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EL SR. PRESIDENT:

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

I.12) Pregunta RGE núm. 4330/21, presentada per la
diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a millora de la gestió del Parc Natural de Ses
Salines d’Eivissa i Formentera.

Abans de començar amb el primer punt de l’ordre del dia,
els vull notificar que avui matí s’ha registrat un document per
part de la diputada Sílvia Tur, en el qual manifesta que no ens
podrà acompanyar en el dia d’avui, i sol·licita l’ajornament de
la pregunta 12 que havia de fer ella al conseller de Medi
Ambient i Territori.

Per tant, deman si algun grup parlamentari s’oposa a aquest
ajornament. Ningú no s’hi oposa. Per tant, quedarà ajornada
aquesta pregunta 12 per a la propera setmana.

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 4332/21, presentada pel diputat
Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a col·lapse a les urgències
hospitalàries del Servei de Salut de les Illes Balears en
aquest moment.

Primera pregunta, RGE núm 4332/21, relativa a col·lapse
a les urgències hospitalàries del Servei de Salut de les Illes
Balears en aquest moment, que formula el diputat Sr. Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos.
Té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Molt bon dia a tothom, consellera, duim
setmanes amb una mitjana de 50 casos, més o manco, diaris
diagnosticats de COVID i una taxa de positivitat mitjana d’1,5,
amb una ocupació baixa afortunadament a llits d’UCI i
hospitalització i avança el tema de la vacunació. El que ens
preocupa és haver vist una saturació a les urgències
hospitalàries a dos hospitals: Son Espases i Son Llàtzer. 

Hem vist i s’ha denunciat l’excés d’aforament de pacients
i familiars a les sales d’espera, esperant fins i tot quasi una hora
per al primer triatge o quaranta-vuit hores fins i tot per accedir
a un llit d’hospitalització que pocs dies abans havien estat
tancats; també l’espera a passadissos de pacients que
dificultaven la circulació i la maniobrabilitat dels sanitaris. 

La mateixa gerència de l’Hospital Son Espases ha reconegut
la saturació i ha hagut d’habilitar urgentment 36 places de llits
que havien estat tancats per reduir, economitzar recursos i
personal. 

El personal del Servei d’Urgències la setmana passada
denunciava que es va produir la tempesta perfecta: recuperació
de l’activitat quirúrgica ordinària, el tancament de llits,

restriccions a les consultes presencials als centres de salut i
personal sanitari que reforça la campanya de vacunació.

Ens explica vostè què ha passat, consellera?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Gràcies, diputats, bon dia a tothom, el
que..., el col·lapse a què es refereix va respondre a una situació
puntual de dia 26 de la setmana passada efectivament. Dilluns
de la setmana passada es va incrementar bastant l’activitat
urgent a l’Hospital Son Espases, va afectar bàsicament dos
hospitals de manera més intensa: Son Espases i Inca. A
l’Hospital Son Llàtzer va ser molt puntual i es varen recuperar
molt ràpidament. A Son Espases es varen atendre 403 urgències
dilluns passat i a Inca unes 200 urgències. 

A Son Espases, com vostè ha dit, hi havia una reserva de
llits per a activitat quirúrgica, també hi ha una reserva de llits
per a COVID, estiguin o no estiguin ocupats existeix aquesta
reserva de llits, i en el moment en què es va incrementar
l’activitat l’Hospital de Son Espases des de la gerència es va
posar en marxa el pla de contingència, es varen obrir 36 llits
més disponibles a l’hospital i 24 hores després dimarts les
urgències ja havien recuperat la normalitat. Es varen atendre
447 urgències sense cap problema.

En el cas de l’Hospital d’Inca, s’arribà a les 200 urgències
dilluns de la setmana passada, durant una hora i mitja varen ser
derivats dos pacients a l’Hospital de Son Espases a causa també
d’un pic de la demanda, però que es va resoldre de manera
ràpida.

Tenim aquests llits reservats a urgències, a planta, a tots els
centres per fer front encara a la pandèmia perquè aquesta
pandèmia encara no s’ha acabat.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Miri, consellera, aquestes situacions no s’haurien de
produir, després de més d’un any la previsió i l’aprenentatge
crec que ja haurien de ser inexcusables. L’atenció telefònica
ens constata una... aplicació diferent dels protocols i supervisar
el correcte compliment d’aquest protocol és responsabilitat de
la gerència d’atenció primària.

