

Aquesta és l’estratègia del Govern. Quan vostè posa en
dubte l’estratègia del Govern, aquesta és l’estratègia del
Govern, estar en aquest sentit oberts al Regne Unit, fem feina
amb el Govern d’Espanya per això i feim feina també amb el
Govern d’Alemanya, per mantenir-nos en la situació que tenim
ara mateix. Aquesta és l’estratègia turística que ens permetrà
obrir aquest estiu, per a nosaltres és importantíssim. 200.000
treballadors de la nostra comunitat autònoma depenen d’això.
Els fixos discontinus s’han d’incorporar als seus llocs de feina
i estem fent feina tot el dia per poder obrir la nostra temporada
turística. 

Aquesta és l’estratègia turística, mantenir la situació amb
Alemanya com feim, mentre Turquia està ara mateix en la línia
vermella d’Alemanya, nosaltres som una destinació segura per
a ells. Aquest posicionament s’ha aconseguit i, per tant, jo crec

que vostè (...), sí que farem aquesta estratègia no, és que
l’estratègia està sent bona en aquest sentit.

Per tant, agraesc el seu to i les seves paraules i mantendrem
aquesta línia de feina i la compartirem amb vostès en totes les
línies de treball que hem de posar en marxa en les properes
setmanes.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.13) Pregunta RGE núm. 4160/21, presentada per la
diputada Sra. Maria Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reducció de les llistes
d’espera.

Tretzena pregunta, RGE núm. 4160/21, relativa a reducció
de les llistes d’espera, que formula la diputada Sra. Maria Tania
Marí i Marí del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la
Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, diputats i diputades. Sra.
Gómez, vostè i la presidenta Armengol treuen pit de la seva
gestió transparent, però resulta que l’evolució mensual de les
llistes d’espera no s’actualitza i no sabem com progressa des
del mes de desembre de l’any passat. Hi ha pacients amb
patologies que es poden veure agreujades per no tenir un
diagnòstic, per no poder ser tractades a temps, a causa del
bloqueig sanitari que patim. 

Com té previst reduir aquestes llistes d’espera? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Diputada, i bon dia.
Les llistes d’espera es treballen, es disminueixen amb
responsabilitat, amb constància i amb recursos, amb més
recursos, com no pot ser d’una altra manera. Li vull recordar
que hem arribat a tenir 150 pacients a les UCI dels nostres
hospitals així com 500 pacients hospitalitzats. En aquest
moment, perquè es facin una idea, n’hi ha 19 a les UCI, en lloc
de 150.

Com sap, s’han hagut de traslladar pacients de Can Misses
cap a Son Espases. És a dir, és una situació mai vista, mai
viscuda i molt greu, per poder continuar amb una activitat
ordinària. Per una altra banda vull dir que tant l’activitat
preferent i urgent, en cap moment durant tota la pandèmia no
s’ha deixat de produir.
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Per una altra banda també, estam treballant ..., cada vegada
que disminueix la incidència, es treballa en recuperar totes les
llistes d’espera, tant de consultes com quirúrgiques. I en
aquests moments podem dir que gràcies, com sempre, als
22.000 treballadors de la sanitat i a una bona gestió des dels
centres, estam també en aquesta recuperació i els hospitals
estan entre el 70 i el 100% de la seva activitat, en funció de
l’hospital. És cert que si em demana per Can Misses,
probablement és el que més tarda en poder activar tota la
programació, sobretot quirúrgica.

Hem passat tres onades i estam treballant perquè no passem
la quarta. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. La seva única solució passa per
privatitzar la sanitat pública, allò que tant critiquen...

(Algunes rialles)

... allò que tant critiquen a altres comunitats, allò que tant
critiquen és el que proposa l’esquerra a Balears: incrementar la
concertació amb les privades. Vostè mateixa ho ha reconegut
en aquest parlament...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, senyors diputats!

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

...a una compareixença. I què ha dit Podem? Què ha dit MÉS
per Mallorca? Res, callats, tots d’acord.

Sra. Gómez, doni'ns més solucions però avui, no ens parli
de fa deu anys o del Partit Popular, perquè fa sis anys que
governa i no ha planificat, no ha ordenat ni ha gestionat els
recursos humans per fer més eficient el sistema sanitari públic.
Ha deteriorat les condicions laborals, ha ofert contractes
precaris, ha rebutjat mesures de fidelització i ha imposat torns
de feina o mobilitzacions forçoses. Ha gestionat la crisi de la
COVID en perjudici d’una atenció sanitària de qualitat. I, el
més greu de tot, ho ha fet restringint l’accés a la sanitat pública
de tots els ciutadans de Balears.

A dia d’avui tenim més de 58.000 ciutadans en llista
d’espera, 58.000 persones esperant ser ateses sanitàriament. Per
poder veure un especialista un eivissenc ha d’esperar més de
dos mesos, per ser operat més de 217 dies, 80 dies més que a
qualsevol altre hospital de Balears. Més de set mesos per ser
intervingut quirúrgicament, Sra. Consellera. Per què discrimina
així la sanitat pitiüsa? Per quin motiu no destina més mitjans a
reduir aquestes desigualtats? 

Sra. Gómez, la sanitat a Balears està patint un retrocés sense
precedents: fugues de sanitari, llistes d’espera desabordadas,
condicions laborals precaris i cerviz deficiente o remallas com
ha denunciam la Sra. Pons. Deixi de negar l’evidencia, deixi de
decorar la cruel realitzam sanitària i aplique mesures per acabar
amb les llistes d’espera més dramáticas de la històrica.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. No sé d’on ha tren les dades, Sra.
Diputada, perquè si dit que no les publicat, d’on ha tren
aquestes dades vostè?

(Remor de veus)

Miri, ja li ho he dit abans, les consultes i les operación i
precedents s’han pogut fer. Ja sé que amb vostès no hem pogut
comprarà durant tota la pandèmia, només han posat Pals a les
ruedes. És l’único que han fet, a diferenciam de moltes altres
comunitats autónomas on l’oposición ha tengut un altre novell
i una altra situació, un altre sport.

Cerquen el titular fácil, amb rumores, vostès maticos parlen
de rumors. Miri, li pos un ejemple, l’any 2015 després de
quatre anys de la seva gestió, hi havia 53.000 persones que
esperaven una consulta. Avui són 40.900...

(Remor de veus)

L’any 2015, 22.000 persones esperaven més de 60 dies per
a una consulta, avui són 7.700. 

Em preocupa, sí, però farem feina d’una altra forma,
totalment distinta a la que tenen per costum fer vostès. Gràcies,
president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.14) Pregunta RGE núm. 3916/21, presentada per la
diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a polítiques laborals destinades als joves.

Catorzena pregunta, RGE núm. 3916/21, ajornada a la
sessió anterior, relativa a polítiques laborals destinades als
joves, que formula la diputada Sra. Catalina Pons i Salom del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes. Té la paraula la
Sra. Pons.
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LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyors i senyors diputats. Dos
segons per dir gràcies a tots pel seu sport, m’ha conhortat molt
i molt a tota la meva família.

Però dit això, Sr. Conseller, pas a la pregunta que, per cert,
ja la hi vaig fer fa un parell de mesos i és que seguim
preocupats perquè no veim una perspectiva diàfana per als
nostres joves. La generació que va patir la crisi de 2008, ara la
de 2020 amb la pandèmia, torna a ser el col·lectiu més colpejat
per l’atur. No és que no tenguin present, com la majoria de
persones que habiten aquest arxipèlag i si m’apura tot el
planeta, és que no tenen futur ni perspectives.

Per tant, la meva pregunta torna a ser clara i m’agradaria
que ens doni esperança, quines polítiques du a terme i pensa
dur a terme l’executiu per pal·liar la incertesa laboral dels
nostres joves?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sí, intentaré donar-li no sé si
esperança, però almanco una resposta positiva perquè demà es
fa la Conferència Sectorial d’Ocupació amb el ministeri, es
reparteix una de les quantitats més altes que s’han repartit mai
per als joves i per tant també per a la nostra comunitat en
matèria de polítiques actives d’ocupació. Després, al llarg
d’aquest mes de maig també es repartiran els fons
extraordinaris Next Generation per als cerviz d’ocupació. Per
tant, podrem tenir per a polítiques d’ocupació, sobretot per al
sector juvenil, recursos molt importants. 

La mateixa ministra ho va dir, vàrem fer feina amb ells,
precisament amb els indicadors que s’han de posar perquè
aquestes polítiques arriben el més aviat possible als joves i
nosaltres ja feim feina en aquest sentit. Hi ha programes on
aquesta comunitat autònoma va ser pionera com el de Joves
Qualificats, que tornarem a posar en marxa. També tallers
qualificats, beques d’èxit per a 1.114 beneficiaris, formació i
ocupació a través del SOIB dual a sectors estratègics que també
serveixen molt perquè els joves facin aquesta formació en
sectors molt especialitzats amb més de 4,2 milions el 2020, 2,8
milions el 2021, i també els programes mixtos de SOIB
formació-ocupació per a joves de 16 a 29 anys amb més d’un
72% d’inserció laboral; també els itineraris integrals d’inserció
amb una taxa d’inserció del 59,3% i després en cerviz
especialitzats que aquesta comunitat autònoma va posar de
manera pionera. 

Tenim una xarxa de cerviz per a joves i a més tenim una
oficina especialitzada en joves que vàrem fer de forma conjunta
amb la Conselleria d’Agricultura, que vàrem poder mantenir

aquest local molt important per poder tenir una actuació especialitzada.

Per tant, tenim cerviz per als joves i ara, a partir de demà,
amb aquest repartiment dels doblers que va pressupostar el
Govern d’Espanya també tendrem els recursos per poder posar
en marxa tota la resta de polítiques actives d’ocupació
principalment dirigides també als joves com una part molt
important d’aquest col·lectiu que ara mateix es troba a l’atur. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, aquesta pregunta
l’hagués pogut traslladar també al conseller d’Educació i a
qualsevol membre del Govern perquè quan parlam de joves no
és només del futur incert pel que fa a la feina sinó per un futur
incert absolutament per a tot. 

El futur, per tant, que espera als joves pensam que és molt
fosc, no ho deim nosaltres, ho ha dit fa unes hores el Banc
d’Espanya que assegura que la runa no tan sols econòmica
provocarà que aquest futur sigui molt pitjor que dolent i que la
situació que vivim ha fet rebentar les bases que sostenien el
sistema per als joves. Els motius? Molts, manca d’ingressos per
pèrdua de feina, tancament d’empreses, pèrdua de classes
presencials, la crisi,  -l’actual, quan encara no s’havien
recuperat de l’anterior, i amb rendes que ja estaven molt
tocades.

Puja de manera alarmant -i vostè ho sap perfectament- el
nombre de joves que no tenen ingressos, és a dir, més del 35%,
això a finals de 2020, ara creim que la xifra encara està pitjor;
neixen menys persones; la població és més vella, i hi ha menys
emancipació. També el Banc d’Espanya dit que els joves s’han
beneficiat manco dels ERTO, cada vegada hi ha més
dependència del mercat de lloguer. Per tant, per això deia que
podria haver fet la pregunta a qualsevol de vostès.

I els preus dels lloguers segueixen pujant. No arriben a
baixar els preus de lloguer a la nostra comunitat. Per tant, tenim
un problema molt greu i la reflexió que voldria fer aquí és que
quan li demanam això no és perquè vostè o vostès ens donin
xifres globals ni ens justifiquin perquè aquesta pregunta no va
d’això, va de demanar, un preg els faig. Per favor, saben que
una societat jove per madurar ha de poder ser autosuficient, els
joves no podran tenir un projecte de vida, un futur, una il·lusió,
un casa seva ni una històrica d’amor perquè no tenen futur.

Per tant, nosaltres els demanaríem que enfoquin bé i posin
com a principal objectiu l’esforç en els nostres joves perquè no
ho hagin de passar com generacions antigues que no volem ni
recordar.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sí, de forma global li he dit les
polítiques actives d’ocupació que són una part important per a
la inserció laboral dels joves, però també cal dir que la
normativa laboral, la contractació laboral, precaritza de forma
important els joves. Vostè ha citat el Banc d’Espanya, a mi
m’agradaria que el Banc d’Espanya en qualsevol moment
criticàs la normativa laboral, sobretot els contractes per a la
formació i els contractes temporals que afecten de forma molt
especial els joves i que cal fer una reforma important d’aquest
tipus de contractació, que estic segur que el Govern d’Espanya
també posarà en marxa en els acords socials, són els que més
pateixen, nosaltres ja vàrem fer...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

I.15) Pregunta RGE núm. 4151/21, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a compliment de l’acord d’investidura amb
MÉS per Menorca d’elaborar els informes necessaris per
avaluar la viabilitat de la transferència de la gestió dels
recursos hídrics. 

Quinzena pregunta, RGE núm. 4151/21, relativa a
compliment de l’acord d’investidura amb MÉS per Menorca
d’elaborar els informes necessaris per avaluar la viabilitat de la
transferència de la gestió dels recursos hídrics, que formula el
diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt.
Té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Bon dia,
Sra. Presidenta. Com dit el vell aforisme, els pactes són per ser
complerts. A vegades hi ha circumstàncies extraordinàries
sobrevingudes que impedeixen dur a terme un pacte i, bé,
llavors es pot modificar, es pot renegociar. Però crec que en el
cas que ens ocupa no es dóna aquest cas. Vàrem acordar, per
votar a favor de la seva investidura, que es farien uns informes
tècnics, jurídics, econòmics per avaluar la viabilitat de la
transferència dels recursos hídrics. Fixi’s que ni tan sols vàrem
acordar fer la transferència sinó simplement fer uns informes. 

Va passar el primer termini, que era el juny de 2020, ha
passat el segon termini, que era el març de 2021, que el vàrem
acordar a través d’una moció aprovada per unanimitat a aquest
parlament. Per tant, sincerament, ja ens cal demanar-li si tenen
intenció de complir amb aquest acord. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells, per la seva
pregunta i per referir aquest pacte d’investidura del que
nosaltres, sens dubte, ens hem alegrat moltíssim per poder
treballar conjuntament amb MÉS per Menorca durant aquesta
legislatura i consolidar la majoria progressista a la nostra
comunitat autònoma. Fruit d’aquest pacte hem treballat, i vostè
sap que l’hem revisat periòdicament, hem pogut aprovar dos
pressuposts que són els més socials de la històrica i que també
fan possible reptes històrics per a l’illa de Menorca.

Vostè avui em fa referència a una qüestió molt concreta que
és sobre la transferència o els estudis necessaris sobre la
transferència dels recursos hídrics a les Illes..., a les altres illes
o a cadascuna de les Illes, a les cadra. És veritat que hi ha una
demanda, que n’hem parlat en moltes ocasions, tant a Menorca
com a l’illa d’Eivissa, no així a l’illa de Formentera i a l’illa de
Mallorca. És una de les prioritats que ha tengut el conseller de
Medi Ambient, el Sr. Miquel Mir, que a la primera conferència
de presidents que vàrem celebrar a Menorca ja vàrem fer
esment al pacte per l’aigua, del treball conjunt entre totes les
institucions, sobretot amb els ajuntaments que ja són
competents en matèria d’aigua, i és una transferència complexa
i difícil, sense cap mena de dubte. 

Es treballa per tenir els informes i presentar-los el més aviat
possible des de la Conselleria de Medi Ambient i la Conselleria
de Presidència. Aquest és l’objectiu i estaran..., evidentment tot
d’una que estiguin els traslladarem perquè els tenguin. Abans
es vol fer una reunió amb els consells insulars per plantejar
aquestes circumstàncies. Ha d’entendre que sí que ha ocorregut
un fet extraordinari: una pandèmia a novell mundial.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Bé, crec que la pandèmia no pot ser
excusa per haver endarrerit tant la simple elaboració d’uns
informes que fa pocs mesos ni tan sols s’havien començat, fa
poques setmanes ni tan sols s’havien començat, Sra. Presidenta.
Hem deceb molt la seva resposta primer per això, perquè crec
que no hi estam d’acord, vostè considera que l’endarreriment
està justificat, jo no ho pens, i després també perquè no s’ha
compromès a complir aquest compromís que vostè va adquirir
en el moment de la investidura. No s’ha compromès a una data,
la qual cosa evidentment és preocupant. 
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Sra. Presidenta, el pacte en democràcia és fonamental.
Vostè apel·la molt a ser constructius, només es pot ser
constructiu en democràcia i amb un sistema parlamentari a
través del pacte i de fer honor als pactes assolits. El pacte és la
forma amb la qual és possible que forces polítiques diferents es
posin d’acord i es refiïn l’una de l’altra.

Crec que no cal dir la importància que té la gestió dels
recursos hídrics a unes illes, a un territori insular i, a més,
concretament per a Menorca Reserva de la Biosfera on, com
vostè es pot imaginar, l’aigua en general, ja no parlo només de
la gestió dels recursos hídrics sinó l’aigua com a recurs, és un
element fonamental de la Menorca del futur per la qual
treballam.

Crec que, vostè ha fet referència als acords als quals hem
arribat en els pressuposts, crec que des de l’aprovació dels
darrers pressuposts hem entrat en una dinàmica positiva de
col·laboració entre MÉS per Menorca i el Govern. Crec,
sincerament, que seria una llàstima que per desídia, per falta de
compromís, per falta d’implicació dels membres del seu
govern..., els acords que vostè va assolir en el moment de la
investidura aquesta col·laboració es torcés perquè -com li deia-
sense confiança és molt difícil assolir nous pactes. 

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gràcies, Sr. President. Nosaltres som gent de paraula, Sr.
Castells, i crec que ho hem demostrat ja durant gairebé sis
anys...

(Remor de veus)

... de compliment amb els acords signats i els hem anat
executant en la mesura de les nostres possibilitats. Tal vegada
no m’he explicat gens bé, la Conselleria de Medi Ambient està
ultimant aquests documents i crec que sobre el mes de maig -
com a molt tard a finals de maig- tendrem ja els informes fets
i es podran traslladar tant al seu grup parlamentari com als
consells insulars. 

I queda molta feina per fer, també, per part dels consells
insulars amb tot l’establiment de la planificació si realment
volen assumir la competència dels recursos hídrics, que és una
competència absolutament complexa. Aquesta legislatura estam
treballant el Pacte de l’aigua i, més que mai, estam invertint en
fer possible un ús rigorós d’un bé tan escàs com és l’aigua a la
nostra comunitat autònoma. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.16) Pregunta RGE núm. 4146/21, presentada per la
diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a ampliació de la temporada turística fins a Nadal. 

Setzena pregunta, RGE núm. 4146/21, relativa a ampliació
de la temporada turística fins a Nadal, que formula la diputada
Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears. Té la paraula la Sra. Pons. 

LA SRA. PONS I SALOM: 

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sra.
Presidenta, molt bon dia. Vàrem sentir certament esperançats
també que vostè es va mostrar convençuda que enguany hi
hauria temporada turística i fins i tot va plantejar la possibilitat
d’allargar-la fins a la tardor i fins i tot fins a Nadal. 

Com ho farà, presidenta? Quins plans té? 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. Sense cap mena
de dubte aquest és un dels temes o és el tema cabdal en aquests
moments per a la nostra comunitat autònoma.

Seguir contenint la situació sanitària tal i com la tenim, per
tant aquesta desescalada lenta i rigorosa que vàrem
comprometre del Govern de les Illes Balears està funcionant,
hem pogut arribar a aquesta circumstància amb unes xifres
sanitàries molt adequades. Som dels territoris europeus que
tenen una xifra sanitària en aquests moments millors i que per
tant ens permet en aquest moment ja estar oberts a països
emissors molt importants, per tant seguirem treballant en
aquesta línia de contenció, de prudència i de desescalada lenta.

Crec que així ho hem de fer com a societat i agrair una
vegada més a tots els ciutadans d’aquestes illes el seu magnífic
comportament. La temporada d’estiu començarà més tard que
altres anys -com és evident- ja ha començat molt més tard i el
que hem de treballar conjuntament entre tots i entre totes -això
vol dir institucions, vol dir partits polítics, vol dir consells
insulars, vol dir el Govern d’Espanya- a poder allargar aquesta
temporada turística. 

Ja abans de la COVID i abans de l’any passat, que va ser un
any molt complicat, havíem aconseguit treballar per millorar les
temporades de tardor, per millorar les temporades d’hivern amb
més visitants i sobretot amb una despesa per càpita molt més alt
durant els mesos d’hivern. Per tant en aquesta línia, perquè
sempre hem apostat des de fa sis anys, per la qualitat i no tant
per la quantitat, hem de seguir treballant en aquesta comunitat
autònoma. Moltes gràcies. 
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. PONS I SALOM: 

Gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta, vostè també va dir
que aquestes illes tenen una potencialitat per tenir temporades
molt més llargues. Nosaltres, amb això, hi estam absolutament
d’acord però també és vera que hem vist que la diversificació,
l’allargament de la temporada..., totes aquestes coses que tots
volem, no els hem arribades a aconseguir, ni molt manco, vistes
les dades i les xifres del que està passant d’ençà que la COVID
va arribar a les nostres vides. 

Miri, l’any millor que va anar, pel que fa al turisme en
temporada baixa va ser el 2018, de novembre d’aquell any a
febrer de 2019, varen arribar a les Illes 1.100.000 turistes, és a
dir una xifra que no dona per a tota la població d’aquesta
comunitat autònoma per poder sobreviure, imaginam que vostè
també té dades, xifres o càlculs del que podria ser aquesta
temporada allargada fins allà on es pugui. 

IMSERSO, també ens diuen que tendrem viatges de
l’IMSERSO. El nombre d’hotels que col·laboren a l’edició i
també posaré un ejemple, de 2019 a 2020 varen ser de 40
hotels a tot Balears, 20 a Mallorca i, si m’apura, 16 a Palma,
així que tampoc no dóna per solucionar les coses. 

De la connectivitat aèria, no controlam, que venguin turistes
depèn d’altres factors, Del que faran els operadors de viatges,
què no controlam? D’altres destinacions amb millor
meteorologia en temporada baixa, que tampoc no ho controlam.
Vull insistir aquí que el turisme de sol i platja continua sent el
reclam per excel·lència a la nostra comunitat i per tant ens fa
difícil creure -ens volem equivocar i li deim de tot cor- que
això pugui ser així. 

Per tant, la pregunta és molt clara, quin percentatge, quina
quantitat de turistes arribaran fins a Nadal i, per cert, vostè va
dir l’altre dia també o ahir, a una entrevista a la ràdio, que la
temporada seria molt millor que la de 2020, òbviament ho ha
de ser -nosaltres també ho desitjam- però que no seria com la
de 2019. Així que les perspectives no són gaire bones. I per
altra banda, també ens alegram molt que vostè demani més
vacunes per a la nostra comunitat autònoma. Benvinguda al
club. I nosaltres mai no li direm que és insolidària per això. 

Moltes 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. A veure, Sra. Pons, jo crec que
coincidim. Primera estratègia de totes: per poder tenir
temporada turística al més aviat possible és tenir una situació

sanitària adequada. El ritme de vacunació efectivament s’està
accelerant, en aquests moments són gairebé 300.000 les dosis
administrades a la nostra comunitat autònoma entre primera i
segona dosi. El Ministeri de Sanitat acaba d’anunciar moltes
més vacunes en el mes de maig, per tant en aquesta línia seguim
treballant. 

Quan tenguem els vulnerables -els majors de 60 anys-
vacunats que esperam a finals de maig, principi de juny, poder-
ho tenir ja tendrem una situació hospitalària molt millor i per
tant amb menys col·lapse en el nostre sistema sanitari. Això ens
permet estar en condicions per obrir a Alemanya, per obrir al
Regne Unit i per obrir als altres països també a través del
certificat digital que, segons em va assegurar el secretari
d’Estat d’España Global la setmana passada, atendrem cap a
finals de juny o durant el mes de juny per poder garantir
aquesta mobilitat segura entre ciutadans i ciutadanes.

Per tant tenguem temporada d’estiu i després allarguem-la,
com? Amb estratègies de comàrqueting que estam plantejant
des del Govern de les Illes Balears; amb estimulació de
producte turístic, cultural i esportiu a la nostra comunitat
autònoma; amb plantejaments sens dubte també de
l’IMSERSO, que ja em va assegurar la ministra Reyes Maroto,
intentarem que puguin ser el setembre en lloc de l’octubre i, per
tant amb aquestes estratègies conjuntes; també hem parlat amb
Air Nostrum, que és de les companyies que més vols està
posant a la nostra comunitat autònoma. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.17) Pregunta RGE núm. 4150/21, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a recuperació del nombre de
turistes. 

Dissetena pregunta, RGE núm. 4150/21, relativa a
recuperació del nombre de turistes, formulada pel diputat Sr.
Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares. Té la paraula el Sr. Campos. 

EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Armengol, no sé si ya se ha
sumado al cordón antidemocrático que le piden sus socios
ultras de MÉS o les va a volver a dejar solos, así que espero su
respuesta. 

¿Cree que no es necesario recuperar el número de turistas
que nos visitan para mantener el empleo y la riqueza?

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Campos. Té la paraula la presidenta del
Govern.
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LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Campos. Jo no
renunciaré mai a parlar en una seu democràtica, on el meu
partit ha lluitat moltíssim perquè pugui ser així durant tota la
nostra història. 

(Alguns aplaudiments) 

I li contestaré amb arguments. I, Sr. Campos, els guanyarem
amb polítiques, amb fets, amb execució de propostes. I,
efectivament, el nostre model turístic, que l’hem explicat durant
ja gairebé sis anys, i hi hem treballat conjuntament per poder-lo
fer possible, sí aposta perquè el turisme sigui sent motor
econòmic a la nostra comunitat autònoma sense cap mena de
dubte, però aposta per criteris de qualitat com hem treballat des
del sector privat conjuntament amb el Govern de les Illes
Balears, des de fa ja uns anys. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

Sra. Armengol, yo si se lo he preguntado es porque hace
cuatro meses su consejero de Turismo y portavoz del Gobierno,
el Sr. Negueruela, afirmó textualmente: “No hacen falta tantos
turistas para mantener el nivel de empleo y de generación de
riqueza”, y lo dijo más chulo que un ocho, cuando ya sabía que
el PIB caía por encima del 30% por la falta de turistas. 

Mire, en estas fechas ya estaríamos en temporada turística
y está casi todo cerrado. No sé si es este el modelo turístico que
defienden usted y el Sr. Negueruela. ¿Qué es para usted tener
temporada, Sra. Armengol? ¿La apertura de un 20% de
establecimientos turísticos?, ¿de un 30%? ¿Por eso declara que
aun estamos a tiempo?

Porque, realmente, ese era el plan que ya tenían ustedes
antes de la pandemia: sobran turistas. Y además lo llevan a la
práctica: los cruceros, prohibidos; el turismo vacacional,
perseguido; el ocio nocturno, cerrado; la hostelería y la
restauración, arruinadas gracias a sus medidas absurdas; las
ayudas, siguen sin llegar. Eso sí: los impuestos no se perdonan
ni uno. 

Y además si queremos lanzar el mensaje de destino seguro,
desde luego su plan de vacunación no lo va a conseguir, porque
mientras los mercados emisores -como Reino Unido y
Alemania- compran vacunas y se inmunizan, nosotros tenemos
a Pedro Sánchez que dice que será a final de verano cuando
estará inmunizada el 70% de la población española. Y en
Baleares, a fecha de hoy, no llegamos ni al 7%. 

Y ¿sabe qué hace usted, en vez de dedicarse a lo urgente e
imprescindible? Intentar desviar la atención de un modo

irresponsable, Sra. Armengol, liderando una campaña de
incitación al odio contra VOX, contra nuestros simpatizantes,
contra nuestros afiliados y cargos, de la mano de sus socios
ultras de Podemos y MÉS. ¿Se va a sumar a esa propuesta de
los amigos de Bildu? ¿Va a continuar con ellos en el Gobierno?
Porque es lo que menos necesitamos ahora, su extremismo, Sra.
Armengol. Además se lo dije la semana pasada, frente a su
extremismo antidemocrático, nosotros seguiremos defendiendo
la democracia, la convivencia y la libertad.

(Petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la presidenta del Govern.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Campos, sentir-lo a vostè parlar
de democràcia, de "xuleria", d’extremismes, és realment
sorprenent, s’hauria de mirar al mirall i hauria d’escoltar el que
diu i com ho diu. Però jo no entraré en el seu nivell, ni entraré
en el seu to, perquè sé el que volen i volen crispar, volen
dividir i volen la cultura de l’odi, i jo, com a presidenta de les
Illes Balears, faré tot el contrari. La meva tasca és unir, és
estrènyer postures, és diàleg, és consens, és arribar a acords, Sr.
Campos. I aquesta és la nostra feina, la feina que, li agradi o no,
estam fent en aquesta comunitat autònoma. I malgrat vostès,
estam aconseguint acords històrics, tant de la mesa de diàleg
social, com de les institucions, com de les forces polítiques
serioses i que fan feina en positiu per a aquestes illes, per tirar
endavant en uns moments de moltíssimes dificultats.

Ara resultarà que no hi ha una pandèmia mundial i resultarà
que el turisme no s’ha vist afectat a tot el món. I ara resultarà
que la disminució de turistes aquí és perquè nosaltres tenim una
estratègia contra el turisme, Sr. Campos. Se n’adona dels
disbarats que diu? S’adona de la realitat del que està parlant?
S’adona de la poca feina que fa?

(Alguns aplaudiments)

S’adona de la insubstancialitat dels seus arguments?

Miri, la realitat és que desgraciadament vivim una pandèmia
sanitària que ha afectat molt la mobilitat, ha afectat molt els
turistes i ha afectat molt la ciutadania d’aquesta comunitat
autònoma i la seva economia. Nosaltres com els intentam
ajudar i protegir? Amb ajudes, que vostès voten en contra que
arribin en aquesta comunitat autònoma, que això ho haurien
d’explicar algun dia. Treballam colze a colze amb el sector
turístic per poder obrir. Quina és l’estratègia millor? Ser una
destinació segura, tenir uns índexs sanitaris bons. En aquest
moment allà on vostès governen, volen governar i donen suport
al Govern, Madrid, estan tancats a totes les destinacions
turístiques estrangeres. Nosaltres no, qualque cosa fem bé, Sr.
Campos.

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

I.18) Pregunta RGE núm. 4155/21, presentada per la
diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a transparència per a
l’adopció de les mesures restrictives per la COVID-19. 

Divuitena pregunta, RGE núm. 4155/21, relativa a
transparència per a l’adopció de les mesures restrictives per la
COVID-19, que formula la diputada Sra. Patricia Guasp i
Barrero del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula la
Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Sra. Armengol, ¿considera que el
Govern es totalmente transparente al facilitar la información
sobre los criterios que tiene en cuenta a la hora de adoptar las
medidas restrictivas?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sí, Sra. Guasp, ja em va demanar la
setmana passada exactament el mateix i li torn contestar el
mateix, som un govern absolutament transparent, estam
explicant dia a dia les mesures que prenem, com les prenem,
com les acordam, explicam fins i tot el full de ruta de cap on
volem anar i com hi volem anar i li he explicat, jo mateixa a
vostè directament en moltes ocasions, que és important fer una
desescalada lenta, que és important fer una desescalada
rigorosa, precisament per poder salvar vides, que és condició
sine qua non d’aquesta societat. I segona, per poder reobrir i
reactivar la nostra economia de forma segura.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Mire, presidenta, hoja de ruta no, porque no tiene ni nos ha
presentado un plan de desescalada, como se lo pedí ya desde el
10 de febrero en esta cámara. Su gobierno ha vuelto a optar por
una flexibilización muy conservadora, presidenta, mientras que
ayer el Dr. Arranz reconoció que la situación epidemiológica
está más que estable y contenida.

¿Por qué si estamos en riesgo nivel 2 en Ibiza y en
Mallorca, están aplicando restricciones de nivel 4 reforzado,
que es cuando la transmisión no está controlada? ¿En base a
qué criterios, en base a qué indicadores se adoptan las
restricciones? Estará de acuerdo conmigo en que uno de los
aliados de la crispación es la desinformación, porque los
sectores perjudicados, los ciudadanos, tienen derecho a conocer
las motivaciones que llevan a tomar unas u otras restricciones. 

Explique qué indicadores concretos y qué criterios
científicos y sanitarios están teniendo en cuenta, porque yo cojo
una de las resoluciones, por ejemplo de noviembre de la
Conselleria de Salud y dice: “se ha consultado al comité
autonómico de gestión de enfermedades infecciosas y ha
informado favorablemente sobre estas medidas”. O cogemos un
acuerdo del Consell de Govern, “el Consell de Govern ha
acordat avui noves mesures per evitar la propagació de la
COVID, atesa l’evolució positiva de les dades, així ho recull
l’informe elaborat pel Comitè autonòmic de gestió de malalties
infeccioses”. ¿Por qué no hacen públicos estos informes,
presidenta, y las actas de sus reuniones?, quizás así se
entenderían mejor sus decisiones y las medidas restrictivas.

Mire, por ejemplo en la Junta de Castilla y León las tienen
publicadas todas en el portal de transparencia. Y también los
ocho indicadores no los van cambiando y los tienen publicados.
Mire, esta es una de las actas que tiene el portal de
transparencia de la Junta de Castilla y León. Por un lado asisten
todos los expertos y por el otro lado todos los miembros del
Consejo de Gobierno, y juntos -juntos- acuerdan tomar las
medidas de contención del virus, en base a los informes y los
datos epidemiológicos. ¿Por qué su gobierno no realiza el
mismo ejercicio de transparencia? ¿No cree usted que es
fundamental publicar estos informes? Y como no lo hacen,
desde Ciudadanos hemos presentado una proposición no de ley
en la que instamos al Govern a publicar las actas y los informes
de los comités de expertos, porque los ciudadanos necesitan
seguridad, certidumbre y confianza, presidenta, y por eso le
lanzo una última pregunta...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

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. A veure, no sé
si dubta dels experts, si dubta del Govern i si vol crear una ona
de dubte que crec que és absolutament irresponsable per part
seva, Sra. Guasp, i li he de dir amb tota la confiança i amb tota
la sinceritat.

A veure, des del Govern de les Illes Balears crec que ho
hem explicat, cada setmana hi ha una mitja de tres
compareixences de la Conselleria de Salut, explicant les dades,
la situació sanitària i les mesures com es prenen. Cada vegada
que el Govern pren una decisió, no només la parla dins el
Consell de Govern, no només la parla amb els experts que
sempre, sempre, sempre, aprova el Comitè de gestió de
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malalties infeccioses les decisions que pren el Govern, sinó que
les parlam a la mesa de diàleg, les parlam amb els consells
insulars, les parlam amb la FELIB. O sigui, que més és
impossible, Sra. Guasp.

Ara, crec que convendria que entengués el que ha passat
amb aquesta malaltia, que ja li vaig intentar explicar la setmana
passada i ho tornaré intentar avui. A veure, el mes de
novembre, quan vostè fa referència a aquestes mesures amb els
nivells que varen presentar, no hi havia la soca britànica. Passa
que entra a la nostra comunitat la soca britànica, entra de cada
vegada amb més força i això canvia la situació d’aquesta
malaltia, passa de propagar-se amb una velocitat a propagar-se
amb set vegades més aquella velocitat i ens passa la situació en
el mes de Nadal a l’illa d’Eivissa i ens passen altres situacions
a les altres illes, d’augment rapidíssim de la pandèmia i dels
contagis i d’haver de prendre decisions molt dramàtiques, com
és el trasllat dels malalts de Can Misses a Son Espases. 

En aquells moments ens reunim amb els experts i ho
explicam públicament i ho explica també el Dr. Arranz i tota la
junta dels experts. S’ha de fer una desescalada lenta, no pot
tornar succeir aquesta situació. I, per tant, amb la incorporació
de la soca britànica, explicam públicament que s’aniran prenent
les mesures de forma molt més tranquil·la, amb molt més espai
entre una mesura i l’altra i es van explicant cada quinze dies en
el Consell de Govern, quan es prenen aquestes mesures, Sra.
Guasp. 

I ho estam aconseguint, l’important és que les Illes Balears
ens hem situat amb un criteri sanitari que és el que volíem i que
podem reactivar la nostra economia de forma segura. Gràcies
a tots els ciutadans que ho fan possible.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.19) Pregunta RGE núm. 4163/21, presentada pel
diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions un cop
decaigui l’estat d’alarma. 

Dinovena pregunta, RGE núm. 4163/21, relativa a
actuacions un cop decaigui l’estat d’alarma 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, quines
actuacions preveu posar en marxa a partir de dia 9 de maig,
quan s’acabi l’estat d’alarma?

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. Des del
Govern de les Illes Balears ja hem explicat que continuarem
amb aquesta desescalada lenta, al marge de les nostres
competències, que són moltes, i sempre hem explicat que el
Tribunal Superior de Justícia sempre ens ha ratificat les nostres
mesures. 

El plantejament és que tornarem tenir Consell de Govern
dia 7, que és el dia que prendrem les mesures per als quinze
dies posteriors en aquest sentit de la desescalada lenta a la
nostra comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Sra. Armengol, el Sr. Sánchez ja ha dit que es nega a
prorrogar l’estat d’alarma i ho ha fet sense oferir cap altra
alternativa. Els ciutadans de les Illes Balears, i també les
empreses, necessiten certesa, necessiten saber què faran o què
poden fer després de dia 9 de maig, necessiten saber quins
plans té el seu govern, Sra. Armengol, si mantindrà els controls
als ports i aeroports, com controlarà el virus o si continuarà
aplicant restriccions totalment arbitràries. 

Necessiten conèixer el seu pla de desescalada, però no el
troben enlloc, no l’ha publicat enlloc i això ja està bé, és una
improvisació total, Sra. Armengol, i sí, Sra. Armengol, la seva
gestió està plena d’improvisacions, d’incongruències, de
contradiccions i d’arbitrarietat i també de mentides. 

Està ben clar que vostè no té massa idea de com funciona
un negoci o una empresa perquè precisament la improvisació
i les contradiccions són tot el contrari del que necessiten per
funcionar més o manco bé.

És absurd que un dia deixi obrir els interiors dels bars i
restaurants i al cap d’una setmana els obligui a tancar una
vegada... i sense dades que ho avalin. Miri, a nosaltres ens
sembla bé que vostè hagi autoritzat que es puguin obrir els
restaurants dins els hotels, però, ens pot explicar per què segons
vostè és perillosíssim obrir un 30% els interiors dels bars i dels
restaurants? Això és incongruent, Sra. Armengol, no ho entén
ningú.

Per tant, Sra. Armengol, ara fa una estona ha dit a la Sra.
Guasp que és una irresponsable. Vostè sempre qualifica
d’irresponsables i imprudents els que creim que les dades
epidemiològiques de Mallorca i d’Eivissa avalen l’obertura dels
interiors de la restauració. Supòs que també deu considerar
totalment... el Sr. Ximo Puig o el Sr. Pere Aragonès totalment
irresponsables perquè ells tant a València com a Catalunya sí
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que han autoritzat aquesta obertura als interiors dels restaurants.

Li ho va dir l’altre dia vostè al Sr. Ximo Puig, que era un
irresponsable, que era un imprudent? Què me’n dit del Sr.
Gabilondo?, segons vostè deu ser el súmmum de la
irresponsabilitat perquè va dir que tampoc no hauria tancat
l’hostaleria a Madrid i avalà totalment i absolutament el que
està fent la Sra. Ayuso.

(Remor de veus)

Sra. Armengol..., Sra. Armengol, i no podria ser que la
irresponsable fos vostè, precisament...

(Alguns aplaudiments)

...per no cercar un equilibri ben necessari i per abocar a la ruïna
absoluta les famílies, els treballadores i els empresaris del
sector de la restauració?

Miri, l’única mesura que pot salvar aquesta situació és la
vacunació, la màxima població vacunada, Sra. Armengol,
aquesta és la prioritat i vostè ens té els darrers d’Espanya, de
tota Espanya i això sí que és una gran irresponsabilitat per part
seva.

(Remor de veus) 

Deixi d’estar agenollada davant Sánchez, comenci a
defensar els interessos de les Illes Balears perquè els ciutadans
d’aquí ho necessitam com el pa de cada dia.

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. Sr. Company, no sé com explicar-li-
ho. És clar, vàrem començar que vostè no entenia que s’havia
de dur mascareta per protegir-se, vàrem començar així,... 

(Remor de veus)

... no entenia que s’havia de tancar l’oci nocturn a l’estiu per
protegir la població.

Resulta que no sé si està d’acord que es mantingui o no
l’estat d’alarma, no sé si està d’acord o no que es faci una
desescalada lenta, no sé si està d’acord o no en els
plantejaments que hem fet dins la restauració...

(Remor de veus)

... dins les activitats. 

Miri, Sr. Company, jo li explicaré una vegada més quina és
l’estratègia de les Illes Balears, és molt clara: salvar vides i
protegir la població i hem aconseguit ser el territori amb menys
mortalitat, amb menys mortalitat, un dels territoris europeus
amb menys mortalitat. 

 A vostè li pareix bé o no que haguem de salvar vides? Li
pareix bé o no aquesta decisió? A mi em pareix fantàstic,
sincerament.

(Remor de veus)

Hem decidit en aquesta comunitat autònoma mentre anar
protegint la població i per tant, reclamar ajudes tant de fons
europeus com al Govern espanyol per poder-les aplicar en
aquestes illes, desgraciadament vostès s’han abstingut davant
la inversió més important de doblers públics de l’Estat espanyol
a les Illes Balears perquè vagin directament a les empreses.
Vostès ni tan sols varen votar a favor de l’aportació més
elevada que ha fet Espanya a les Illes Balears perquè vagi
directament a les empreses, a la restauració de la qual parla,
vostè no va fer res perquè tengués els recursos públics que
necessiten, Sr. Company.

(Alguns aplaudiments)

Tercera qüestió, és important per poder reactivar el turisme
i per poder reactivar l’economia tenir una incidència sanitària
adequada, ja no l’he sentit parlar més d’incidència acumulada
des que estam tan bé, Sr. Company, i és una pena perquè això
és gràcies al personal sanitari i gràcies sobretot als ciutadans
d’aquesta comunitat autònoma.

Que avui TUI ens posi com a ejemple, a les Illes Balears i
concretament a Mallorca en el temps de Setmana Santa no li
pareix una bona notícia, Sr. Company? 

No li pareix una bona notícia que siguem els únics que
estiguem... només en tres comunitats autónomas oberts per
Alemanya?

No li pareix una bona notícia que estiguem treballant amb
el Govern d’Espanya perquè Regne Unit ens entri al semàfor
verd i poder obrir la temporada turística?

Vostè això no li pareix una bona notícia? Idò a nosaltres sí,
Sr. Company.

Seguirem amb aquesta desescalada lenta i seguirem amb les
eines que tenim i pactant amb el Govern d’Espanya les
decisions que puguem prendre a partir del 9 de maig. 

Aquest és el nostre compromís amb la nostra terra, salvar
vides i protegir la població.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta...
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(Remor de veus)

II. Interpel·lació RGE núm. 3745/20, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a moratòria de
creuers. 

Passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la Interpel·lació RGE núm. 3745/20, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a moratòria de creuers. 

Començam la intepel·lació amb la intervenció del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, señoras y señores
diputados, Sr. Conseller, traemos hoy a debate esta
interpelación referente al turismo de cruceros que en Baleares
hasta la llegada de la pandemia ha sido un segmento de negocio
que ha venido generando grandes ingresos para nuestra
comunidad autónoma y miles de puestos de trabajo cuya
actividad se vio frenada en seco por la llegada de la pandemia
que produjo el cierre de puertos a nivel nacional y también por
decisión propia de las navieras que suspendieron su actividad
en marzo de 2020.

Ahora, más de un año después, con la aparición de las
vacunas, con las directrices sanitarias reguladoras emitidas por
la Unión Europea a principios de julio de cómo había de ser el
turismo de cruceros, a la vista de que ya hay países y destinos
que han iniciado prudentemente esta actividad en base a la
implantación de los exigentes y exhaustivos protocolos
COVID, creemos inaplazable que ustedes den a conocer qué
planes o qué previsiones tiene el Govern respecto de la
reanudación de los cruceros, para cuándo Baleares tendrá su
propio protocolo COVD y qué van a hacer con la moratoria que
ustedes impulsaron, puesto que es evidente que la situación ha
cambiado totalmente. 

El problema ahora ya no es la llegada de cruceros, el
problema ahora es que puedan volver y reanudar la actividad,
porque si hoy todavía las navieras no pueden saber seguro si
volverán, si podrán hacer escala en Palma en 2022, ¿cuando se
sabrá?, ¿cuándo podrán las navieras incluir en sus rutas a
Baleares de manera segura a partir de 2022? Espero que ahora
nos lo cuente.

Hoy las navieras están cancelando las escalas de este mes
de mayo a Baleares, no saben qué pasará con las de junio. El
sector anuncia que se han perdido ya en lo que va de año 230
escalas que estaban programadas y no se sabe qué pasará de
julio a diciembre de 2021, una incertidumbre que está
afectando muy negativamente a nuestro archipiélago, al sector
y a toda la oferta vinculada, máxime cuando el Govern balear,
cuando usted y la Sra. Armengol no han aprobado todavía el
protocolo COVID para la actividad de los cruceros, los
cruceros entre puertos españoles como los que tiene Canarias
o Andalucía aprobados o Barcelona que está trabajando en un
plan piloto.

Por tanto, Sr. Conseller, ¿por qué Baleares no tiene todavía
ese protocolo?, ¿a qué están esperando?, ¿para cuándo será una
realidad?

Efectivamente en España los puertos están cerrados y es una
competencia estatal, muy bien, pero concretamente los cruceros
internacionales... pero estamos viendo que en Canarias desde
el mes de noviembre pasado se llevan a cabo cruceros de
cabotaje, ¿por qué?, pues porque el Gobierno de Canarias
trabajó en esa línea, intensificó los contactos con navieras para
poder iniciar la actividad en las condiciones que el Gobierno
estatal establecía y comenzaron con los cruceros interislas, con
pasajeros alemanes llegados en avión con PCR hecha y todas
las medidas de seguridad.

Hace unos días la Junta de Andalucía anunciaba que había
aprobado el protocolo COVID para permitir la vuelta de los
cruceros con escalas nacionales, concretamente a Málaga a
partir de julio, lo que está generando ya una gran demanda.

Entonces, ¿por qué en Baleares todavía no hay ninguna
señal de que ustedes quieran mover un dedo para recuperar esta
actividad?

Le pregunto: ¿van a impulsar desde el Govern los cruceros
entre puertos nacionales? ¿Van a instar al Gobierno central
para que reabra los puertos del Estado para los cruceros
internacionales, de la misma manera que llegan vuelos
internacionales al aeropuerto de Palma y de todas las islas?

Mire, la Unión Europea emitió ya a principios de julio
pasado las directrices sanitarias y reguladoras y
recomendaciones de cómo había de ser el turismo de cruceros,
que en algunos países ya han sido transpuestas como normativa
local, autorizando, bajo el estricto cumplimiento de estas
directrices, el tráfico de cruceros internacionales, cosa que
España todavía no ha hecho, Italia y Grecia sí.

Y si bien es cierto que en el caso de Italia, por ejemplo, la
tercera ola paró la actividad de cruceros, también lo es que la
actividad se reinició cuando sanitariamente se consideró
adecuado. De ahí la importancia de estar preparado, de tener un
marco sanitario claro, unos protocolos COVID en base a los
que trabajar y poder activar o desactivar la actividad, como
hemos venido pidiendo en numerosas ocasiones en nuestras
iniciativas.

Por tanto, está claro que la voluntad política para reanudar
los cruceros es fundamental, pero ni el Sr. Sánchez ni la Sra.
Armengol ni usted la tienen, y así se lo ha dicho ya el sector en
numerosas ocasiones, y nos preocupa sobremanera esas
políticas de brazos caídos en cuanto a la reactivación del
turismo se refiere, aunque ustedes digan lo contrario.

Mire, hemos pasado el 2020 prácticamente sin cruceros, por
la pandemia; en 2021 no sabemos para cuándo el Gobierno
central tiene intención de reabrir los puertos, veíamos una
noticia del Sr. Valdés desde Cancún diciendo que para julio,
veremos; ni sabemos cuál es el interés que tiene el Govern en
reanudar los cruceros en general y concretamente en el caso de
no desactivarse la moratoria que anunciaron, pues el tapón
podría hacer que para 2022 se excluyan en el puerto de Palma
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las rutas en el Mediterráneo, y de rebote, a Baleares, tal y como
ya le viene avisando el sector desde hace muchos meses, y
compañías ya, que usted lo sabrá, han cambiado España por
Grecia, por Chipre o por Israel.

Por tanto, ¿tiene intención el Govern de que se mantenga la
moratoria? ¿Hasta cuándo? ¿O no? ¿Cuándo van a hacerlo
público si estará o no vigente a partir de ya para que las
navieras, insisto, puedan volver a planificar con algo de
certidumbre?

E insistimos que consideramos fundamental trabajar en el
reinicio seguro de los cruceros a nivel nacional y balear, puesto
que España, entre mediados de marzo y septiembre de 2020, se
estima que la suspensión de las operaciones de cruceros
provocó unas pérdidas que ascienden a más de 2.400 millones
de actividad económica, más de 20.000 empleos y 559 millones
en salarios respecto a 2019.

Y es importante también su reanudación, porque para
Baleares la actividad supone en un año pre-COVID 500
millones, según datos aportados por el sector y miles de puestos
de trabajo directos e indirectos. Quiero recordar que ya en 2019
el Partido Popular propusimos que se hicieran estudios del
impacto económico, social y mediambiental de los cruceros en
Baleares para poder tomar las mejores decisiones.

Le recuerdo que en el mes de febrero de 2020, usted nos
dijo que estaban en ello, en junio de 2020, con la pandemia ya,
seguían todavía en ello, pero ahora, después de más de un año,
le preguntamos otra vez si tienen ya esos estudios redactados
y si pueden dar cuenta de ellos.

Y es importante su reanudación, insisto, con todas las
garantías sanitarias, porque el comercio, la restauración, los
guías turísticos, los taxis, los transportes discrecionales, los
souvenirs, los proveedores de todo tipo, los servicios
portuarios, etc., dependen de los cruceros en gran medida, por
no hablar de los impuestos que pagan a esta comunidad y a
España.

Es una actividad desestacionalizadora, que ahora que la Sra.
Armengol ha descubierto que hay que desestacionalizar, pues
creemos sinceramente que sería una acción muy positiva para
impulsarla sin ninguna dilación. Además, el gasto medio de
consumo directo en destino de un visitante es de entre 80 y 120
por persona y visita directo, y es un tipo de turista que
interactúa con el destino, busca nuestra cultura y nuestras
costumbre; máxime cuando Baleares había venido
posicionándose como destino de cruceros puntero, con una
gran apuesta por parte de administraciones de todos los colores
políticos, y esto vino aparejado por el impulso de importantes
infraestructuras en nuestros puertos, para precisamente poder
acceder a este segmento, infraestructuras y proyectos que
algunos de ellos son vigentes y están todavía por ejecutar o
ejecutándose.

Queremos saber, si ustedes optan por limitar los cruceros,
qué va a pasar con estas infraestructuras destinadas a mejorar
y a incrementar los cruceros. Ya sé que no es competencia
suya, pero a lo mejor usted tiene una información, que debiera
tenerla, por otro lado, Sr. Conseller.

Y para ir finalizando, y a modo de recordatorio, y para
acabar de ubicarnos, hemos de recordar que ustedes iniciaron
la legislatura anunciando la limitación de los cruceros, sin
encomendarse a nadie, sin trabajarlo con el sector, y metiendo
en el mismo saco de esta limitación a todos los puertos de
Baleares sin tampoco encomendarse a cada una de las islas y
atender sus necesidades, no es lo mismo Palma, que Ibiza, que
Menorca, que Maó.

Como viene siendo habitual en ustedes y en la Sra.
Armengol, su federalismo interior vuela por los aires cuando se
trata de cumplirlo ustedes. Y lo hicieron en un momento
inadecuado, por la desaceleración económica y del empleo que
se venía produciendo ya antes de la pandemia, Sr. Conseller;
anunciaron que regularían por ley esa limitación para lo cual no
tenían competencias, y así se lo dijo públicamente el presidente
de Autoridad Portuaria. Luego rectificaron, sí, sí, luego
rectificaron, de acuerdo.

Después dijeron que la regulación sería en base a la
negociación con las navieras y las administraciones. Estupendo,
pero, finalmente, optaron por esa moratoria que ustedes
anunciaron y no han desmentido, una medida restrictiva que
también fue tomada de manera unilateral. Argumentaron que
era por la saturación, el cambio climático, la calidad del aire,
cuando estudios de la UIB y el informe sobre calidad del aire
del Govern del 2017 afirmaban que no había conexión directa
entre la calidad del aire y la afluencia de cruceros a Palma.

En cualquier caso, como le he dicho antes, nosotros le
propusimos desde el principio que pidieran los estudios
necesarios a este respecto, que impulsaran desde el Govern las
infraestructuras, como conexión eléctrica en tierra para los
cruceros, para poder parar máquinas cuando el crucero está en
puerto, o medidas incluso de control de flujos de pasajeros.

En febrero de 2020, antes de que la pandemia se desatara,
solicitaron, como digo, esta moratorio, para que a partir de
enero de 2022 no se aceptaran reservas de escalas de cruceros
en el puerto de Palma, mientras ustedes dijeron negociaban con
el Gobierno central la regulación del número de llegadas. Con
esto, dijo el Sr. Conseller que daba un marco de seguridad y un
margen de maniobra para poder culminar esas negociaciones,
negociaciones que seguimos sin conocer en absoluto.

Ante todo esto, y con una pandemia de por medio que ha
provocado un cambio de las circunstancias, como hemos dicho
al principio, y conscientes totalmente de ello, creemos que es
más necesario que nunca y justificado que nos explique y nos
aclare cómo intención que evolucione...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Cabrera, acabi, pe favor.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

... el turismo de cruceros en Baleares.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente y gracias, Sra. Diputada. La verdad
es que cada vez que me interpela, como me dice una cosa y
después me dice que no tenemos competencias, y luego la
contraria, la verdad es que me he quedado un poco sorprendido
por su tono, porque a la vez que me decía cómo deberíamos
hacer las cosas, luego me decía que teníamos o que no teníamos
competencia, lo cual desde luego es desconcertante a la hora de
hacer un debate serio con usted.

Este gobierno nunca ha señalado que no iba a haber
cruceros, lo que siempre hemos dicho es que se iba a ordenar
la regulación de los cruceros, está pactado. Usted acaba de
decir que lo habíamos hecho con nuestro federalismo insular a
todas las islas, y no, no es cierto, está acotado el puerto de
Palma y está pactado por el conjunto de los partidos que
forman parte del Gobierno y, por tanto, eso que acaba de decir
usted, pues es una falsedad, porque si ve todo lo que se está
haciendo es circunscrito al puerto de Palma y son los acuerdos
a que hemos llegado todas las fuerzas, ya desde hace bastante
tiempo. A lo mejor lo que pasa es que no recuerda lo que
sucedía antes de la pandemia.

Ha vuelto a decir que la situación económica era
prácticamente recesión antes de la pandemia, no es cierto,
estábamos en crecimiento, uno de los años más importantes de
nuestra historia, el 2018 y el 2019; veníamos, efectivamente, de
años difíciles en el período 2011-2015 y a partir del 14 es
cierto que se empezó a recuperar, 15 y sobre todo 16, 17 y 18,
que son los mejores años económicos con el gobierno
progresista que hubo la legislatura pasada y que hay esta.

Eso simplemente para aclarar el contexto donde nos
circunscribimos y evitar que sigan diciendo falsedades como la
de la situación económica, no, así no, Sr. Costa, crecer es
crecer, decrecer es decrecer, y me gustaría que usted, que sabe
un poco de esto, crecimiento sigue siendo crecimiento, puedes
crecer más o menos, pero puedes crecer. Y, efectivamente, hay
economías que depende de como estén de avanzadas y
evolucionadas, crecen al 10% cada año, pero eso a veces no es
bueno y hay que ver de dónde partías, si tú creces y tiene tu
nivel de paro por debajo del 8%, creo que usted sabe que eso
era positivo en estos momentos. Pero, bueno, si queremos
hablar de crecer, decrecer, desaceleración y aceleración,
cuando quiera me interpela usted y también podemos discutirlo.

En lo que va con el sector, el sector tiene reuniones
constantes con esta conselleria, a través de su directora general
y, por tanto, con el sector de cruceros tenemos relación
permanente.

Hay dos aspectos clave que creo que podemos ponernos de
acuerdo: lo primero, la regulación que usted ha dicho, la ha
circunscrito a julio de 2020, las recomendaciones de la Unión
Europea de julio de 2020 han cambiado bastante para la

reapertura turística después de la evolución de la pandemia, no
sé por qué se queda en julio de 2020, y, por tanto, los
protocolos a nivel europeo se están homogeneizando; hasta el
punto de que ahora están hablando de certificados digitales de
que no se hablaba en julio de 2020, que ahora sí se habla, y por
tanto se está trabajando en la homogeneización de todos los
servicios.

Por tanto, yo creo que en eso deberíamos ser un poco más
rigurosos.

Y después está el tema de los cabotajes a nivel nacional.
Nosotros, y creo que es razonable, somos una comunidad
autónoma que depende en materia de cruceros muchos de los
destinos españoles e internacionales, formamos parte de un
grupo de escalas donde nuestras escalas principales vienen con
Cataluña, con Comunidad Valenciana o con Andalucía, por una
parte, y sobre todo, después, con todo el arco mediterráneo, con
Francia e Italia. Por tanto, por nuestra posición geográfica es
así, no hay cruceros entre..., no estamos en una posición como
la que ha estado Canarias, que lleva bastante más tiempo en una
situación diferenciada en materia de cruceros, porque ellos es
cierto que pueden tener esos cruceros de cabotaje.

Y después nosotros estamos con el Gobierno de España
concretando un marco que se aplica a todas las comunidades
autónomas. Si no hay un marco para todas las comunidades
autónomas, porque básicamente los barcos salen de una
comunidad autónoma y van a otra, con lo cual debería haber
una coherencia de protocolos entre una comunidad autónoma
y otra, y para nos estamos coordinando a través de la Comisión
Interterritorial de Salud, lo lleva Salud, si no tendremos, por
supuesto, un protocolo propio, eso está claro que nosotros
tendremos un protocolo propio en ese sentido.

Y, en segundo lugar, dependemos de un turismo de cruceros
que en nuestro caso deriva más de la parte internacional, que es
la que se está trabajando en abril, y yo creo que eso también
usted lo conoce. Por tanto, en esa materia se está trabajando
para la reapertura, para nosotros es un sector importante, de la
misma forma que se abra el turismo internacional a través de
otros medios, como puede ser los aviones, pues, por supuesto,
nos interesa también los cruceros en cuanto a actividad
importante para nuestro sector.

Y en cuanto a la moratoria que era objeto de esta
interpelación, se está trabajando con el sector, se está
trabajando en el seno del Govern con tranquilidad. Lo que
debería no hacer es discursos alarmistas, yo creo que si el
Partido Popular intentase no hacer discursos alarmistas
podríamos intentar construir, en 2022, si la situación sanitaria,
y yo creo que todos confiamos que esté bien, habrá cruceros en
Palma, los habrá y los habrá de una forma ordenada, porque
trabajaremos en que los haya, no va a haber un problema de
que no tendremos cruceros en Palma en 2022, como acaba de
decir, no hagan ese ejercicio de alarmismo, no es real. Claro
que tendremos cruceros, lo que nos gustaría es tenerlos de
forma ordenada, y al propio sector le gustaría tenerlo de forma
ordenada, porque las imágenes de masificación, y créame que
en un escenario post-COVID, de forma más importante, es algo
que estamos trabajando entre todos.
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Y con el sector hay una relación muy fluida y un diálogo
constante. Y eso yo creo que nosotros lo tenemos claro.

Y no me haga más comparaciones, no me compare con
otros destinos, comparese únicamente con nosotros, no
compare con Canarias o no compare con Italia, es que cada vez
que me saca Italia, Italia todavía, hasta la semana pasada, ha
cerrado toda su actividad económica, y la semana pasada me
hablaba de la Toscana usted, o sea, tienen una obsesión con
Italia, o sea las islas de la Toscana...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible i remor de veus)

... -sí, las islas de la Toscana, perfecto, vamos a hablar de Italia
en este Parlamento que es la preocupación de nuestros
ciudadanos, que usted sea capaz de decir la Toscana y luego las
islas de la Toscana.

Mire, las islas de la Toscana también se lo puedo explicar,
tienen todas juntas 295 quilómetros cuadrados, y Baleares tiene
5.000 quilómetros cuadrados, ¿de qué estamos hablando en
materia turística? Es que no tienen, vienen con una ignorancia
de datos que, por mantenerse en una ignorancia, me dijo la
semana pasada, vienen a replicar sobre la Toscana, con 295
quilómetros cuadrados; me puso a Capri como competidor
turístico de Baleares, Capri, ¿sabe cuántos quilómetros
cuadrados tiene Capri? 10 quilómetros.

(Remor de veus)

¿Sabe qué pasa con los cruceros en Italia? Que han estado
cerrados hasta la semana pasada, como toda su actividad
turística. Es que ustedes cuando vienen aquí, ahora ya no, ahora
no, cambiamos el rol...

(Remor de veus)

..., cambiamos de la Toscana porque en la Toscana metimos la
pata. ¡Fórmense, fórmense! Vengan con un debate serio y
debatan cosas serias y no hagan un ejercicio de populismo...

(Remor de veus, alguns aplaudiments i petit aldarull)

..., y no hagan un ejercicio de populismo como tiene que hacer
para no sé en que materia, sean serios y rigurosos.

Con el sector, por supuesto que hay negociación...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, senyors diputats.

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

..., por supuesto que hay relaciones y por supuesto que estamos
en permanente contacto, no sé con quién están ustedes porque
cada vez son menos serios. Ustedes son capaces de poner en
valor la situación epidemiológica para la apertura turística y
criticarla para otros sectores, y hoy en esta cámara hemos
escuchado dos debates contrapuestos del mismo Partido
Popular, ¿dónde están ustedes?

Yo lo que me gustaría saber es a dónde van ustedes con este
debate y con estos tonos. Yo cero que sería lo más importante
para el conjunto de la ciudadanía,...

(Remor de veus)

... mientras tanto interpelaciones que no sirven para sumar, que
no sirven para hacer...

EL SR. PRESIDENT:

Srs. Diputats, per favor.

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

... y simplemente debates pues como los que estamos teniendo,
que yo creo que, por desgracia, no sirven para mejorar nuestra
situación. Y nosotros seguiremos haciendo trabajo en ese
sentido y otra vez sin el Partido Popular.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula la
Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente. La verdad es que no decepciona
nunca, es tan inconsistente y tan decepcionante,...

(Algunes rialles i alguns aplaudiments)

... todo ese discurso, Sr. Conseller, hoy veníamos a debatir de
un tema súper importante del que dependen miles de personas,
miles de puestos de trabajo, cientos de empresas, y usted viene
aquí a hacer un debate que no soy capaz de calificar porque es
totalmente decepcionante y fuera de lugar, la verdad, Sr.
Conseller.

Mire, usted dice sorprendido que es el tipo de explicación,
mire, la explicación que le hemos dado es clara y cristalina,
basada en los hechos objetivos y contrastado con el sector,
absolutamente todo, porque nosotros nos informamos, no sé
usted, pero nosotros nos informamos, porque la isla de la
Toscana usted dijo que no existía, y ahora viene enmendando
la plana y diciendo que sí que existen islas en la Toscana...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

..., me parece tan triste que usted pierda minutos de su
intervención en hablar de estas cosas que, de verdad, que un
conseller del Govern balear, la gente de Baleares no se merece
esto.

Dicho esto, continúo con la intervención, Sr. Conseller.

Desaceleración económica, es lo que había antes, no
tergiverse las palabras, nosotros no decimos que no habrá
cruceros en el 2022, decimos que usted tiene que aclarar si
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habrá cruceros en 2022, que es para lo que viene aquí y cobra
su sueldo, Sr. Conseller.

Cuando habla de Canarias, claro que comparo con Canarias
y con Andalucía y con quien considere oportuno, porque es lo
que hay que hacer, porque si vivimos en su burbuja particular
moriremos de inanición aquí todos, Sr. Conseller. Usted tiene
la obligación de mirar por la gente y de preocuparse de que si
en otro sitio lo están haciendo mejor les copie, ya se lo dije una
vez, no invente, copie, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

Insisto, le preguntábamos qué va a pasar con los protocolos
COVID, cuándo los va a tener. Usted dice, estoy en ello, oiga,
estoy en ello, hace un año que está en ello con los estudios,
hace un año que está en ello con la negociación de cómo van a
ser los cruceros de aquí en adelante, y hace Dios sabe cuánto
que está en ello con el tema de los protocolos. ¿No le da
vergüenza no tenerlos hechos todavía? ¿No le da vergüenza no
dar respuesta a toda la gente que necesita esos protocolos para
cuando sea posible reiniciar la actividad?

Se lo voy a poner más claro, mire, Sr. Conseller, ¿va usted
a hacer lo posible para que llegue el crucero en mayo, el Mystic
que pueda atracar en Palma o en el resto de islas que estaba
previsto y traerlo de Canarias? ¿Va usted a hacer todo lo
posible para que pueda atracar en Baleares el Mystic en el mes
de mayo? ¿Va a hacer usted todo lo posible para que atraque el
World Voyager en Menorca el 5 de mayo, va a hacer usted
todo lo posible, o no? ¿O va a seguir con su tranquilidad
habitual sin dar respuesta a los ciudadanos, Sr. Conseller? Eso
sí que es triste, eso sí que es triste, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudicments)

Si no lo hace será porque no quiere, porque está en su
mano, Sr. Conseller, y esto la gente lo tiene que saber, que si no
pueden será porque usted no ha querido.

Mire, quiero recordarle que el 18 de junio, ya en pandemia,
a raíz de una batería de preguntas que le formulé en comisión,
respecto a la ordenación y regulación de la llegada de cruceros,
dijo que estaban trabajando en ello, junio de 2020, pero que no
había cruceros y que se preveía que en los siguientes meses
tampoco los habría. Palabras textuales nos dijo: “no tenemos
presión ni prisa para poder tener que llevarlo a cabo de forma
inmediata, por tanto, todo eso se puede hacer desde luego con
más tiempo”. Ha pasado casi un año, Sr. Conseller, nos
sorprendió muchísimo esa tranquilidad, la verdad, máxime
cuando ha pasado, ya le digo, un año y hay gente que depende
de ello. Hay puestos de trabajo que no se podrán recuperar si
usted esto no lo pone en marcha y máxime cuando aquí están
llegando vuelos internacionales con todos los controles
sanitarios habidos y por haber y que están resultando de una
manera positiva. 

Sr. Conseller, es muy injusto esto que está haciendo con el
sector de cruceros y no lo entendemos y creemos que usted
tenía que dar respuestas en este sentido, ¿para cuando tendrá
una respuesta respecto a qué va a pasar con la regulación de
cruceros? Le voy a hacer una propuesta en positiva, usted no

quiere propuestas en positivo porque le molestan, pero yo se lo
voy a dar. Creemos que si reinicia los cruceros entre puertos
nacionales sería la mejor manera de testar los protocolos y
seguramente les ayudaría a poder definir mejor, conjuntamente
con el sector, cómo ordenar la llegada de cruceros en adelante,
que es uno de sus objetivos según dice, porque los hechos no
le avalan, Sr. Conseller.

Por tanto, simplemente queremos que nos conteste, nos
gustaría que utilizara los cinco minutos que le quedan, porque
aquí le han sobrado dos, bueno, pues que utilice los cinco, nos
conteste con seriedad, con rigor y de una manera respetuosa,
para variar, Sr. Conseller, y que la gente pueda saber
exactamente de su boca qué va a hacer el Govern balear y
cómo va regular de cara a futuro qué futuro les espera a los
cruceros en Baleares.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrera. En torn de contrarèplica té la paraula
el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball.

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

Bueno, en la segunda parte vamos a intentar ordenar el
debate porque ha dicho dos cosas que yo creo que son
importantes y que la ciudadanía creo que sí entiende, pero es
contradictorio con lo que acaba de decir el Sr. Company
anteriormente. Usted acaba de decir que los aviones llegan de
forma positiva y que llegan de forma segura, que llega turismo
de fuera, ¿no?, eso lo acaba de decir y de reconocer, ¿por
qué?...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... ¿por qué llegan de forma positiva?, ¿por qué llegan? Porque
hay protocolos, protocolos serios que este gobierno ha hecho
y que está permitiendo que haya esa actividad de una forma
rigurosa.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Por favor, por favor, intenten no interrumpir uno cuando
habla, un segundo, usted ha venido aquí y me ha dicho que
intente ser respe..., es que deberían ser respetuosos ustedes
cuando las otras personas hablan.

(Alguns aplaudiments)

Y llegan por eso, llegan porque hay unos protocolos serios
y rigurosos. ¿Sabe qué incidencia tenemos nosotros?, ¿por qué
pueden llegar? Porque este gobierno se ha tomado las cosas de
forma seria y rigurosa para reabrir nuestro principal sector y lo
haremos con el sector de los cruceros. Y ya se lo he dicho, va
a haber cruceros en 2022, sin ninguna duda, habrá por supuesto
cruceros en 2022. No lo ponga en duda. Va a haber acuerdo,
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estamos trabajando en ese sentido y pueden estar totalmente
tranquilos en esa dirección.

Se está trabajando con el conjunto de comunidades
autónomas para en las islas y las comunidades del
Mediterráneo tener protocolos lo más armonizados posible. Es
cierto que Andalucía sale con el suyo, nosotros desde Salud
está trabajando el suyo porque, le vuelvo a decir, son
protocolos sanitarios, no son protocolos económicos, son
protocolos sanitarios que marcan las condiciones que dicen los
expertos epidemiólogos de cómo debe organizarse. Después
está la apertura internacional que para nosotros es prioritaria. 

Usted sabe eso y usted viene aquí a plantear este debate y
a reírse y a decir que no tenemos protocolos o no tenemos
protocolos, pues si tenemos protocolos es de lo poco que nos
va a permitir tener temporada turística. Los protocolos que el
presidente de su partido acaba de criticar en esta cámara
parlamentaria. Los protocolos de seguridad que el presidente de
su partido ha criticado esta..., porque han dicho que són...

(Remors de veus i alguns aplaudiments)

... ¿qué ha dicho que son?, que son arbitrarios, que no están
justificados. Eso es lo que está permitiendo, no es mentira, lo
acaba de decir el presidente de su partido. Por tanto, dejen de
hacer el ridículo en ese sentido, dejen de jugar con la economía
de estas islas y sobre todo dejen de jugar con la salud de estas
islas.

Los protocolos, por ejemplo, sanitarios que no nos
permitirían tener temporada turística son los de la Comunidad
de Madrid, 344 de IA a día de hoy, ¡344 de IA a día de hoy!,
cerrados para Alemania, para Reino Unido y para todo el
mundo. 

Le voy a decir otra cosa, y lo hablamos la semana pasada
con el secretario de Estado de España Global y con el conjunto
del sector, nosotros estamos trabajando para abrirnos con el
Reino Unido. Ahora mismo si a Baleares se la valorase como
una comunidad autónoma, tendríamos apertura con el Reino
Unido, pero si se nos valora como el conjunto de España no,
¿sabe por qué?, básicamente por culpa de la Comunidad de
Madrid que está poniendo en riesgo la apertura turística de
prácticamente todas las comunidades autónomas...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... eso es una realidad y ¿sabe qué es lo peor de todo?, y, ¿sabe
qué es lo peor de todo para venir aquí a hacer ese debate?, que
lo que está poniendo en riesgo son vidas humanas y no valoran
la vida de las personas, sí, de su comunidad autónoma...

(Continuen el remor de veus i alguns aplaudiments)

... i aquí, i aquí tenemos la tasa de mortalidad más baja de
cualquier comunidad autónoma. No se baje la mascarilla para
discutir conmigo, espere su turno, pero no se la baje. En serio,
en serio, mantengan un debate ordenado, por favor. Por favor,
cálmense, cálmense.

(Alguns aplaudiments)

Los cruceros van con los protocolos sanitarios, entiéndalo.
Los protocolos sanitarios que aplicamos nos permiten tener una
oportunidad de reapertura, lo dice todo el sector y todos los
expertos con los que ustedes hablan. Si aplicásemos otros
protocolos no tendríamos ninguna opción para abrir, como pasa
con Alemania y otras comunidades autónomas como Madrid y
otras comunidades que ustedes conocen bien. 

Por tanto, nosotros seguiremos con un trabajo serio y
riguroso para proteger nuestra salud y salvar vidas. Los
protocolos serán rigurosos, los marcará la Consejería de Salud
y iremos economía a medida que se pueda para proteger
también al conjunto de nuestra ciudadanía. Esa estrategia de
salud y economía es la que nos debe permitir tener una
oportunidad para reabrirnos este año, con los cruceros, con los
aviones, con los hoteles, con los restaurantes, con los
comercios, con todos y de forma rigurosa. 

Somos una comunidad autónoma rigurosa, no lo pongan en
cuestión. Hoy cuando Alemania dice, cuando TUI nos pone de
ejemplo y cuando la semana pasada Alltours nos pone de
ejemplo y cuando DER Touristik nos pone de ejemplo es por
algo, es porque aquí se trabaja de forma rigurosa, se hacen
protocolos para reabrir nuestra economía y, mientras sucede
eso, ustedes lo único que hacen es criticar esos mismos
protocolos que estamos aplicando, como ha hecho el presidente
de su partido. 

Céntrense, céntrense, defiendan la salud y protejamos
nuestra economía.

Gracias, señores diputados.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

III. Moció RGE núm. 4044/21, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a erradicació de la pobresa i gestió de
l’Ingrés Mínim Vital, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 2744/21. 

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que consisteix en el
debat i votació de la Moció RGE núm. 4044/21, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a erradicació de la pobresa i
gestió de l'Ingrés Mínim Vital, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 2744/21. Començam el debat amb la
intervenció del Grup Parlamentari Popular, té la paraula la Sra.
Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, president. Molt bon dia, diputades i diputats.
Venim avui aquí a presentar una moció amb mesures per
erradicar o pal·liar la pobresa i també a parlar de la gestió de
l’Ingrés Mínim Vital, que es derivada d’una interpel·lació que
li vàrem fer a la consellera Fina Santiago fa unes setmanes.

Balears l’any 2019 érem la tercera comunitat autònoma amb
més persones en risc d’exclusió social, parlàvem de més de
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220.000 persones. A Balears avui, 2020, som la primera
comunitat autònoma amb més persones en risc d’exclusió social
i superam àmpliament en més d’un 30%: 83.000 persones a
l’atur, 30.000 persones en situació d’ERTO i molta, molta gent
que mai no s’hagués imaginat haver de dependre d’una bossa
de menjar per posar aliments damunt la seva taula. És una crisi
social i econòmica que mai no haguéssim imaginat viure aquí,
a les Illes Balears. 

Estic segura que qualcun dels diputats que després
intervendran parlaran que nosaltres tenim una forta
dependència del turisme i ens diran que tot això és causa d’una
crisi econòmica perquè no poden venir turistes. Però és cert que
des de fa sis anys governa un pacte d’esquerres, des de l’any
2015 governen els mateixos a les Illes Balears. Sis anys que ha
comptat aquesta comunitat autònoma amb 4.000 milions
d’euros més, que 4.000 milions d’euros més haguessin servit
per posar les bases perquè avui en dia no tenguéssim aquestes
xifres de pobresa que tenim a les Illes Balears, i m’explic.

Fan falta i faltaven... molta falta a partir de l’any 2015,
molta falta, mesures per a treball que s’haguessin pogut fer
polítiques serioses i efectives per a la creació de llocs de feina,
diversificar l’economia, lluitar en contra de la temporalitat
perquè m’ho han sentit aquí dir moltes vegades: la millor
mesura en contra de la pobresa és la creació de llocs de feina,
però també -vostès ho saben- s’haguessin pogut fer moltes més
coses, moltes més mesures en matèria d’habitatge, i m’explic.

De l’any 2015 a l’any 2019 es varen entregar zero
habitatges a les Illes Balears, tenim els lloguers més elevats de
tota Espanya, per no dir que Palma és la ciutat més cara de tota
Espanya en qüestió de lloguers i tenim molta de gent, moltes
famílies que quan han pagat el seu habitatge i els subministres
els queden 200 o 300 euros per passar el mes. Per tant, no els
queda altra que anar a una cua de la fam.

Per tant, Balears ha arribat a la crisi actual (...) econòmica
sense haver fet els deures, varen perdre el temps en altres coses,
però no varen fer els deures que havien d’haver fet i ara són els
ciutadans els que paguen les conseqüències de la seva nefasta
gestió durant la legislatura 2015-2019.

Pobresa lleu, pobresa moderada, pobresa severa, el cert és
que una família no sap quin tipus de pobresa té, però sí que sap
que quan no té doblers per posar aliments a la seva gelera no li
queda altra cosa que recórrer a les institucions per a una ajuda,
per a una percepció econòmica.

Vostès saben que l’any passat, al mes de maig de l’any
passat es va aprovar l’Ingrés Mínim Vital, una mesura estrella
que nosaltres hem dit moltes vegades que ha estat una mesura
estrellada. 

Per això al primer punt d’aquesta moció nosaltres deim que
el Parlament de les Illes Balears constata el fracàs de l’Ingrés
Mínim Vital ja que quasi un any després, es va aprovar al mes
de maig, a Balears de 29.000 sol·licituds just se n’han aprovat
un 5%, és a dir, han deixar fora un 95% d’aquelles famílies més
vulnerables i varen anar en contra d’aquelles expectatives que
els havien creat, un 53% dels expedients directament s’han

denegat i encara queda pendent de resolució un 42% dels
expedients.

Al segon i al tercer punt demanam dues coses molt
senzilles, que entenem que no hi haurà cap problema per
aprovar-les perquè també els havíem demanat a una PNL
anterior en comissió i es va aprovar així en comissió. Per tant,
jo no entendria que aquests punts no s’aprovassin aquí quan per
dues PNL ja s’han aprovat en comissió, que és, primer de tot,
la modificació dels requisits de l’Ingrés Mínim Vital perquè
també arribi a les famílies que tenen pobresa sobrevinguda i
que la gestió d’aquest Ingrés Mínim Vital es faci aquí.

Em vull detenir al quart punt. El quart punt nosaltres creim
que és molt important que s’aprovi, i m’explic. El mes de maig
de l’any passat es va aprovar el Decret 10/2020, de les
prestacions econòmiques de totes les Illes Balears, es va
aprovar via decret quan nosaltres crèiem que s’hauria d’haver
tramitat com a llei perquè s’estaven modificant amb un simple
decret totes les prestacions de les Illes, tant dels ajuntaments,
com les dels consells i també les del Govern. 

La RESOGA nosaltres vàrem dir en aquell moment que
deixaria un perfil de gent fora i que no es podia suspendre dins
l’any 2020 la renda mínima d’inserció. Com així ha passat? El
Partit Popular al Consell Insular de Mallorca el mes passat, el
mes de març va demanar que no se suspengués la renta mínima
d’inserció. Ahir vàrem saber que al final el Consell Insular de
Mallorca, perquè han quedat fora 850 famílies, just a Mallorca,
està preparant una renda.

Per tant, la RESOGA deixa gent fora, l’ingrés mínim deixa
gent fora i és important que els consells insulars que han estat
fent un sobreesforç de creació de noves rendes per no deixar
totes aquestes famílies que queden sense res -sense res-,
almanco via modificació de la RESOGA o bé via pròrroga de
la renda mínima d’inserció arribem a elles, perquè els consells
insulars fan tot el que podem i més, però tendran una mancança
molt forta de recursos per arribar-hi.

També al cinquè punt demanam que el Parlament de les
Illes Balears revisi els requisits i el procediment per assegurar
que totes les línies d’ajudes de lloguer arribin a les famílies més
necessitades. Com deia avui el meu company no pot ser que les
ajudes que havien d’arribar a 8.000 persones, encara n’hi hagi
quasi 7.000 que no els ha arribat.

Deia la consellera que dins l’any passat havien arribat 8
milions d’euros...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, acabi, per favor.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sí, ja acab..., d’ajudes al lloguer, però s’ha de dir que és que
s’havien pagat les de l’any 2018 i les del 2019. No pot ser que
a l’any 2021 el mes de maig encara no hagin rebut les ajudes de
lloguer.
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Per tant, nosaltres els demanam que tenguin en compte
aquesta proposició, aquesta moció i que li donin suport perquè
no ens ajudaran a nosaltres i al Partit Popular, serà en benefici
d’aquelles persones que ho passen més malament a les nostres
illes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. En torn de fixació de posicions pel
Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra. Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tots i a totes. Sra.
Durán, votarem a favor dels punts 2, 3 i 5. 

Al punt 2 bàsicament perquè ja s’està fent, el passat febrer
el Consell de Ministres va aprovar millores en la tramitació i en
la gestió amb l’ampliació de perfils per donar major cobertura
i facilitar l’accés a la prestació; revisions i modificacions ja
s’estan fent, però en calen més. La modificació del Reial Decret
Llei de l’Ingrés Mínim Vital està en tramitació parlamentària
al Congrés dels Diputats, allà tenim totes una oportunitat de
proposar totes les modificacions que es considerin oportunes.

També votarem a favor del punt 3 perquè el Govern de les
Illes Balears així ho ha manifestat, tal i com he dit als debats a
comissió aquesta decisió s’ha de prendre a l’espai de
coordinació entre el Govern de l’Estat i comunitats autònomes.

En referència al punt 5, des d’Unidas Podem trobem que no
és suficient només amb ajudes al lloguer, cal garantir el dret de
l’habitatge per complir amb la declaració universal dels drets
humans, la Constitució Espanyola i l’Agenda 2030. És per això
que demanem a totes les formacions polítiques que treballem
totes per regular els preus del lloguer. No és tolerable que els
preus abusius a l’accés a un habitatge que hi ha..., o sigui, els
preus abusius que hi ha actualment en l’habitatge estan ofegant
i empobrint la ciutadania.

Votarem en contra del primer punt i del quart i li diré el
perquè. El discurs que fa el Partit Popular en les seves
intervencions i propostes com fracàs o gestió nefasta només
persegueix el desprestigi del Govern de l’Estat. Ja els dic que
aquest discurs sobre l’Ingrés Mínim Vital tindrà poc recorregut
perquè l’Ingrés Mínim Vital ha vingut per quedar-se. És un nou
dret social que beneficia i beneficiarà moltes persones i
famílies molt vulnerables i garantirà un mínim d’ingressos que
els permeti viure dignament.

L’Ingrés Mínim Vital s’ha creat com a mecanisme de
reducció de la inacceptable taxa de pobresa i desigualtat que
existeix a Espanya. Segons l’Eurostat dels 28 països de la Unió
Europea, Espanya és el segon país amb major augment de
nombre de persones en risc de pobresa des de l’any 2008, un
13% de les persones ocupades viuen en risc de pobresa. Som
el setè país amb una major pobresa i exclusió social amb un
26,5% davant de la mitjana de la Unió Europea del 21,8%. La

Unió Europea havia advertit durant molts d’anys que l’Estat
espanyol havia d’adoptar mesures per pal·liar la pobresa
severa.

L’acord de govern de la coalició entre Unidas Podem i el
Partit Socialista incloïa la implantació progressiva durant
aquesta legislatura d’un mecanisme de garanties de renda, però
la pandèmia de la COVID-19 va obligar a actuar d’urgència i
posar en marxa el dret social de l'Ingrés Mínim Vital. Cal
recordar que l’ingrés mínim vital s’ha creat per ser
complementat amb les rendes mínimes de les comunitats
autònomes -complementat-, no totes les comunitats així ho han
entès perquè en alguna han reduït o eliminat aquestes
prestacions. Per cert, cap mesura de renda mínima en el
programa electoral del Partit Popular en la comunitat autònoma
de Madrid, ni una menció.

Des d’Unidas Podem som conscients que l’Ingrés Mínim
Vital encara no arriba a tota la gent que el necessita amb
l’agilitat que hauria de ser i això ens preocupa i molt.

Com ja he dit anteriorment, al febrer es varen aprovar
diverses modificacions a la llei i millora. Des d’Unidas Podem
seguirem treballant per millorar la prestació, no en tingueu cap
dubte, que treballarem perquè aquest nou dret sigui encara un
dret millor. Ara bé, titllar de fracàs absolut l’Ingrés Mínim
Vital com diu el Partit Popular és una cosa que no podem
aceptar; millorar la gestió i procediments és més adient, però no
nefasta, Sra. Durán.

La pandèmia està provocant pobresa sobrevinguda a moltes
persones i famílies que durant anys han vist com els seus drets
han estat retallats. Estic convençuda que si aquesta prestació
s’hagués posat en marxa fa cinc o deu anys, com deia la Unió
Europea, haguéssim afrontat aquesta pandèmia d’una forma
molt diferent. L’objectiu de l’Ingrés Mínim Vital és arribar a
850.000 llars i beneficiar a 2,3 milions de persones. Es calcula
que el pressupost anual serà de 3.000 milions d’euros a l’any.
Un càlcul ràpid: més de 65.000 milions d’euros a la banca a
fons perdut dividit per 3.000 milions dóna més de 21 anys de
cobertura de l’Ingrés Mínim Vital. Les coses es poden fer
diferent depenent de les prioritats de qui governa. Sí que es pot. 

Actualment, l’Ingrés Mínim Vital arriba a 203.000 llars,
beneficiant més de 565.000 persones a tot l’Estat. A la nostra
comunitat autònoma perceben la prestació 2.295 persones i se’n
beneficien unes 6.374 persones, aproximadament més de 3.700
adults i més de 2.600 infants. 

A la gestió d’aquesta crisi el Govern de l’Estat ha aprovat
moltes més mesures per a la protecció, recuperació i ampliació
del sistema de benestar de la població, com la paralització dels
desnonaments, de persones vulnerables sense alternativa
residencial, la prohibició de talls de subministrament, la
recuperació de la inversió de la llei de la dependència o,
simplement, de sanitat pública. També un escut social per
salvar empreses: amb ERTO, prestacions a autònoms o
moratòries, per posar només alguns exemples. 

A més, el Consell de Ministres ha aprovat el document de
directrius generals de l’estratègia de desenvolupament
sostenible, entre els reptes als quals ens enfrontem, destacar la
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necessitat de posar fi a la precarietat laboral, garantir l’accés a
l’habitatge, revertir la crisi de serveis públics, trencar l’escletxa
de gènere, fer front a l’emergència climàtica i ambiental o
revitalitzar el nostre medi rural. 

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sra. Mayor, tendría que ir terminando, por favor. 

LA SRA. MAYOR I ABAD: 

Acabo ahora mismo, Sra. Vicepresidenta. Tenim el repte de
reduir dràsticament la pobresa i la desigualtat social. És per
aquest motiu que faig una crida a totes les formacions
polítiques.

Ara toca fer polítiques valentes per garantir un estat del
benestar fort i és d’imperiosa necessitat una lluita implacable
contra el discurs feixista, amb el seu discurs d’odi que atempta
contra els valors democràtics, posant en qüestió el propi
sistema i trencant el diàleg de convivència a la nostra societat. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

 LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez. 

 EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Gràcies, vicepresidenta. No interpel·laré ni molt manco, ni
al·ludiré a la consellera però estaria molt bé, consellera, que li
passés la carta que li va enviar vostè al ministre a la diputada
que acaba d’intervenir d’Unidas Podemos. I llegeixi les
valoracions que el propi Govern -i recomanacions- li va fer i li
va demanar. Més que res per allò de cohesionar un front
important de reivindicació, que és el que jo ara referiré aquí. 

Tornam a parlar d’Ingrés Mínim Vital i tornam plantejar
iniciatives semblants i algunes idèntiques que ja hem aprovat
en Comissió d’Afers Socials i Drets Humans, en dues propostes
no de llei, Sra. Durán, una presentada pel Partit Popular i una
altra presentada per MÉS per Menorca -no per MÉS per
Mallorca, sinó per Menorca. 

I com vostès ja saben el meu grup parlamentari, Ciutadans,
hi va manifestar i hi va votar a totes dues a favor, així que no
veuran cap novetat avui aquí en el posicionament dels cinc
punts que vostès plantegen i que ja els anuncio que hi donaré
suport. 

El que em permetran és que faci algunes valoracions. Mirin,
el grup proposant d’aquesta moció i la resta de grups
parlamentaris tenim una oportunitat avui, de bell nou, de fer
d’altaveu del que tots emprant una paraula més crítica o menys,
més dura o menys, amb un eufemisme o un altre, hem dit

respecte de la gestió de la valoració de l’Ingrés Mínim Vital i
els n’esmentaré un parell. 

Tot i que ja ha estat batejada per alguns, aquí es diu caos.
Aquí no. A una comissió es va dir “caos” i després amb una
transacció va quedar en un embut. Avui aquí es diu “fracàs”, a
altres intervencions en els debats de proposicions no de llei en
comissió: estafa, frau i riure’s de la gent. 

Ineficaç, frustrant com la gestió de l’ERTO i les males
pràctiques de la Seguretat Social espanyola que provoquen que
les comunitats autònomes, municipis, carreguin amb les
necessitats no cobertes, i aquesta està dita per un senador de
MÉS per Mallorca, i a vegades senador autonòmic, talment, la
valoració de la gestió del ministeri, eh?

Així que el punt 1, Sra. Durán, val més que no el toquem
perquè sinó hauríem d’afegir tot el que hem dit aquí i a altres
comissions envers l’Ingrés Mínim Vital i la seva gestió i
quedaria poc presentable en una iniciativa parlamentària
després de la carta que ha enviat el Govern i que dia 7 d’abril
el nostre grup parlamentari, per la informació que té, encara no
té una resposta formal, almanco. 

Com també quedaria negativa i (...) la imatge d’alguns
ministres per la seva responsabilitat en un moment de crisi
sanitària i econòmica publicitant una mesura per precipitar una
norma mitjançant un reial decret llei que després va manifestar
que havia creat un efecte cridada a la gent i que ha superat les
expectatives del nombre de demandants. Curiós. Això
evidencia la improvisació, una manca de planificació i és que
es posa davant l’interès mediàtic i propagandístic en lloc
d’organitzar prèviament una administració per donar una
atenció al servei públic com cal. I que la nostra comunitat
autònoma haurà -subsidiàriament- d’assolir la seva gestió i que
nosaltres li hem dit ja que hi donarem suport. 

Els punts 2, 3 i 5 són reclam unànime, Sra. Durán, per tant
evidentment li reiter el nostre suport, per tant tampoc nosaltres
no direm res més a favor d’aquest tema sinó que la gestioni i
evidentment suport a la comunitat autònoma, que ho faci al més
aviat possible, que el faci a més a més dotat dels recursos
humans i materials que pertoca o finançar-los, ja que no és una
gestió que ens pertoca dur a nosaltres, que ja en tenim prou,
amb la situació que tenim ara. L’objectiu és no deixar ningú a
fora i així ho mantendrem.

Miri, el punt 4. Sap vostè que nosaltres no demanam assolir
més competències perquè entenem que són suficients pels
recursos que de moment tenim, i nosaltres hem donat suport als
diferents decrets de modificació de la RESOGA, ho hem fet. I
n’hi seguirem donant. La consellera va dir ahir mateix, en una
interpel·lació, li va dir a vostè que si ha de presentar més
modificacions per fer-ho més accessible, més àgil i que no deixi
ningú defora, ho faria, i nosaltres en aquesta línia i objectiu li
donaríem suport.

Ens és igual que gestioni el Govern de les Illes Balears una
única prestació donada a un perfil sempre que sigui àgil, no
deixi a ningú fora i, evidentment, doni una resposta a la
necessitat. Però també ens és igual que ho gestionin els consells
insulars, dotant-los del pressupost que pertoca. El que no pot el
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ciutadà, l’usuari és passar pel que ha passat, amb la gestió de
l’Ingrés Mínim Vital que és crear unes expectatives, no rebre
l’agilitat d’una resposta i evidentment deixar fora molts de
perfils, que és el que el Govern li ha traslladat en diferents
ocasions. 

Per tant, li manifest que nosaltres hi donarem suport.
Demanam també, aquí s’ha de demanar que facem un front
comú i que no facem demagògia i que no facem oportunisme,
crec que en el nostre discurs no ho he fet, amb les propostes de
resolució i les esmenes que nosaltres hem presentat a diferents
grups polítics -insistesc, a diferents grups polítics- així ho hem
demostrat. 

Li demanam, consellera -li demanam al Govern també-, que
en aquesta línia aquesta proposició no de llei quan es traslladi
al ministeri juntament amb les proposicions no de llei, a més
d’aquesta moció, almanco serveixi perquè el Govern de les
Illes Balears i aquest parlament tengui una resposta a la petició
no contestada que li ha fet el Govern, que ja li fa aquest
parlament -ja no el Govern, sinó aquest parlament- al ministeri
i puguem tramitar aquesta resposta a les entitats, a les persones,
a les famílies que ho estan passant molt malament. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Muchas gracias, Sr. Gómez. Por parte del Grupo
Parlamentario MÉS per Mallorca interviene el Sr. Ferrà. 

EL SR. FERRÀ I TERRASSA: 

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Senyores i senyors diputats.
Sra. Durán, senyors del Partit Popular, la millor mesura contra
la pobresa -per a nosaltres- és tenir una societat justa i
equilibrada, amb polítiques que reparteixin i redistribueixin la
riquesa, amb polítiques que no deixin ningú enrere. En
definitiva, que no governi el Partit Popular, però sobretot evitar
que partits de la ultradreta pactin i condicionin governs com a
Andalusia o a Madrid, el feixisme fora de les institucions i fora
d’aquesta, la nostra, societat. 

(Alguns aplaudiments)

Sra. Durán, la moció que avui presenta deriva d’un debat
molt madur en el Parlament i també a l’escenari de la política
de les Illes Balears, tan madur, que alguna de les propostes ja
han estat debatudes en aquesta cambra però també han estat
debatudes socialment. 

Miri, el mes d’abril de l’any 2020 -fa un poquet més d’un
any- MÉS per Mallorca va reclamar com a formació la creació
d’aquest Ingrés Mínim Vital, no fórem els únics però també hi
érem. I ho férem des del primer minut de la crisi econòmica i
social derivada de la crisi de la COVID-19. I a aquesta
reivindicació davant el Govern de l’Estat la vàrem fer en tot
moment com a partit, com a Govern de les Illes Balears, en
boca de la consellera Fina Santiago i també mitjançant el
senador de MÉS per Mallorca, el Sr. Vicenç Vidal. És més,
vàrem criticar el retard en la creació de la figura, ho férem no
com a partit, ho férem com a Govern de les Illes Balears. Hem

demanat, a més, sistemàticament la millora d’aquest Ingrés
Mínim Vital; s’ha demanat com a partits, s’ha demanat com a
Govern de les Illes Balears. I és més, aquest govern ha
modificat i incrementat la renda social garantida des del minut
zero de la crisi per donar cobertura a totes aquelles persones i
famílies que ho passen malament. 

I tot això ho hem fet des del convenciment, des dels valors
progressistes, des dels principis d’un model de societat justa,
des de la idea de no deixar ningú, absolutament ningú pel camí
i, Sra. Durán, des de la concepció de la idea de predicar amb
l’exemple. Jo em deman, Sra. Durán, el Partit Popular és
creïble en aquest discurs? Jo deman si ho és, perquè el PP,
entenent el PP com un partit estatal que governa a distintes
comunitats autònomes i que ha governat aquí, per tant, ha
gestionat crisis, crisis a les Illes Balears i ha gestionat i està
gestionant crisis a diversos territoris de l’Estat espanyol a la
crisi actual, podent actuar de la mateixa manera que ho fa el
Govern de les Illes Balears, ho ha fet de la mateixa manera el
PP?, ho ha fet quan governava i hi havia una crisi aquí o quan
governa a Madrid o a Andalusia, ho fa de la mateixa manera,
és coherent?, ha creat el Partit Popular figures de protecció com
la RESOGA o l’Ingrés Mínim Vital?

Sra. Durán, en matèria social el Partit Popular fa una
oposició poc creïble i la que fan la fan de forma rapinyaire,
intentant apropiar-se de la feina dels altres al mateix temps que
la critiquen quan els convé. Tot l’interessant que pugui tenir
aquesta moció són elements que ja ha confirmat la consellera
a aquesta cambra, simplement els ha agafat per intentar
apropiar-se el mèrit, i no ho dic jo, ho han dit altres diputats
que ja han intervingut, que aquests punts, com el 2 i el 3 estan
aprovats a altres iniciatives al Parlament. Tenint una mesura
pionera i reconeguda que s’agafa com a referent entre
professionals de tot l’Estat, la RESOGA, aquí es passen el dia,
vostès, demanant més RESOGA, més Ingrés Mínim Vital, més
renda mínima, però on vostès governen diuen que no volen
“paguitas”, ho diuen literalment. Jo no dic que ho digui vostè,
però és que el seu partit ho diu, ho diu a diferents institucions.
Aquest discurs no es pot sustentar per part del Partit Popular.

Entrant en el contingut de la iniciativa, nosaltres, des de
MÉS per Mallorca, li volem fer un oferiment. Al primer punt,
una transacció in voce que seria canviar “fracàs” per “necessitat
de millorar la gestió” perquè coincidim que és necessari
millorar la gestió de l’Ingrés Mínim Vital, però no qüestionar,
no qüestionar aquesta figura. Així com està redactat pot induir
que es qüestiona l’Ingrés Mínim Vital. 

Al segon punt, ja ho hem dit i nosaltres ho hem defensat
públicament, votarem a favor d’aquest punt. Al tercer igual. I
al punt quart aquí nosaltres no li podem donar suport per un
tema competencial que crec que ja han explicat altres
companys. Al punt cinquè, Sra. Durán, sí que votarem a favor
d’aquesta iniciativa. I li deman també que accepti la votació
dels punts d’aquesta iniciativa per separat.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Ferrà. Por parte del Grupo
Parlamentario VOX-Actua Baleares tiene la palabra la Sra.
Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, vicepresidenta. Como ya advirtió nuestro grupo
VOX en el Congreso de los Diputados cuando se aprobó el
Ingreso Mínimo Vital, esta medida no es más que una medida
estrella para encumbramiento personal del Sr. Pablo Iglesias y
que al final se ha quedado en humo y nada más. Los datos lo
demuestran, a ellos me remito, y la realidad es que no se está
aplicando a la población que lo necesita porque sólo un
pequeño porcentaje de los que lo han solicitado lo están
recibiendo, un 5%, pasado casi un año desde su puesta en
marcha, en uno de los momentos económicos más críticos que
ha vivido nuestro país y cuando más se necesita una respuesta
efectiva por parte de las instituciones.

¿Por qué no se está aplicando esta medida? Pues porque es
inaplicable al no poder ser asumida por nuestra actual sistema
de protección, porque el dinero se está destinando a otros temas
que son más importantes para nuestros gobernantes socialistas
y comunistas como avanzar en sus desvaríos ideológicos y
dotar presupuestariamente a otros ministerios que responden a
cuotas de partido y a la necesidad de colocar a enchufados más
que a las necesidades reales de la gente.

Además, el Ingreso Mínimo Vital al igual que la RESOGA,
la renda social garantizada de Baleares, son rentas que tienden
a cronificar la pobreza porque se trata de rentas mínimas, en
lugar de ser medidas extraordinarias o temporales y
circunscritas a circunstancias coyunturales, se trata de rentas
mínimas que tienen una vocación de permanencia en el tiempo
y esto supone cronificar la pobreza y la vulnerabilidad de los
ciudadanos.

Nosotros creemos que la verdadera y auténtica justicia
social consiste en crear empleo y permitir a la gente trabajar y
recuperar su vida y no otorgar una paga con carácter indefinido
que no está condicionada a absolutamente nada. En cualquier
caso, en las actuales circunstancias económicas no estamos en
contra de esta ayuda, de lo que estamos en contra es de que se
haya implantado de forma permanente. 

Por todo lo que acabo de exponer nosotros estamos de
acuerdo con que el Ingreso Mínimo Vital ha fracasado -eso
además es un hecho objetivo-, también creemos que esta ayuda
debe llegar a todas las familias que lo necesitan dada la actual
situación económica, no en cambio con carácter de
permanencia, pero sí tiene cabida mientras el Gobierno de la
nación y el Gobierno autonómico sigan asfixiando
económicamente a los españoles porque no son capaces de
compaginar las medidas de protección de la salud con el
necesario funcionamiento de la actividad económica. Al igual
que consideramos que en la actual situación puede justificarse
que se prorrogue la renta mínima de inserción de los consejos
insulares o bien que las personas que estaban siendo atendidas
por los consejos insulares puedan pasar a cobrar la ayuda del
Gobierno balear si es necesario.

Y, por supuesto, deben revisarse los requisitos de las ayudas
al alquiler para que lleguen a todos los que lo necesitan, porque
esta situación no la ha provocado la pandemia, la han
provocado los gobiernos que la han gestionado a costa de
arruinar a la gente. Por eso deben indemnizar, subvencionar y
ayudar a todos los perjudicados por su nefasta gestión. 

Ahora bien, el Partido Popular pretende además que la
gestión del Ingreso Mínimo Vital se realice desde la comunidad
autónoma, estamos con lo de siempre. Si dividimos la gestión
de cualquier recurso en 17 comunidades autónomas lo único
que conseguimos es incrementar los gastos de gestión y por
tanto que quede menos dinero aún para que llegue a los
ciudadanos, que son los que realmente lo necesitan. 

De hecho, lo que deberíamos estar haciendo ya desde todas
las comunidades autónomas es devolver competencias al
Estado para ahorrar en costes de gestión. Cuantos más centros
de gestión, mayor coste. Esto es algo de preliminar de
economía, pero en eso el Partido Popular, al igual que el resto
de los grupos políticos, se pone una venda en los ojos. Ya
podemos estar muriendo de hambre que si es por ustedes, antes
muertos que sencillos, y lo último que harán será disminuir el
descomunal aparato administrativo en el que se ha convertido
nuestro estado autonómico, aunque eso le cueste la vida a la
gente. Lo importante aquí es seguir engordando a la bestia
antes que alimentar a los ciudadanos.

Por todo ello, solicitamos la votación separada del tercer
punto de acuerdo y de esta forma podremos votar a favor del
resto de puntos.

Gracias.

(Algun aplaudiment)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Senyores i senyors diputades.
No vull ni imaginar en el pitjor dels malsons que es retornassin
competències perquè tenint les competències no arriba res no
vull ni pensar si les retornàssim el que arribaria. 

Vagi per endavant el nostre suport a aquesta moció, no per
res, ni pel llenguatge ni per qüestions partidistes, sinó que té a
veure que pensam que aquesta moció és bona, dóna suport i
ajuda el que hem de menester i són els doblers per a aquelles
persones que pitjor ho passen.

Una moció que és vera, és un debat madur en aquesta
cambra autonòmica, un tema que s’ha tractat, el de l’Ingrés
Mínim Vital, votat i també debatut en comissió dues vegades
durant el mes d’abril, una proposició no de llei de MÉS per
Menorca i una altra del mateix Partit Popular.
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Estam d’acord que l’Ingrés Mínim Vital ha vengut per
quedar-se, però també estam d’acord que ha estat un fracàs la
seva gestió, almanco de moment. Així és que una cosa no lleva
l’altra, no pensem que són incompatibles. És més que evident
que l’Ingrés Mínim Vital no ha respost, ni respon, ni pensam
que respongui a curt termini a les expectatives previstes com
així ho apunta el punt 1 de la moció, ni resol els problemes de
pobresa derivats de la pandèmia. El motiu és que el
plantejament inicial de l’ingrés mínim, o un dels motius, està
pensat per a la pobresa crònica, però no per a la pobresa
sobrevinguda, que és la que ha provocat la pandèmia.

Per això consideram també necessari el punt número 2
d’aquesta moció el qual insta el Govern de l’Estat a revisar els
requisits per accedir a l’Ingrés Mínim Vital.

Per altra banda, és evident també que la gestió d’aquesta
ajuda per part de l’executiu central tampoc no ha estat la
desitjada. L’excessiva burocràcia i una administració pública
estatal mancada de mitjans personals suficients per resoldre
l’allau de peticions han saturat el sistema i l’han fet clarament
ineficient. I ens consta que com que ells no responen, aquí
s’han hagut de fer esforços per compensar aquest Ingrés Mínim
Vital amb la Renda Social Garantida, i veurem com acaba
aquesta qüestió.

Davant aquestes complicacions per poder accedir a l’ingrés,
la Conselleria d’Afers Socials ha rebut allau de sol·licituds
d’aquesta RESOGA durant els darrers tres mesos se superen,
ja s’ha dit aquí, les 2.000 famílies, 1.229 sol·licituds acceptades
i 993 rebutjades per incomplertes. Hem de recordar que per
demanar la RESOGA primer s’ha d’haver denegat l’Ingrés
Mínim Vital.

Aquesta dilació en el temps de les gestions per concedir les
ajudes agreuja cada vegada més la difícil situació de les
persones demandants d’aquests ajuts, l’agilitat de
l’administració en la tramitació, la concessió d’aquestes ajudes
és fonamental perquè siguin efectives.

Nosaltres també estam d’acord amb el punt 3, i d’aquesta
manera els ciutadans s’estalviarien un tràmit, ja que podran
demanar l’Ingrés Mínim Vital que paga el Govern i si no els
correspon de la mateixa gestió sol·licitaran la Renda Social
Garantida que paga l’executiu autonòmic. Nosaltres som
coneixedors que la consellera ha iniciat converses amb el
Govern de Pedro Sánchez per assumir el pagament de les
ajudes estatals, però s’ha d’insistir en aquesta petició amb
força, perquè és primordial per a l’eficàcia d’aquest ajut.

Pel que fa al punt quatre i al punt cinc de la proposició no
de llei, també hi votarem a favor perquè consideram necessari
protegir els que més ho necessiten i evitar que la ineficiència de
l’administració els perjudiqui una vegada més.

Per tant, el llenguatge és important? Sí. És bona aquesta
moció? Això és el que nosaltres ens demanam, que pensam que
sí, que dona suport encara més a aquells que ho necessiten, per
tant, no ens plantejam qüestions de llenguatge en el dia d’avui,
tot i que sempre creiem que és important.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Pons. Corresponde ahora el turno al
Grupo Parlamentario Mixt, té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta, bon dia a tothom de nou.
Resulta cridaner, i ja s’ha comentat aquí, la de vegades que
podem arribar a debatre en aquest parlament iniciatives molt
semblants, ja sigui a comissió o a Ple, i dic açò perquè tot just
fa tres setmanes a la Comissió d’Afers Socials vam debatre una
proposició no de llei de MÉS per Menorca sobre l’Ingrés
Mínim Vital. La nostra iniciativa i la moció que avui debatem
coincideixen en algunes de les peticions, com és la
transferència de la gestió d’aquesta prestació i la revisió dels
requisits d’accés. Evidentment, votarem a favor dels punts
segon i tercer.

Sí que pensam que parlam d’una prestació fonamental en el
moment que vivim i, si bé l’Ingrés Mínim Vital es va dissenyar
per pal·liar la pobresa cronificada, la crisi de la COVID ha
posat damunt la taula la pobresa sobrevinguda fruit d’aquesta
crisi econòmica que vivim.

Deia la Sra. Durán a la seva interpel·lació que la lluita
contra la pobresa ha de ser transversal i coincidim totalment;
ara bé, la pobresa crònica és a causa d’un sistema econòmic
que expulsa la gent i si no canviam aquest sistema econòmic
estarem condemnats que un tant per cent elevat de la nostra
població sigui pobre, i açò és totalment inacceptable.

S’ha de reconèixer que l’Ingrés Mínim Vital no té l’agilitat
necessària per donar resposta a totes aquelles persones que ho
necessiten, i davant aquesta situació tenim dues opcions: la
postura de MÉS per Menorca, de valorar-la positivament, però
amb la visió crítica necessària i aportant propostes de millora,
o la del PP, titllant-la de fracàs però incidint en ella també amb
propostes, amb algunes coincidim, amb altres no, com és clar.

Sí que voldria dir que en la situació pandèmica que vivim,
amb conseqüències econòmiques duríssimes, hauríem
d’esforçar-nos per advocar conjuntament en benefici del bé
comú, no crec que perdre el temps en discussions sobre
aspectes més que fonamentals, com donar resposta a les
necessitats socials, sigui el que realment necessita la ciutadania.

Tot i que les redaccions agressives no són del meu gust,
entenc la crítica que titlla de fracàs l’Ingrés Mínim Vital en el
primer punt, pensam que la redacció correcta hagués estat
parlar de la mala gestió. Un cop fet aquest matís, el cert és que
tant vostès, amb la seva moció, com MÉS per Menorca a la
seva proposició no de llei, demanam la transferència d’aquesta
gestió.

I ho torn dir, és ben evident que aquesta prestació té
mancances de gestió i d’estructura, i també ho va reconèixer la
Sra. Santiago. Per açò sí que li agrairíem que miri amb una
mica de delicadesa, amb bons ulls, l’esmena in voce que li ha
fet el Sr. Ferrà.
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També votarem a favor del punt cinquè, tot i que pensam
que cal fer una reflexió més profunda sobre l’habitatge, els
elevats preus de compra impossibiliten a moltes famílies
accedir-hi perquè es veuen abocats a llogar un pis, el qual
també suposa una despesa econòmica tan elevada que dificulta,
per no dir impossibilita, la capacitat d’estalvi, és el peix que es
mossega la cua.

Respecte del quart punt, nosaltres hi votarem en contra, atès
que amb l’adaptació de la RESOGA a la normalitat de les
prestacions entenem que els beneficiaris de la Renda Mínima
d’Inserció insular quedaran coberts per aquest subsidi.

I vaig acabant, deia el Sr. Mandela: “Erradicar la pobresa
no és un acte de caritat, és un acte de justícia”, idò açò mateix!

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Gamundí.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies, president, senyors diputats, senyores diputades.
Volem posar de manifest que l’Ingrés Mínim Vital és
considerat pel nostre grup un dret subjectiu de ciutadania per
aconseguir una societat més igualitària i més justa, una
concepció que no tots els grups parlamentaris d’aquesta cambra
comparteixen i que fins i tot qualque partit ha qualificat de
“pagueta”, cosa que no és d’estranyar, ja que, segons el seu
darrer cartell electoral, deixen fora, d’una manera molt
explícita, un dels col·lectius més vulnerables, com són els
menors i els contraposen amb un altre col·lectiu especialment
vulnerable, les persones majors, la qual cosa dóna lloc a una
divisió social i que nosaltres no ho comportam, perquè entenem
que no es necessita això per sortir de la crisi.

Lluny de grans eslògans, aquest Ingrés Mínim Vital ens
permet posar els pilars cap a una societat més digna i decent la
qual precisament vol defugir de l’existencialisme i de les cues
de la fam, el que coincideix íntegrament amb el nostre ideari
polític. Tal vegada aquesta cambra creu en les casualitats, però
la que aquí avui us parla creu més en les causalitats i, per tant,
no és casual que les mesures més noves per afrontar les grans
crisis socials que ens han afectat aquest començament de
mil·leni les hagin proposat i dut a terme amb pactes de progrés.

Si se’m permet, vaig afrontar des d’una regidoria del
municipi l’anterior crisi i vaig patir en primera persona les no-
mesures implementades pels governs del Partit Popular. No
vull ni imaginar-me davant aquesta crisi actual, sense
precedents arreu del món, com es podria afrontar amb governs
amb una ideologia neoliberal i conservadora, perquè fou
paradoxal, quan més necessitats hi havia per a la ciutadania
manco recursos, manco idees, manco polítiques innovadores i
manco pressuposts.

El meu grup parlamentari assumim tot el que és millorable
i cregui’m que per a nosaltres mai no serà suficient, però no
vull llevar cap valor a cap de les mesures implementades, com
els ERTO, l’increment de les beques menjador, la Renda Social
Garantida, la renda social especial COVID, les ajudes dels fons
europeus, les ajudes de lloguers i d’altres, entre les quals,
l’Ingrés Mínim Vital, que, en cap cas, no consideram un fracàs,
perquè, malgrat encara no fa un any que està implementat i
tenint en compte el volum de feina que implica tal mesura a tot
l’Estat, hem arribat a 6.354 persones beneficiàries,
possiblement les 6.354 persones més vulnerables de les nostres
illes. Per tant, en aquest primer punt no li donarem suport.

Respecte del punt 2 i punt 3, els donarem suport, atès que
ja es troben en tràmit en el Congrés dels Diputats els diferents
punts per tal d’establir nous criteris per accedir-hi, i ja s’han fet
dues modificacions, la darrera l’explicava la Sra. Diputada
d’Unides Podem, que era en relació amb eliminar els límits dels
titulars a un mateix habitatge i que determinades situacions
complexes de ser acreditades puguin ser certificades pels
Serveis Socials i d’altres entitats col·laboradores per a l’Ingrés
Mínim Vital.

Respecte del punt 3 hi ha negociacions per fer efectiu el
traspàs de la gestió de la tramitació i em consta que hi ha bona
voluntat per part del Govern de l’Estat per tal d’acceptar la
proposta plantejada amb els mateixos termes per part de la
consellera aquí, en aquesta mateixa cambra. Com més
proximitat més eficiència i més eficàcia.

Respecte del punt 4, no podem donar suport a la pròrroga
de la Renda Mínima d’Inserció que tramitaven els consells
insulars pel règim de compatibilitats respecte de les prestacions
que defineix el Decret 10/2020, és a dir, dins l’ordenació que
tots vàrem aprovar, les competències de la RESOGA i les PNC
i, en cas de transferència, l’Ingrés Mínim Vital, serien
competència de la comunitat autònoma, mentre que la resta
d’ajuts, com, per exemple, les d’urgència social i emergència,
pertanyen als consells insulars i/o ajuntaments, i no és intenció
del Govern balear envair aquestes competències d’una altra
administració, precisament el que es pretén és fer arribar a la
ciutadania el màxim d’ajudes possible per part del conjunt de
totes les institucions.

Perquè nosaltres som partidaris i defensam un principi bàsic
que és el de la redistribució de la riquesa. I esper que això sigui
factible sigui quin sigui el govern de cada illa, com ha succeït
en el cas de l’illa de Mallorca, amb la resolució de l’IMAS, de
dia 20 d’abril, en aprovar l’atorgament de la prestació
econòmica d’urgència social amb caràcter retroactiu. De fet,
ens consta, per part de la Conselleria de Serveis Socials, que
s’ha donat prioritat a totes les sol·licituds que s’han fet de
RESOGA i que estaven a les rendes mínimes d’inserció per
part de tots els consells insulars i s’han tramitat al cent per cent.

És per a mi, desig que sigui replicada amb la mateixa
rapidesa i contundència a totes les comunitats governades pel
Partit Popular, que avui, sense anar més enfora, a Eivissa el
meu partit denuncia a la premsa que quasi 1 milió de persones
vulnerables no han rebut encara les ajudes COVID.

(Alguns aplaudiments)
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Al punt 5, relatiu a la revisió dels requisits i procediments
quant a les ajudes de lloguer...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Gamundí, acabi per favor.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

..., li donarem suport.

I ja per acabar, i fent autocrítica, la ciutadania no entén de
enrevessats tràmits burocràtics que tots els presents sabem
imprescindibles, però sí que entén allò de què les paraules
volen i els papers canten i, per tant, és un fet constatable que els
grans avanços en matèria de política social han estat iniciats
sempre des de la visió progressista, és, per tant, responsabilitat
de tothom donar suport a les noves iniciatives encaminades a
grans canvis socials en els quals s’obtindran...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sra. Gamundí.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

... resultats en el mitjà i llarg termini, així com de les ajudes
urgents i ràpid...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Gamundí.

(Algunes rialles, remor de veus i alguns aplaudiments)

(Se sent el timbre de crida per a votació)

Correspon ara al grup proposant, té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, president. Bé, veig que no els ha agradat la paraula
“fracàs”, sembla que hi ha hagut un problema, l’altre dia el
problema era la paraula “caos”, avui és la paraula “fracàs”, si
li diu el Partit Popular que és un fracàs perquè parlam, deia
abans la Sra. Cristina Mayor que han estat 2.000 persones de
29, bé, idò jo li deia 1.600, vostè diu 2.000, 2.000 persones de
29, que representa un 5 o un 6% del total de persones que ho
han demanat, això no és un fracàs, Sra. Mayor? És clar, que és
un fracàs.

I ho diem nosaltres i no els agrada, però el Sr. Noguera diu
que és desastrós, diu que és inoperant, diu que és horrorosa i no
passa res; el Sr. Vidal, senador, com bé deia abans el diputat de
Ciutadans, deia que és ineficaç i que és frustrant, i no agrada
res. Bé, MÉS ha proposat una... jo crec que hagués estat més bo
que haguessin posat “desastrosa”, haguéssim constatat el
mateix que deia el Sr. Noguera, però bé, volen que posen que
“constata la necessitat de millorar la gestió”. Ens sembla bé, si
és així que després el PSOE, MÉS i Podem hi votaran a favor,

ens sembla bé, però sí que és vera que jo ho he dit aquí moltes
vegades, és un frau als que més tenen i és una estafa als que
menys tenen, i és així; perquè si s’han apuntat, si han demanat
la sol·licitud 29.000 persones i ho tenen 2.000, evidentment
hem decebut la resta de persones, aquelles 27.000 persones que
deixam enrera, i s’ha de dir.

Gràcies per votar a favor del segon punt, del tercer i del
cinquè; ara, ens sap molt, molt de greu que no es voti a favor
del quart, i m’explic. No és vera que tornam envair
competències, el tema de les competències s’ho treuen de la
màniga quan a vostès els dona la gana, la invasió de
competències va ser amb el Decret 10/2020, quan vostès
imposen que se suprimeixi la Renda Mínima d’Inserció dia 30
de desembre, quan veuen que és un desastre fer-ho per a dia 30
de desembre ho tornen prorrogar fins al dia 30 de març. I ara,
els consells insulars es troben, els tres consells insulars es
troben que deixen molta gent enrera, nosaltres no els diem
només que ens prorroguin la Renda Mínima d’Inserció, els
diem fins i tot, hem posat que es prorrogui la Renda Mínima
d’Inserció fins al dia 31 de desembre, o bé en la revisió i
modificació dels criteris i requisits perquè la Renda Social
Garantida no deixi ningú endarrera. Com he dit abans, just al
Consell Insular de Mallorca deixaran 850 persones que fins ara
cobraven Renda Mínima d’Inserció, i les deixa endarrera qui?
La consellera Fina Santiago, vostè les deixa endarrera.

Per tant, si lleven la Renda Mínima d’Inserció és una
retallada, ho mirin com ho mirin.

Després resulta que el PSOE, en el Consell Insular
d’Eivissa presenta una proposta perquè creï una ajuda
econòmica quan, precisament el Consell Insular d’Eivissa ha
estat el primer que ha presentat una ajuda econòmica de
prestació d’urgència i que ja està en marxa i que té preparats
500.000 euros pera ajudar els ajuntaments i 500.000 euros per
a ajudes econòmiques urgents. Per tant, no és vera que vostès
s’excusin en competències, deixaran defora mils de persones de
Menorca, d’Eivissa i de Mallorca i de Formentera sense
aquesta ajuda de Renda Mínima d’Inserció.

A vostès els agrada molt dir que per combatre la pobresa
s’ha de combatre amb justícia social i nosaltres els hem dit aquí
moltes vegades, i ho tornaré fer avui, que combatre la pobresa
es combat amb feina, perquè estic convençuda que les persones
que sé que han demanat, les famílies que han demanat o bé
RESOGA o bé Ingrés Mínim Vital el que volen per als seus
familiars és un lloc de feina, que és el que desapareix quan
governa l’esquerra a les Illes Balears i el que desapareix quan
governa l’esquerra a Espanya.

(Alguns aplaudiments)

Perquè deien, són creïbles, em deia un diputat, són creïbles
el PP? Perquè es veu que li han posat i vostè ho ha hagut de
llegir, d’acord, és clar que som creïbles. Sap per què? Perquè
el darrer any que vàrem governar en el Govern d’Espanya la
creació de llocs de feina va ser de 500.000 persones a Espanya
que es varen crear de llocs de feina, 500.000 persones que no
necessiten haver de demanar ni una RESOGA, ni un Ingrés
Mínim Vital, ni una Renda Mínima d’Inserció.
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(Alguns aplaudiments)

I això és el que vostès no entenen, perquè està molt bé que
donem una ajuda, i he de dir que nosaltres tant al Congrés dels
Diputats hem votat a favor de l’Ingrés Mínim Vital com aquí
hem votat a favor del Decret 10/2020, hem votat a favor,
perquè és necessari. Però totes aquelles persones que per
primera vegada varen haver d’anar a una oficina de Serveis
Socials, han hagut de conèixer un assistent social, han hagut
d’obrir tots els seus comptes i han hagut de demanar poder anar
cada quinze dies a recollir una borsa de menjar, estic segura
que el que volen és un lloc de feina. I està molt bé que els
donem una ajuda, però no em sembla de rebut que vostès
treguin pit de ser els de la justícia social, quan ara no volen
aprovar, perquè, a més, segurament, Sra. Consellera, vostè sap
que d’aquí pocs dies o d’aquí un mes o dos ens tornaran dur a
aquesta cambra una modificació del decret, perquè deixen
molta gent fora, deixen molta gent fora.

Li ho diuen els consells, escolti’ls, Mallorca, Menorca,
Eivissa, tots li ho diuen, deixen molta gent fora. Per tant, ara,
avui es perd una oportunitat.

Gràcies, per votar a favor dels punts que voten, però sí que
és vera que no hem arribat a aquesta crisi econòmica i social
produïda per la pandèmia, no hem arribat bé perquè vostès no
varen fer els deures quan tocava el 2015, 2016, 2018 i 2019 i
ara fan una retallada i deixaran molta gent fora.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Un cop finalitzat el debat, procedirem a la votació.
S’accepta la votació separada i abans de votar el primer punt
vull demanar si tots els grups estan d’acord amb la transacció
que s’ha fet per canviar la paraula “fracàs” per la “necessitat de
millora en la gestió”. Hi estan tots els grups parlamentaris
d’acord?

Doncs si hi estan d’acord, passam a votar el primer punt
amb aquesta transacció. Votam.

55 sí, cap no, cap abstenció.

Ara votam el punt número 2. Votam.

54 sí, cap no, cap abstenció.

Ara votam el punt número 3. Votam.

53 sí, 2 no, cap abstenció.

Ara votam el punt número 4. Votam.

24 sí, 31 no, cap abstenció.

Ara votam el punt número 5. Votam.

55 sí, cap no, cap abstenció.

IV. Proposta de creació d’una comissió no permanent
d’investigació sobre el servei de transport aeri sanitari,
escrit RGE núm. 3415/20, del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares.

Un cop finalitzat el tercer punt, passam al quart punt de
l’ordre del dia que correspon a la proposta de creació d’una
comissió no permanent d’investigació sobre el servei de
transport aeri sanitari, escrit RGE núm. 3415/20, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares.

Començam amb la intervenció del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Nuestro grupo, VOX, solicitó la
creación de una comisión de investigación sobre la gestión de
las ambulancias aéreas hace más de un año, 14 meses han
pasado, mientras aquí hemos debatido de lo que pasa en Egipto,
en Ruanda, en Jordania, en Polonia o en el Sahara, todos temas
sobre los que este parlamento no tiene ninguna competencia,
temas para los que los ciudadanos de Baleares no nos han
elegido, igual que no eligen al alcalde de su pueblo para que
decida sobre cuál tiene que ser la pena por asesinato, ¿verdad?,
para eso ya están las elecciones generales y allí elegimos a la
gente que se sienta en el Congreso y en el Senado.

Bueno, pues a nosotros aquí nos eligen para que
controlemos al Gobierno de aquí, al de Baleares, no al de
Marruecos ni al de Polonia ni al de Egipto, a ver si les entra en
la cabeza y se toman un poco más en serio su mandato electoral
y dejan de ocupar la agenda parlamentaria con asuntos sobre
los que no tenemos ningún poder de decisión, y empiezan a
trabajar para lo que sí pueden decidir, que es crear leyes de
aplicación en Baleares, conforme a las competencias que
actualmente tiene Baleares, y controlar lo que hace el Gobierno
de Baleares y las administraciones públicas que gestionan
competencias de esta comunidad autónoma, como es el caso de
los consejos insulares que gestionan los servicios de protección
de menores, por cierto.

En esta ocasión, lo que pretendía VOX hace 14 meses ya,
y les compete a ustedes votar ahora, es la creación de una
comisión de investigación sobre la adjudicación y ejecución de
un contrato público millonario por el que se adjudicó a una
empresa gestionar el transporte sanitario aéreo de Baleares,
después de que conociésemos, a través de los medios de
comunicación, toda una serie de irregularidades y deficiencias
cometidas por la empresa que se adjudicó el contrato, con la
aquiescencia del Servicio de Salud de Baleares, que no quiso
sancionar ni resolver el contrato con la empresa incumplidora
hasta pasado más de un año de continuos incumplimientos.

En concreto, y que hayamos podido saber, resulta que, tras
11 meses de comienzo del contrato, la empresa que resultó
elegida seguía sin dar servicio con los dos aviones B250
medicalizados, tal y como había dicho que haría, sino que
prestaba el servicio de transporte aéreo sanitario con aviones
B200, que son de categoría inferior.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202003415
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Sabemos que los aviones que llegaron a Baleares el 30 de
noviembre y el 5 de diciembre de 2019, respectivamente, lo
hicieron un año más tarde desde el inicio del contrato. Pero no
solo en la categoría de los aviones incumplieron, también en la
antigüedad. Las aeronaves con las que transportaban a los
pacientes tenían una antigüedad de 10 y 20 años, frente a los 3
y 6 años que habían ofrecido para ganar el contrato, siendo esta
precisamente una circunstancia que fue valorada positivamente
en el procedimiento de adjudicación, en detrimento de la otra
empresa que también aspiraba a prestar el servicio, que era,
además, la que había prestado el servicio hasta ese momento.

Pero para más inri, resulta que la empresa que ganó el
contrato no cumplió con la normativa de seguridad vigente,
según manifestaciones del sindicato SEPLA recogidas en
prensa, dado que los dos helicópteros del servicio operaron sin
las habilitaciones necesarias para operar en las condiciones
establecidas en el pliego de condiciones técnicas, que eran la
habilitación instrumental y la habilitación multipiloto.

La empresa incumplió la obligación de disponer
permanentemente de un helicóptero en Mallorca para cubrir las
necesidades del servicio en caso de averías o realización de
operaciones de mantenimiento del resto de aeronaves.

Y, por su parte, el Servicio de Salud ¿qué hizo? Pues dilatar
todo lo que pudo la aplicación del procedimiento sancionador,
de modo que permitió que el servicio se prestase incumpliendo
o cumpliendo muy defectuosamente el contrato durante más de
un año. Y todo esto dio pié a que fuese creciendo la presión
contra esa empresa y el Gobierno balear, una presión ejercida
por los medios de comunicación y por parte de todos los
agentes implicados, hasta de los sindicatos de los profesionales
afectados. Y cuando la presión era ya insoportable para el
Gobierno balear, que se vio acorralado, entonces el Servicio de
Salud, y solo entonces, decidió al fin iniciar el procedimiento
sancionador contra la empresa y aplicar una sanción de 3
millones de euros. Cuando, si hacemos un simple cálculo de lo
que establece el propio contrato, la sanción debería haber sido
de más del doble.

Pero independientemente de si la sanción fue adecuada o
no, resulta que quedan muchos flecos sueltos en todo esto;
resulta que la consejera de Salud, en varias comparecencias
ante este Parlamento, nos informó de que el Servicio de Salud
había concedido un plazo a la empresa para iniciar la
prestación del servicio con las aeronaves pactadas, con
posterioridad a la fecha de inicio estipulada en el contrato, pero
no nos supo aclarar ni la duración de ese plazo, ni en base a qué
artículo o precepto legal o contractual la empresa podía retrasar
la puesta a disposición de las aeronaves una vez iniciado el
contrato y permanecer más de un año incumpliendo las
condiciones pactadas, cobrando el precio pactado en el contrato
a rajatabla, el cual ascendió para los ejercicios del 18 y del 19,
a un importe de cerca de 7 millones de euros, además del
ahorro de costes que le supuso a la empresa que el personal y
las aeronaves no estuviesen habilitados para operar según las
especificaciones técnicas del contrato, ahorrándose el coste del
alquiler de las modernas aeronaves que ofertó, los salarios de
los pilotos y copilotos, así como el menor coste en la formación
de las tripulaciones, lo que, según han informado diversos
medios de comunicación, podría superar el millón de euros.

Lo cierto es que aunque el contrato se resolviese pasado
más de un año de prestación defectuosa y aunque se aplicase
tan solo una parte de las sanciones previstas para cubrir el
expediente, aquí se ha producido una inactividad de la
administración por falta de supervisión y la gravísima dejación
de funciones en la ejecución del contrato, y esto ha supuesto un
perjuicio millonario para la comunidad autónoma, dado que
recibió un servicio inferior al contratado y pagado, además de
haber jugado con la seguridad de los tripulantes, pacientes y
sanitarios que volaron durante más de un año con dichos
aparatos, con solo un piloto autorizado a tomar el mando de la
aeronave y volar en modo visual con baja visibilidad, o de
noche, cuando la anterior empresa que gestionaba el servicio sí
que volaba en modo multipiloto e instrumental.

Por todo ello, solicitamos del resto de grupos que den su
voto favorable a la creación de esta comisión no permanente de
investigación, a fin de poder determinar si el Gobierno de
Baleares ha incurrido o no en algún tipo de responsabilidad en
la gestión de este asunto. Lo pido a los grupos porque es su
deber como miembros de este parlamento, que está
precisamente para controlar que el Gobierno de Baleares actúe
conforme a derecho, y porque la resolución del contrato con
una sanción de poco más de 3 millones de euros, impuesta más
de un año después de la prestación defectuosa del servicio, ni
se ajusta a lo previsto en el propio contrato ni neutraliza las
posibles responsabilidades en las que el Gobierno de Baleares
haya podido incurrir durante el tiempo en que el contrato
estuvo vigente.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Als efectes d’organitzar el debat,
deman als grups parlamentaris si volen intervenir en torn a
favor, en torn en contra o només fixar la posició.

Grup Parlamentari Popular?

LA SRA. RIERA I MARTOS:

A favor. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Ciudadanos?

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Fixació de posicions, president. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

El Pi?

LA SRA. PONS I SALOM:

Fixació de posicions. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Unidas Podemos?

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

En contra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. MÉS per Mallorca?

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

En contra.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Mixt?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

En contra.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari Socialista?

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

En contra.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Doncs començam les intervencions
dels grups parlamentaris en torn a favor, té la paraula el Grup
Parlamentari Popular, la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Bon dia, senyors diputats i senyores diputades, gràcies, Sr.
President. Com tots saben, el Govern de les Illes Balears va
adjudicar la concessió del Servei de Transport Aeri Sanitari a
l’empresa Eliance, per un import de 25 milions d’euros, un
servei bàsic, imprescindible i fonamental per als ciutadans
d’aquestes illes; un servei que ha patit la nefasta gestió del
Govern balear; un servei que va empitjorar amb la gestió de la
Sra. Gómez, el Sr. Fuster i el Sr. Bellver.

La Conselleria de Salut va permetre durant mesos que es
posassin en risc les vides de malalts i professionals sanitaris, va
permetre que el Servei de Transport Aeri Sanitari l’oferís una
empresa amb pilots que disposaven d’habilitació per a vol
instrumental ni per a vol multipilot, essent imprescindible per
a certes operacions aèries i havent-se exigit al plec de
condicions. Un fet alarmant, ningú no volaria amb un pilot que
no està habilitat o amb una empresa que no acompleix la
normativa, però així ho va permetre el Govern, va permetre que
durant un any es posàs en risc la vida dels malalts, de metges i
d’infermers.

Aquest tema que ens ocupa és greu, tema que sembla que ha
quedat tapat, amagat, sense importància després de l’arribada
de la COVID, però que avui tornam debatre.

Aquest escàndol va provocar alarma entre els ciutadans,
entre els partits polítics, la comunitat sanitària i els sindicats. La
consellera de Salut va afirmar en moltes ocasions que es volava
amb les màximes garanties de seguretat i de qualitat, ens va
enganyar, ens va enganyar perquè per poder volar amb
màximes garanties de seguretat es necessitaven dos pilots, i es
va permetre durant un any que es realitzassin vols amb un sol
pilot. Es va jugar amb les vides de tots aquells que necessitaren
el transport aeri sanitari, sindicats i professionals d’Eivissa es
negaren a volar amb condicions d’inseguretat que el Govern
permetia.

Aquesta pressió sindical va obligar el Govern a dir que
rescindia el contracte de transport aeri i sanitari amb Eliance,
una mentida més, i aquesta vegada va ser en detriment dels
menorquins: mentre apagaven el foc d’Eivissa contractant
d’urgència una nova empresa per al trasllat de pacients amb
helicòpter, el Govern va tornar contractar l’empresa
incomplidora per a Menorca. L’avió ambulància, amb seu a
Menorca, va estar 15 dies sense volar a causa d’avaries
constants, duplicant-se el temps de resposta, un trasllat que
hauria de fer-se en una hora i mitja es feia en quatre hores,
perquè l’avió havia de sortir de Mallorca, això no és màxima
garantia ni màxima qualitat del servei.

Durant aquells dies, si l’avió de Mallorca havia de cobrir un
trasllat de Menorca, Eivissa es quedava de quatre a vuit hores
en descobert per a urgències pediàtriques, això no era màxima
garantia ni màxima qualitat, senyors diputats. Els mallorquins,
menorquins, eivissencs i formenterencs mereixen estar
tranquils, mereixen no haver de preocupar-se per la seguretat
d’un servei bàsic, com és l’avió ambulància. En lloc de vetllar
per un servei de transport aeri i sanitari de qualitat, el Govern
va exercir d’advocat defensor de l’empresa incomplidora, varen
vendre la nostra seguretat a pirates aeris.

El Sr. Juli Fuster va anunciar que els nous plecs del
transport sanitari seguirien en la mateixa línia que els anteriors,
perquè eren molt bons. Afirmava que el que havia fallat
estrepitosament eren els temps de l’adjudicatària. Efectivament,
va incomplir l’adjudicatària, però qui va fallar també
estrepitosament va ser la gestió del Govern balear: Eliance va
començar l’incompliment contractual el 2018, quan el Govern
exigia el plec de condicions i la subrogació de personal i varen
permetre que no ho fes. La no subrogació el 2018 va ser la
porta oberta perquè Eliance començàs a incomplir el contracte,
des de la no subrogació a pilots sense habilitació, vol sense
multipilot fins arribar avions fantasma, tot això per 25 milions
d’euros.

Des del Partit Popular votarem a favor d’aquesta proposta
de creació d’una comissió no permanent d’investigació sobre
el servei de transport aeri sanitari, perquè els ciutadans de
Balears mereixen unes respostes transparents, sense mitges
veritats, mereixen una gestió segura sense irregularitats, i ara no
s’acompleix.

Gràcies, Sr. President.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Començam les intervencions dels grups
parlamentaris en torn en contra, pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gracias, presidente. La democracia se afianza o se pierde
cada día, gesto a gesto, votación a votación, acto tras acto.
Desde Unidas Podemos votaremos en contra del punto
propuesto por VOX y en ningún caso blanquearemos con
nuestra colaboración a la ultraderecha. Esperamos lo mismo del
resto de demócratas presentes en este salón de plenos.

Gracias, presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Sr. President, MÉS per Mallorca no farà ús de la seva
paraula en aquest punt per coherència amb la defensa de la
proposta de cordó sanitari a les institucions i pel compromís
d’aquesta formació amb la lluita contra el feixisme.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrà. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. I bon dia a tothom altra
vegada. El tema del transport aeri sanitari ha estat una de les
principals preocupacions de MÉS per Menorca, de fet en els
anteriors pactes de governabilitat, l’extensió d’aquest servei els
set dies de la setmana, 24 hores al dia, va ser una de les nostres
exigències, es va introduir en aquest acord de governabilitat, a
través dels quals MÉS per Menorca va passar també a formar
part del Govern, el Govern va complir amb molta celeritat
aquest compromís i des de fa diversos anys, des d’inicis de la
legislatura anterior, aquest servei es presta set dies a la
setmana, 24 hores al dia. 

Per això em permetrà, Sra. Marí, que em faci somriure la
seva preocupació per les màximes garanties, perquè es posin
màximes garanties. 

(Petit aldarull)

Els menorquins tenen dret a un vol que s’hauria de fer en
una hora i mitja, i es fa en tres hores. Vostè és conscient que
quan vostès governaven no es garantia en absolut aquest
servei? I que el govern que l’ha posat en marxa és el Govern
que actualment té responsabilitats de govern, que és el que va
fer que aquest servei estigués permanentment en marxa?,
evidentment amb els costos que té que són importants i és una
de les coses que evidentment els ciutadans de Menorca,
d’Eivissa i de Formentera hem d’estar contents que el Govern
faci aquesta despesa, que aquest servei permanentment estigui
a disposició de fer un transport urgència, cosa de la qual mentre
governava el Partit Popular se’n van despreocupar
absolutament. Per tant, em sembla lamentable que vostè vulgui
aquí venir a donar lliçons d’aquests vols amb màximes
garanties.

Miri, el risc zero no existeix, no sé si ho sabia, Sra. Marí.
Per tant, quan diuen, “no és que es va volar de forma que es
posava en risc la vida amb màximes garanties ...”, escolti, això
és una convenció, igual que l’actual plec de condicions es diu
que s’ha de poder volar amb mode multipilot i que hi ha
d’haver-hi dos pilots habilitats, també podria dir que n’hi
hauria d’haver tres i vostè ara, si n’hi haguessin anat dos, també
hagués dit que es posava en risc la vida. Les condicions amb
què es fan aquests vols és una convenció, de fet contractual,
que el Govern posa en el plec de condicions. Una altra cosa,
que és el que planteja aquesta proposta, és si s’ha complert o no
s’ha complert amb el plec de condicions i com ha d’actuar el
Govern en cas del plec de condicions. 

A mi em sembla molt lamentable i li he de dir a vostè, Sra.
Marí, perquè és la que s’ha expressat en aquests termes, que
vostè vingui a crear aquí una alarma social dient que s’ha
volant posant en risc la vida. No, no, perdoni, els pilots són uns
professionals i li asseguro que cap pilot, si ha de posar en risc,
o sigui, no ja perquè ho digui el plec de condicions del
contracte, cap pilot professional si el fet de volar posa en risc
la vida dels passatgers o del passatge, li asseguro que cap pilot
no aixecaria el vol. Per tant, per favor deixin de crear alarma
dient que s’ha posat en risc la vida dels pacients...

(Alguns aplaudiments)

Perquè a més a més vostè es contradiu, si vostè està dient,
durant quinze dies a començament de 2020 -cosa que és
absolutament certa-, aquest avió va estar sense volar perquè hi
havia avaries. És clar, a veure, en què quedem? Si vostè es
queixa que es vola de qualsevol manera i es posa en risc la vida
dels pacients, o que precisament quan no es donen les
circumstàncies adequades no es vola, com va ser en aquest cas.
Evidentment nosaltres ens vam queixar, vam posar el crit al cel,
vam demanar una compareixença de la consellera perquè
aquest servei havia quedat interromput. Però evidentment si no
es donen les condicions pel motiu que sigui, el més correcte
evidentment és que els avions no volin.

Per tant, situem la cosa en els seus justos termes i a més a
més els he de dir, això tant a VOX com a PP. Vostès saben què
hagués passat, ara vostès ens vénen aquí a posar-se divins amb
el compliment dels contractes i les normatives, els que sempre
demanen màxima eficàcia, els que sempre diuen que
l’administració és molt burocràtica i que s’ha de fer amb
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màxima eficàcia. Saben què hagués passat si s’hagués complert
al peu de la lletra el que deia el contracte? Que no hi hagués
hagut transport sanitari i que la gent s’hauria quedat a Menorca
i a Eivissa i no hauria pogut volar a l’hospital de referència. Si
tant divins es posen amb el compliment de la normativa, el que
hagués passat és això. 

Aquí hi ha una problemàtica que el Govern no va gestionar
bé i en això estic totalment d’acord amb vostès, però que el
responsable principal és una empresa, una empresa que ha faltat
a l’ètica i que no ha complert amb els seus compromisos, i el
Govern quan es va trobar amb la situació, crec que estic
d’acord amb vostès, va reaccionar tard, però evidentment va
trobar una solució d’emergència, per garantir com fos que els
pacients poguessin continuar viatjant, en unes condicions que
no són les òptimes, que no són les que indica el contracte, però
que en cap cas no han posat en risc la vida de ningú. I per tant,
a mi aquesta grosseria, aquesta falta de precisió i aquesta
demagògia, que al final és el que és, la veritat és que podem
veure nosaltres no l’acceptam.

Nosaltres creiem que el Govern va reaccionar tard, que el
Govern no va seleccionar bé aquesta empresa, que el Govern
té moltes coses a millorar en la gestió d’aquest contracte.
Creiem que l’experiència del fracàs que ha estat aquest
contracte, amb totes les vicissituds que s’han explicat, servirà
perquè aquests processos es tornin portar millor en altres
ocasions. Però també és clar que no estem parlant d’un servei
pel qual hi hagi 25 empreses licitadores, que totes puguin
prestar el servei. Clar, estam parlant d’un servei que
malauradament és un servei hipersofisticat, molt costós, en el
qual la competència està molt restringida i per tant, el marge de
maniobra del Govern també és molt petit. I si volem ser
honestos, hem de ser conscients i hem de reconèixer que la
gestió d’aquest contracte és enverinada i és molt complexa. I la
complexitat del cas per a mi té molta més importància que
l’oportunisme que tenen vostès en aquests moments, per posar
de relleu la dificultat que ha tingut el Govern en prestar aquest
servei.

En resum, jo em quedo sobretot amb aquesta idea principal,
és a dir, si s’hagués complert el que deia el plec de condicions
fil per randa, no hi hagués hagut transport sanitari. El Govern,
dins la mala gestió que s’ha portat amb aquest tema, ha garantit
que hi hagi hagut el transport sanitari, que s’hauria d’haver fet
en una hora i mitja i es feia en tres hores? Sí té raó, Sra. Marí,
però prefereixo que es faci en tres hores que no que no es faci.
I per tant, en aquest sentit crec que l’actitud del Govern ha estat
la menys dolenta possible, un cop ha tingut sobre la taula la
situació d’incompliment d’aquest contractista.

Fer una comissió d’investigació sobre aquest tema, jo crec
que les comissions d’investigació serveixen per dilucidar fets,
fets que pel motiu que sigui no es poden dilucidar en altres
instàncies. I aquí em sembla que els fets estan claríssims. O
sigui els fets, en això he d’estar d’acord amb el plantejament
que fa el grup proposant. És a dir, el fets són els que són, són
públics, la consellera els ha reconegut. Llavors, aquí no veig
quin és l’objecte, ni quins fets hem d’investigar. Aquí hi ha uns
fets, s’han d’exigir responsabilitats polítiques al Govern?, sí.
Nosaltres vam demanar una compareixença a la consellera?, sí.
Jo estic dient en aquests moments que la conselleria no ho ha

fet bé, que no ho ha gestionat bé i que s’ha de gestionar aquest
contracte?, sí. És la resposta adequada en aquesta situació una
comissió d’investigació?, no. Per què?, perquè no tenim un
problema de dilucidar fets, els fets estan claríssims, hi ha hagut
un problema bàsicament derivat de la falta de compliment d’un
contractista i hi ha hagut una mala gestió del Govern, perquè
segurament el Govern es va trobar amb una situació imprevista
i no tenia els instruments per gestionar-la, el Govern va haver
de sortir del pas com va poder, segurament sense complir
exactament el que deia el contracte, per garantir que hi hagués
transport sanitari. 

Per tant, a partir d’aquí, ja cada grup parlamentari demani
les responsabilitats polítiques que consideri i tal vegada, segons
quines presentin, nosaltres hi estarem a favor. Però nosaltres
creiem que convertir aquest tema, que és d’una gran
complexitat, en un circ mediàtic, per estar parlant persones que
no són prou expertes en la matèria d’aspectes super tècnics en
una comissió d’investigació, sincerament crec que no és la
manera d’afrontar-no. El nostre grup no hi està d’acord. I per
això, tot i compartir el relat dels fets, compartir que el Govern
ha comès errors, nosaltres creiem que la resposta adequada no
és la comissió d’investigació i per aquest motiu, votarem en
contra. 

Moltes gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Triay. 

LA SRA. TRIAY I FEDELICH: 

Gràcies, Sr. President. Bon dia, diputats i diputades. Avui
duim a debat una proposta del Grup Parlamentari VOX-Actua
Balears que va ser registrada al febrer del 2020. Després de
diversos debats que vam tenir sobre aquest mateix tema al final
del 2019 i a principis del 2020. 

En total: una PNL a la Comissió de Salut; dues
compareixences de la consellera de Salut en comissió; una
interpel·lació al plenari; una moció provinent de la
interpel·lació; i avui un debat sobre la comissió d’investigació
no permanent. A més d’això s’han realitzat diverses preguntes
orals al Ple, també preguntes amb sol·licitud de resposta escrita
i sol·licituds de documentació. VOX va realitzar una pregunta
oral al plenari de dia 26 de novembre de 2019. I poca cosa més
hem sabut sobre aquest tema fins febrer de l’any passat, al
debat de la PNL i a la presa en consideració de la consellera de
Salut no hi eren, ho poden comprovar al Diari de Sessions.
Sembla que el tema tampoc no els importava gaire. 

Diverses han estat les ocasions que la consellera i altres
membres del Govern han donat explicacions en referència a
aquest tema, però aquest govern segur que no té cap problema
a seguir-ne donant. També diverses han estat les ocasions en
què els diferents grups parlamentaris han creat alarmisme cap
als ciutadans i les ciutadanes de les nostres illes quan en tot
moment el servei ha estat garantit i realitzat en plenes
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condicions de seguretat. Una llàstima que els consellers del
govern de Bauzá, el govern del PP del 2011 al 2015 en
ocasions no donessin tantes explicacions. Consejos vendo, que
para mí no tengo. Aquest és l’estil de la dreta d’aquesta
comunitat autònoma. 

El servei aeri medicalitzat realitza al voltant de mil trajectes
a l’any i durant la pandèmia de la COVID han estat claus per
poder desplaçar pacients de Menorca i de les Pitiüses a
l’hospital de referència de les Illes Balears, l’Hospital de Son
Espases. És aquí on, des del meu grup parlamentari, volem
reconèixer i agrair la feina que fan aquests professionals, no
només ara durant la pandèmia sanitària sinó durant tota la feina
que han fet sempre, una gran feina. 

(Alguns aplaudiments)

 El 27 de febrer de 2008 va licitar-se la licitació del nou
concurs, on les bases varen ser redactades i desenvolupades pel
personal tècnic del 061. S’hi varen presentar dues empreses:
per una banda, Babcock que era l’empresa que en aquell
moment prestava servei; i Eliance -també anomenada Habock-,
no hem d’oblidar que parlam d’un servei essencial,
imprescindible i que hi ha molt poques empreses en el mercat
que s’hi dediquin. 

Finalment, l’octubre del 2018, va adjudicar-se el contracte
de transport aeri a l’empresa Eliance per un cost de 25 milions
d’euros. Aquest contracte va realitzar-se de manera ambiciosa,
amb clàusules exigents perquè així ho va valorar el Govern de
les Illes Balears per aconseguir encara més seguretat, més
confort i millors garanties. 

A pesar del que han dit diversos grups parlamentaris
d’aquesta cambra és important destacar que cap trasllat no va
deixar de fer-se per motius de seguretat. Sí que és cert que en
qualque ocasió va retardar-se algun trasllat pel mal temps. Però
una cosa hem de tenir clara, els pilots no posaran mai en risc la
vida dels passatgers, en aquest cas, dels malalts, per tant
sempre cau sobre el pilot la decisió o no de volar. 

El nou plec exigia dos avions: un amb base a Menorca i un
altre amb base a Palma; i dos helicòpters: un amb base a
Eivissa amb suport a back up que s’utilitza quan la resta
d’aeronaus estan en revisions. La resolució de l’adjudicació va
produir-se perquè Eliance oferia aeronaus més modernes, de
menor antiguitat i amb major capacitat tècnica, el que feia era
millorar molt l’anterior contracte. 

En diverses ocasions s’ha expressat i exposat des de la
Conselleria de Salut i Consum el retard que va patir l’empresa
per posar en funcionament les diferents aeronaus, les dates de
posar a disposició els avions i els helicòpters no es van
correspondre amb el que indicava el contracte i així ho van
manifestar fins en cinc ocasions per escrit la gerència del 061
a l’empresa adjudicatària, la primera el 28 de gener. Per aquest
motiu, ni el 061 ni el Servei de Salut van fer un seguiment
intensiu d’aquest contracte. 

En el cas dels avions, fins que van estar a disposició els
B250 operaven tant a Menorca com a Mallorca dos B200. En
el cas de Menorca, l’avió va arribar el 17 de setembre de 2019

i va començar a operar el 19 d’octubre, d’igual manera que la
primera tripulació formada i acreditada també va començar a
operar el 19 d’octubre i va destinar-se a fer vols nocturns; la
segona va quedar constituïda el 25 i varen començar a volar el
14 de novembre. L’avió de Mallorca va arribar l’1 de desembre
de 2019. L’helicòpter entre Eivissa i Formentera, un H145 va
arribar el desembre de 2018. I l’helicòpter de back up de
Mallorca, també, el desembre de 2018. Paral·lelament, el
Servei de Salut va equipar una ambulància pediàtrica, una de
les dues que hi ha en tot el territori espanyol. I una cosa vull
deixar clara: no és que els avions i els helicòpters duguin
incorporada una incubadora sinó que estan preparats per poder
transportar-la. 

La Conselleria de Salut i Consum va contractar a finals del
mes d’octubre de 2019 una auditoria externa per fer un
seguiment del contracte per mor de la complexitat d’aquest. A
conseqüència del retard en la posada a disposició de les
aeronaus i la manca d’algunes certificacions la gerència del 061
i el Servei de Salut varen fer un seguiment exhaustiu del
contracte. El mes de febrer de 2020 s’obriren un total de cinc
expedients d’imposició de penalitats que varen derivar en
sancions econòmiques per un valor d’una mica més de 3
milions d’euros. 

El Servei de Salut va decidir el desembre de 2019 posar
punt i final al contracte i va iniciar els tràmits per a la resolució
de manera urgent del contracte de transport aeri sanitari amb
l’empresa Eliance ja que en aquell moment es disposava de tota
la documentació necessària per poder rescindir el contracte,
perquè un contracte no es resol així com així, hi ha d’haver una
documentació justificativa.

Al mateix temps, va tramitar-se un procediment
d’emergència que va adjudicar-se a l’empresa Babcock perquè
Eliance en aquell moment no podia garantir el servei
d’helicòpter com indicava el contracte. Per tant, els helicòpters
funcionen amb l’empresa Babcock i els avions seguien operant
amb l’empresa Eliance.

El següent plec del contracte va redactar-se amb les
mateixes condicions que l’anterior perquè és un contracte que
mira pels ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears, suposa
una millora tècnica important tant en el confort com en la
seguretat, tant per als pacients com per a les tripulacions tot i
que, malauradament, l’empresa adjudicatària no ho complís. 

Des de l’inici de l’expedient de rescissió del contracte amb
l’empresa Eliance i la posada en marxa de la licitació del nou
contracte, el servei ha funcionat i continua funcionant amb total
normalitat. Un clar exemple és que no hi ha hagut cap col·lectiu
ni sindicat que hagi fet arribar cap queixa a la Conselleria de
Salut i Consum. Actualment, no hi ha hagut cap queixa que
s’hagi fet arribar a la Conselleria de Salut. 

La setmana del 12 d’abril, fa un parell de setmanes, va
adjudicar-se de manera provisional la licitació a Babcock i
sembla que encara no s’ha rebut cap recurs per part d’Eliance.
Per tant, tot segueix el camí correcte. Hem de tenir en compte
que hem patit una crisi sanitària, tot i així, en cap moment no
s’ha deixat de treballar en aquest nou contracte. Amb aquest
nou contracte el que sí es pretén des d’un primer moment és
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donar molt més marge de preparació a l’empresa per posar les
aeronaus i el servei en marxa, complint així amb una
administració garantista i que no pugui succeir el mateix que va
passar amb l’anterior adjudicatària. 

Durant la interpel·lació del passat mes de febrer, de l’any
passat -perdó- el PP acusà la consellera de rescindir un segon
contracte. El primer, va ser amb l’empresa de neteja de
l’Hospital de Son Llàtzer, KLE, i el segon, el contracte amb
Eliance. Què hagués passat si la conselleria no hagués rescindit
els contractes? Si feim, perquè feim, i si no feim, perquè no
feim, senyors de la dreta, tenguin una mica de criteri i
coherència, per favor. 

Però bé, ja sabem quina és l’estratègia del Partit Popular:
reduir el nombre d’intervencions, acomiadar més de mil
professionals sanitaris, tancar els centres de salut els
capvespres, paralitzar les inversions en noves infraestructures
i imposar el copagament farmacèutic. 

Saben del que no han parlat i també té molt a veure amb la
quantitat de trasllats mèdics? És la qualitat i quantitat dels
serveis que s’han implementat a totes les illes i que es pretén
que s’hagin de realitzar menys trasllats. Els posaré un parell
d’exemples, la radioteràpia, el gangli sentinella, la cirurgia
pediàtrica, noves tècniques oftalmològiques i un llarg etcètera.
I saben una cosa molt important? S’han oblidat del servei
d’urgències, clau per evitar desplaçaments.

Aquest govern i els grups parlamentaris que li donen suport
podem anar amb el cap ben alt. S’ha realitzat una inversió en
salut i en millores al llarg de la passada legislatura i el que
duim d’aquesta. I el que dic amb humilitat, que queda molt
camí per fer, molts de projectes per realitzar, moltes obres, però
sí, sabem cap on anam. 

Per tant, (...) lluitarem per a aquesta sanitat pública, de
qualitat, la cuidarem com el tresor que per a nosaltres és i
vostès, malauradament, només podran presumir d’una
destrucció sense precedents i això la gent no ho oblida. Tant de
bo durant les legislatures que han governat, no haguessin fet res
en comptes de desfer tant.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Triay. Ara correspon la rèplica del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Bueno, pues una vez más vemos como
este parlamento, en vez de controlar la acción del Gobierno lo
que hace es encubrirlo. Tal vez ustedes consideren normal
conceder a una empresa que se lleva un contrato millonario, un
plazo de seis meses para empezar a prestar el servicio en las
condiciones contratadas, mientras que el Gobierno le paga
religiosamente millones de euros por un servicio que ha
contratado y que no está obteniendo.

Tal vez ustedes consideran adecuado y conforme a derecho,
que el Gobierno de Baleares le conceda el contrato a una
empresa y no a otra, precisamente porque dice que sus aviones
son más modernos y que luego resulte que son más antiguos
que los de la empresa que venía prestando el servicio hasta ese
momento. Tal vez ustedes creen que el principio de igualdad en
la licitación y adjudicación de contratos públicos no se ve
alterado por esta forma de proceder del Gobierno balear, donde
otras empresas de haber sabido que podían esperar seis meses
para aportar los aviones, podían haber presentado mejores
ofertas o un precio más bajo. 

Pero el resto del mundo, los que no están a las órdenes de
sus partidos para no perder la silla o un puesto en una lista
electoral en las próximas elecciones, ¿saben lo qué piensan?
Que esto huele muy mal y ¿saben qué consiguen negándose a
aclarar lo que ha pasado aquí en una comisión de investigación
que obtenga los testimonios y la documentación que demuestre
la verdad? Pues lo que consiguen es que este asunto huela aún
peor, y más teniendo en cuenta que las últimas noticias que nos
han llegado a través de medios de comunicación es que lo que
está detrás de esta empresa, que supuestamente ha obtenido un
trato de favor injustificado, es un fondo de inversión dirigido
por ex-altos cargos del PSOE.

(Remor de veus)

Esto no lo digo yo, lo dicen los medios de comunicación.
Aquí tienen la noticia: “ex-altos cargos del PSOE están tras la
empresa investigada por dar el cambiazo con los aviones
ambulancia”. Y encima resulta que esa empresa, que es Allianz
Global Service, ha sido denunciada ante la Fiscalía
Anticorrupción por cometer múltiples irregularidades en el
servicio de transporte sanitario aéreo en varias comunidades
autónomas. Al parecer resulta que es habitual que esta empresa
incurra en la misma práctica de ofrecer una flota de
helicópteros y aviones modernos para ganar concursos
públicos, pasando por encima de otras empresas, pero luego
sustituye las aeronaves por otras más antiguas y con menos
servicios.

Y el tema está en saber por qué aquí en Baleares se ha
permitido durante más de un año que esta empresa siguiese
operando. Y, Sr. Castells de MÉS per Menorca, no se
interrumpe el servicio, no le mienta a los ciudadanos, cuando
una empresa ve rescindido su contrato por incumplir, el
Gobierno balear o la administración pública le puede obligar a
que continúe el servicio hasta que se licite y haya un nuevo
adjudicatario. Así que ese argumento cae por su propio peso y
cualquiera que haya tenido un mínimo de gestión o de contacto
con la gestión de los servicios públicos sabrá que eso es así, así
que no cuela.

¿Por qué no se auditaron los aviones el primer día? ¿Por
qué se le negaron todas las solicitudes de información que
realizó la empresa competidora y que quedó fuera del
concurso? ¿Por qué quería ocultar el Gobierno de Baleares las
irregularidades que estaba cometiendo la empresa, en cuyo
consejo de administración resulta que se sientan varios ex-altos
cargos del Partido Socialista, entre ellos un ex-ministro de
Industria del Gobierno de Felipe González o un ex-presidente
del Instituto Nacional de Industria, también del Gobierno de

 



4670 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 77 / 27 d'abril de 2021 

Felipe González, que luego en 2011 ya fue imputado por cobrar
6 millones de euros en comisiones en un contrato de venta de
patrulleras al Gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, ya con
Zapatero en el Gobierno? 

Y tal vez todo esto nos haga pensar a muchos por qué las
comunidades autónomas dirigidas por el PSOE miran para otro
lado, mientras esta empresa se dedica a cometer
irregularidades, y por qué el Gobierno de la Sra. Armengol le
pone una multa muy inferior a la que debería haberle puesto,
sólo después de que los medios de comunicación, los sindicatos
de médicos, de sanitarios y de pilotos, denunciaran los
reiterados incumplimientos. Ya tiene usted hechos que
investigar, Sr. Castells, si considera que todo está tan sabido.

Lo dicho, esto apesta, y ustedes, impidiendo aclarar lo que
ha ocurrido, lo único que consiguen es que apeste aún más y
acabar apestando ustedes también.

Gracias, presidente.

(Algún aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. En torn de rèplica pels grups que han
intervengut a favor, té la paraula pel Grup Parlamentari Popular
la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Sr. Castells, des del respecte absolut,
no donaré ni una lliçó, però qui deia que no es complia amb la
seguretat va ser el sindicat SEPLA, varen ser els experts aeris
i els sanitaris que es negaven a volar. No és una afirmació
exclusiva del Partit Popular, per tant, no ens acusi de
demagògia o de circ mediàtic, quan les denuncies les
realitzaven els experts.

Sra. Triay, la responsabilitat no era dels pilots, la
responsabilitat era i és del seu govern. Sra. Diputada del Partit
Socialista, parlava del servei d’urgències just avui. “Colapso en
urgencias de Son Espases, con pacientes esperando cama
durante más de 24 horas”. Aquesta és la realitat de la seva
gestió.

(Alguns aplaudiments)

Si el Govern de la Sra. Armengol, del Partit Socialista,
Podem i MÉS per Mallorca s’ha negat a investigar els casos
d’abusos a menors tutelats, s’ha negat a investigar els càrrecs
vacunats irregularment, com votaran a favor d’investigar el
contracte de transport aeri sanitari? 

Sincerament m’espanta la frivolitat d’aquest govern, la
facilitat que tenen per sortir aquí a defensar l’indefensable i no
assumir cap tipus de responsabilitat. El seu govern és el màxim
responsable de la gestió produïda en el transport aeri sanitari,
igual que ho és de les menors tutelades víctimes d’explotació
sexual. Es va permetre que durant un any es posés en risc la
vida de malalts i de professionals sanitaris. Es va afirmar, es va
assegurar que es volava amb màximes garanties de seguretat i

qualitat, volant amb un sol pilot, quan els experts i el sindicat
SEPLA deien el contrari.

El perill i la irresponsabilitat del Servei de Salut amb els
contractes dels helicòpters ha quedat evidenciat. Els
menorquins varen estar quinze dies depenent de l’avió
ambulància de Mallorca i això va ser una imprudència. Els
menorquins com els ciutadans de la resta d’illes, mereixen un
servei de qualitat i el seu govern va ser incapaç d’oferir-lo.

A la compareixença de 6 de novembre la consellera Gómez
va afirmar en seu parlamentària que ningú no li havia demanat
per escrit el cessament del gerent del 061. SIMEBAL i SATSE
li demanaren el 23 i el 28 d’octubre, per què mentiren també en
això? Feia quinze dies que tenien la petició de cessament
damunt la taula i ho va negar i ho segueix negant. 

El seu govern ha defensat una empresa que ha estafat a la
ciutadania de Balears 25 milions d’euros. Aquest contracte,
aquesta adjudicació està viciada des d’un inici. Vostès ho
sabien i tardaren més d’un any a aplicar mesures de control.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. En torn de contrarèplica pels grups que
han intervengut en contra correspon donar la paraula al Grup
Parlamentari Unidas Podemos. Té la paraula la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, president. Defensar l’indefensable és posar-se del
costat de la ultradreta i no del costat que toca de la història.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Què dir de la ultradreta? Ja ens han dit que si s’havien de
fumigar com a cuques i totes aquestes coses que hem sentit.
Nosaltres en cap cas, en cap cas no els blanquejarem votant-los
avui a favor. 

Gràcies, president.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Martín. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

President, com ja hem dit, no farem ús de la paraula en
aquest cas.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula el Sr. Castells.
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Començaré fent només una
petita rèplica, encara que sigui un poc repetitiva. 

Sra. Marí, clar, vostè diu, dependre de l’avió de Mallorca
durant quinze dies va ser una imprudència; i quan depeníem de
l’avió de Mallorca tots els dies de cada mes, què era? Això és
el que li vull demanar jo. Aquesta és la incongruència que jo
ara confronto al Partit Popular perquè no l’hem tingut sempre
l’avió 24 hores al dia set dies a la setmana, i vostè ho sap
perfectament.

Pel que fa a la Sra. Ribas, bé, vostè continua amb la seva
història, conforme a derecho, conforme a derecho. Escolti, jo
ja ho sé que s’ha volat en unes condicions que no són les que
indicava el plec de condicions. Jo el que dic és que si s’hagués
hagut de complir el que deia el plec de condicions en la
circumstància entre l’espasa i la paret en què l’empresa
adjudicatària d’aquest servei va posar al Govern l’única solució
hagués estat suspendre els vols. I l’explicació que vostè dóna
em sembla d’una gran ingenuïtat: “el Gobierno podría haber
obligado a la empresa a volar”. Escolti, parlam d’un servei
que, com he dit molt bé, no hi ha 25 contractistes que estiguin
en disposició de prestar-lo ni molt menys d’un dia per l’altre. 

Aleshores, que vostè consideri que el Govern de les Illes
Balears té la capacitat amb un contractista, que té en aquest cas
una posició de força perquè està prestant un servei essencial,
bàsic, del qual depenen vides humanes, de fer-li la llei d’un dia
per l’altre, em sap greu, però això és una ingenuïtat o és una
ignorància absoluta precisament, no de com funciona
l’administració, que és el que vostè m’ha dit a mi, de com
funciona la vida, que és el que jo li dic a vostè. Les coses no
van així i no és tan fàcil per a un govern autonòmic obligar una
empresa a volar precisament quan la decisió de volar està
subjecta a tantíssimes condicions que s’han de complir i que
han de verificar molts de professionals que no tenen res a veure
amb el Govern, començant pels pilots, començant per la resta
de personal i pels controladors aeris i per tota una sèrie
d’operatiu que per garantir la seguretat dels vols en què el
Govern de les Illes Balears no hi té cap mena d’incidència.

Vostè quan m’ha dit els fets a investigar bàsicament s’ha
referit a uns fets que fan referència a una empresa, una empresa
privada, no tant al Govern. Aleshores, a mi, a més ha dit que
això ha passat a altres comunitats autònomes, vaja!, sembla ser
que no només és el Govern de les Illes Balears que ha estat
víctima d’aquesta empresa que té aquesta mala praxi i que
actua de forma fraudulenta. Doncs, per tant, el que cal fer
sobretot és actuar contra aquesta empresa, posar en
coneixement aquests fets, si cal, de l’Oficina anticorrupció;
mesures molt més eficaces que no fer una comissió
d’investigació en aquest parlament que no servirà per
solucionar el problema del transport sanitari ni per millorar-lo. 

Nosaltres -ho hem dit- creiem que el Govern va actuar tard,
que es va refiar massa, que es va dormir en els llorers si vostès
volen, que hauria d’haver actuat més ràpidament. És veritat,
però per molt ràpidament que hagués actuat no hagués pogut
resoldre el tema d’un dia per l’altre, com vostès pretenen que
es pot fer.

Per tant, nosaltres som partidaris de controlar, de fer un
control al Govern amb aquest tema, de continuar vigilant que
el servei es presti de la millor manera possible, però creiem que
no fem cap favor al bon funcionament d’aquest servei posant en
marxa una comissió d’investigació i per això ens ratifiquem en
el nostre vot contrari.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Triay.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Gràcies, president. Aquesta empresa també ha estat
sancionada a Galícia, a Melilla, a Catalunya i a les Illes
Balears. Crec que a qualque banda també s’ha sancionada per
un govern de dretes. Per tant, s’ho haurien de fer mirar. 

(Alguns aplaudiments)

Així que expliquin-me què és el que el Govern no ha fet. El
Govern ha actuat amb tots els mecanismes que la Llei de
contractes permet, amb tots. El Govern ha vigilat el contracte
i ha actuat amb responsabilitat, no és mostra de contundència
una sanció de 3 milions d’euros? El darrer mecanisme que té el
Govern és la resolució d’un contracte. Necessit que
m’expliquin més coses avui.

Avui, una vegada més, veiem com el Partit Popular
blanqueja l’extrema dreta quan se suposa que volen ser un
partit de govern, suposadament moderat...

(Alguns aplaudiments)

... que vol arribar a consensos. Tal vegada es podrien assemblar
una miqueta més als grups parlamentaris que queden a
l’oposició. Es pot fer oposició d’una altra manera, creguin-me. 

Senyors i senyores del Partit Popular, saben una cosa? La
democràcia va dur llibertat, dignitat, respecte i tolerància.
Vostès continuen donant suport a VOX, mentrestant nosaltres
defensarem la democràcia enfront de l’atac sense cap mirament.

(Remor de veus) 

Avui el meu grup vol mostrar tot el nostre suport a totes les
persones que són amenaçades pels intolerants. Ni bales ni
navalles, per fer front a l’odi i a la por, democràcia.

(Alguns aplaudiments)

Per acabar, mirin, senyors i senyores de la dreta, una cosa
si els vull deixar clara, no varen ser vostès que varen posar els
menorquins i les menorquines en igualtat de condicions amb un
avió ambulància 24 hores, va ser un govern progressista
presidit per la presidenta Armengol el mes d’abril de 2016. I
saben on eren vostès?, vostès eren a l’oposició. Saben on són
ara?, a l’oposició. Gràcies, president.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Triay. Torn de fixació de posicions dels grups
que no han intervengut ni a favor ni en contra. Pel Grup
Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Això podria començar dient aprofitant
l’avinentesa i aquí cadascú ha vengut a contar i a aprofitar l’ús
dels usuaris, dels pilots, dels sanitaris, dels eivissencs,
menorquins, mallorquins i formeterencs per dur un discurs ja
preparat que no té res a veure, fins i tot crec que ha intoxicat,
amb el que els ciutadans esperen avui d’aquest ordre del dia
que és un posicionament envers una comissió d’investigació
parlamentària no permanent. Sí o no. És un poc trist perquè a
més han tornat a sortir bales, blanquejos, feixistes i no sé
quantes coses més, i això és un poc trist. La veritat és que tant
de bo caduqui i puguem seguir parlant de política.

Miri, Sra. Ribas, quan vostè diu...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, per favor.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

... quan vostè diu que encobrim, que aquest parlament
encobreix el Govern no només s’equivoca, sinó que és molt
imprecisa. Aquí hi ha vuit grups parlamentaris i nou formacions
polítiques i la tasca del meu grup parlamentari, i sé ben cert que
de molts d’altres, no és encobrir cap govern, fer una funció de
control i precisament el que vostè du aquí en els termes en què
ho ha explicat, que ho ha redactat, no que ho ha explicat, és per
convèncer que realment hi ha motiu d’una comissió
d’investigació en l’execució, la definició i la gestió del
contracte.

Miri, li donaré l’opinió del meu grup envers el que ha estat
la trajectòria fins aquí i vostè ho ha sap, ho han esmentat
diferents grups, en algun moment el tema de compareixences,
en preguntes de control i també de comissions, i vostè ho sap.
És veritat que vostè fa catorze mesos que tenen demanat això,
és veritat, però en la trajectòria d’aquesta gestió parlamentària
fins ara el nostre grup parlamentari ha demanat còpia del
contractes, còpia dels plecs, còpia de les resolucions, còpia de
l’informe del Tribunal Administratiu de Resolució de
Contractes, d’àmbit nacional, que vetlla per aquest compliment
i la garantia que hi ha hagut un òrgan de contractació. 

Vostè sap del procediment administratiu i la Llei de
contractes del sector públic i tot això ho ha decidit i ho ha
proposat i hi ha uns informes. Nosaltres, vistes les respostes i
vistes les compareixences hem trobat, i per això no hem mogut
cap altra intervenció, que s’han donat amb l’execució del
contracte les explicacions adients i en la resolució del que era
de seguretat, que també ens preocupava i que sí que hi ha

evidència que han estat denunciades pels usuaris i els usuaris
són els pilots, els usuaris són els que van dins l’avió per trasllat
o els seus familiars i els seus representants i evidentment els
sanitaris i de tot això s’ha tengut prou informació.

Per tant, nosaltres entenem a hores d’ara que s’han donat les
suficients explicacions per no haver de demanar o almanco
arribar a una comissió d’investigació. Jo esperava que a la seva
intervenció vostès traguessin aquí unes proves més enllà del
que coneixem ja a través de comissions o a través de les
preguntes de control que hem fet totes les formacions
polítiques, i no ho hem vist. Per això nosaltres hem esperat la
fixació de posicions per saber si vostè aportaven alguna
situació més envers el contracte.

És veritat que l’ib-salut va gestionar-ho molt malament la
tutela d’un contracte que precisament per ser especial pel
volum de l’import i per les situacions que s’estaven denunciant,
evidentment havia de tenir la cura i l’interès del director del
Servei del 061, que no el va tenir i crec que algun grup polític
va demanar la seva reprovació, no la va demanar formalment
via una proposició no de llei, però la va esmentar, però és que
si un no assumeix la responsabilitat ni el cessen, vostè sap que
hi ha altres vies que són o una reprovació o una petició o una
iniciativa (...) per cessar la persona, de la part de seguretat que
és una part diferent del que s’ha mesclat aquí.

Per tant, nosaltres en aquest sentit no vèiem la necessitat
d’aquesta comissió d’investigació per no desvirtuar el que és i
vostè sap perfectament, Sra. Ribas, que el nostre grup
parlamentari una comissió d’investigació quan no es dóna la
documentació, quan no es faciliten les compareixences o quan
es creen organismes paral·lels al que és una comissió
d’investigació per a l’objecte d’esclarir tot el que no s’ha
esclarit en diferents compareixences o en diferents preguntes i
instruments que tenen aquests diputats i diputades d’aquest
parlament, sí que afavorim les comissions d’investigació i ho
hem fet, hem donat suport no només a la que hem demanat
nosaltres, sinó les que han demanat altres grups parlamentaris.

Nosaltres creiem que l’òrgan administratiu de contractació
ha fet l’informe que evidentment passa per una proposta de
resolució d’un alt càrrec i per una resolució que pertany al
Govern, que és la prerrogativa que té evidentment i que en
aquest sentit s’ha complit.

Si vostè considera que és una quantia insuficient, escolti...,
jo crec que hi ha vies també de recursos i d’explicacions.
Demani l’informe a veure què diu. Nosaltres trobam que ha fet
una proposta d’una quantia a una altra i estan dins aquesta
paràmetres.

Vostè ha tret aquí altres suposades denúncies de la Fiscalia
per altres suposats vincles que han pogut dur quasi, quasi al que
vostè ha dit, a una prevaricació. Això ja és..., jo abans d’una
comissió... quan es parla de possible -i dic possible perquè no
ho ha esmentat així, però es dedueix de la seva intervenció-
d’una possible prevaricació no ha de (...) una comissió
d’investigació, ha d’anar al jutjat. Ha d’anar al jutjat
directament perquè és molt greu -és molt greu-, però és que a
aquest acte de prevaricació hi ha de dur tota la mesa de
contractació també, funcionaris de la comunitat autònoma, i no
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dic que no hagi de fer, però és que hi ha hagut aquesta
seguretat, afortunadament, que no depèn ni d’una consellera, ni
d’un director general ni d’una presidenta és adjudicar un
contracte, si no els informes jurídics i de pressupost.

Nosaltres no hem vist aquestes evidències que pugui ser
sospitós, Sra. Ribas, per això... per això d’ençà la darrera
compareixença ara fa un any no hi ha hagut... -ja acab,
president- no hi ha hagut ni cap denúncia més de cap usuari ni
de cap altra empresa ni cap diputat ni diputada d’aquesta
cambra. 

Per això entenem que en tota aquesta trajectòria no veim...
per donar suport, però evidentment nosaltres per aquest motiu
ens abstindrem a la votació.

Gràcies.

(Se sent el timbre de crida per a votació) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, jo també
m’he hagut de demanar en algun moment on era perquè
realment no sé si estam parlant de transport sanitari que tanta
falta fa en aquesta comunitat autònoma o si el que feim és una
campanya d’aquesta Espanya dins Espanya que són les
eleccions d’aquí a un parell de dies, concretament dia 4 de
maig.

El nostre grup parlamentari, i ja feim història perquè hem
parlat moltíssimes vegades -com s’ha dit aquí- sobre aquest
transport sanitari, moltes vegades... vàrem fer esmenes per
revisar i modificar els protocols d’actuació en matèria de
transport aeri sanitari en el cas que l’empresa adjudicatària no
pogués prestar el servei.

Nosaltres ja vàrem demanar a la consellera si tenia un pla
B, perquè com està clar el que passa en aquesta comunitat
autònoma i el que passa a Espanya és que són faves comptades,
hi ha una empresa que es barallen, són dues, una és Babcock i
l’altra és Eliance i no es pot... no n’hi ha més i és un concurs
obert internacional, però ningú no vol venir aquí. No volen
venir els funcionaris, voldran venir les companyies aèries a
guanyar res?

Aquesta és la realitat que tenim i és així de dur i em sap
greu, però això no és culpa de ningú. Que s’hagués pogut fer
millor? Sí, però bé jo al final faré una proposta en aquesta
cambra quan acabi la meva intervenció.

Una vegada més palpam, tocam i hem de sofrir la doble i la
triple insularitat, menorquins, eivissencs i formenterencs que es
troben en una situació de desemparament que els fa sentit
ciutadans de segona, és que són ciutadans de segona.

Criticam el que fa Madrid amb Balears, però després resulta
que feim el mateix. Veim que Menorca, Eivissa i Formentera
pateixen el centralisme de Mallorca, i això no ho podem
consentir perquè el dret a la sanitat pública és un dret universal
i dic que no ho podem consentir, però ho consentim una i una
altra i una altra vegada i més enllà de discussions aquí estèrils
no solucionam res.

Mirin, ens situam en una comissió que es va celebrar dia 18
de febrer d’enguany, ja parlàvem d’història, i torn al 2 de
desembre on la consellera ens va dir que hi havia rescissió de
contracte amb aquesta empresa, però en realitat no es va poder
rescindir el contracte perquè no teníem pla B. És a dir, d’alguna
manera ens havíem de menjar allò que teníem perquè no hi
havia solució, no hi havia altra cosa que poguéssim tenir.

He de dir també que es varen posar sancions i expedients
contra l’empresa, però a nosaltres ens va preocupar molt no el
fet que es posassin, sinó el perquè es varen posar: manca de
titulació i llicències de pilots i copilots, falta d’habilitació per
a vol instrumental en el mode necessari, antiguitat de l’avió de
Mallorca, que exigia el plec un màxim de deu anys.

Nosaltres ja vàrem dir que ens anava bé que s’obrissin
expedients, però sobretot el que ens va bé és que se solucionin
les coses, però d’aquí al fet que s’hagi de fer una comissió
d’investigació, nosaltres pensam que hi ha una passa, és que
efectivament hem tengut tots els contractes a l’abast, ho hem
vist tot. Nosaltres pensam que no hi ha empresa que pugui
tenir... la possibilitat i les ganes i la professionalitat de moment
de donar aquest servei a la nostra comunitat autònoma. Això és
el que tenim i és així de trist.

Així és que el que faré és per si un cas el Govern de Pedro
Sánchez considera que ha d’anar a comprar vacunes a fora o ha
de fer qualsevol cosa a fora que també ens compri un avió que
amb tot el que ens deu tal vegada aquesta seria la solució
perquè aquí he sentit tanta demagògia avui que m’he volgut
pujar al carro.

Així és que nosaltres ens abstindrem d’aquesta comissió
perquè pensam que és absolutament innecessària. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Un cop finalitzat el debat procedim a la votació. 

Passam a votar. Votam.

16 vots a favor més 1 telemàtic són 17; 30 vots en contra i
7 abstencions.

V. Informe de la Comissió de l’Estatut dels Diputats i de
les Diputades sobre el règim d’incompatibilitats del diputat
Sr. Carles Bona i Casas. 

Passam al cinquè punt de l’ordre del dia que és l’informe de
la Comissió de l’Estatut dels Diputats i de les Diputades sobre
el règim d’incompatibilitats del diputat Sr. Carles Bona i Casas. 

Senyora secretària primera, vol llegir l’informe?
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LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

“La Comissió de l’Estatut dels Diputats i les Diputades, en
reunió mantinguda dia 13 d’abril de 2021, ha estudiat la
declaració presentada pel diputat Sr. Carles Bona i Casas a
l’efecte de complir el que disposa el paràgraf segon de l’apartat
1 de l’article 8 del Reglament de la cambra referent a l’examen
d’incompatibilitats.

L’examen s’ha fet de conformitat amb el que estableixen els
articles 3 i 5 de la Llei 8/86, de 26 de novembre, electoral de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, i les modificacions
posteriors, i els apartats 2 i 3 de l’article 155 de la Llei
Orgànica 5/85, de 19 de juny, de règim electoral general i les
modificacions posteriors.

Atesa la normativa abans esmentada, aquesta comissió resol
d’informar la cambra que el diputat Sr. Carles Bona i Casas no
està subjecte a cap tipus d’incompatibilitat per a l’exercici del
seu càrrec.

Palma, 13 d’abril de 2021".

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Acabada la lectura de l’informe el sotmetem
a votació.

Votam.

54 vots a favor més 1 telemàtic són 55; cap en contra, cap
abstenció.

No havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.
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