Els usuaris volen que els atenguin el seu metge de
capçalera, el seu metge de família, els seus infermers, que se’ls
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escolti i que sigui de forma presencial sobretot per quedar-se
tranquils que es dóna el diagnòstic i s’han pogut expressar bé.
Malgrat la voluntat i els esforços tant dels usuaris com del
personal sanitari... no han tengut temps d’assimilar i capacitar-
se per a l’atenció telemàtica, consellera.

Per tant, des de Ciutadans li reclamam que recuperi la
presencialitat als centres d’atenció primària i que posi el que
faci falta i motivi el personal, més torns de personal, adapti els
protocols necessaris per garantir l’accessibilitat i la seguretat.

Tenim millors dades epidemiològiques, consellera, i
augmenta la vacunació, no entén la ciutadania que encara no
puguin accedir als seus centres de salut i, si el que li fa falta és
més personal, activi l’oferiment que li han fet els diferents
col·legis professionals de la sanitat privada, dentistes, la
mateixa Comandància General o els farmacèutics i faci el que
faci falta, consellera, perquè no es torni produir una situació
com aquesta que han patit famílies, usuaris de la salut pública
i els professionals sanitaris.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, el 60% de les consultes
a atenció primària ja són presencials, però atenció primària està
fent una contenció de la pandèmia de manera molt important,
també s’encarrega de la vacunació, dels COVID Exprés, dels
EduCOVID, de la central de coordinació, de tot el que té a
veure amb Kid COVID, és a dir, tenen una feina..., i de tota la
campanya de vacunació. Per tant, tenen molta feina a atenció
primària, però no vol dir que no es faci bé la feina també als
centres de salut, o sigui jo crec que els pacients estan ben
atesos. Vostè diu que en l’atenció telemàtica no han estat
formats, jo pens que és un poc un atreviment dir que els
professionals no estan formats perquè estan formats, estan
preparats i cada dia es formen més.

Quant a les urgències hospitalàries, s’està recuperant
l’activitat i pràcticament s’estan recuperant les urgències. 

Nosaltres contenim la pandèmia, intentam que es produeixi
aquesta quarta onada i continuam fent feina a urgències i a tots
els àmbits.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.2) Pregunta RGE núm. 4338/21, presentada per la
diputada Sra. Maria Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a servei d’urgències.

Segona pregunta, RGE núm. 4338/21, relativa a servei
d’urgències, 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, la
setmana passada, com comentàvem, les urgències de Son
Espases col·lapsaren, els pacients varen haver d’esperar pels
passadissos durant més de 24 hores per un llit.

Sra. Consellera, considera que el Servei d’Urgències
aguantarà amb els recursos humans i materials que hi destina
actualment? 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. Els recursos que destina aquest
govern a les urgències és molt superior al que hi destinava el
Partit Popular a l’any 2015, abans de 2015, és que em fa a
vegades unes preguntes...

S’han reformat tots els serveis d’urgència pràcticament de
tots els hospitals, s’han ampliat, s’ha ampliat Son Espases, s’ha
ampliat Son Llàtzer, s’ampliarà ara amb una obra molt
important l’Hospital d’Inca, s’ha ampliat amb unes urgències
noves l’Hospital de Manacor; és a dir, s’ha treballat moltíssim
en aquesta comunitat autònoma per posar més recursos, més
professionals i millor atenció a les urgències. 

Com deia al diputat Gómez, les urgències són
imprevisibles, és imprevisible saber quan un dia hi pot haver un
pic d’urgències hospitalàries, és totalment imprevisible a no ser
que sigui per causa justificada com per exemple la COVID que
per a això estam preparats, però per altres motius pot passar.
Són situacions que poden passar.

Jo crec que el que hem de valorar és la ràpida capacitat que
tenen les gerències, que tenen els equips directius de cadascun
dels centres que immediatament prenen mesures per garantir la
seguretat dels pacients i per millorar també l’atenció.

Com he dit abans, es varen posar en marxa a Son Espases
36 llits i a l’Hospital d’Inca es varen prendre mesures. Es
prenen sempre de manera coordinada amb atenció primària,
amb el 061 i amb tots els hospitals.

I aprofit per agrair als professionals la tasca que fan perquè
realment és encomiable, és admirable i crec que estan donant
una molt bona resposta des d’urgències i des de l’activitat
ordinària. Gràcies, president.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202104338
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. La pitjor pandèmia de la història i
vostè segueix remuntant-se a deu enrere. No és un fet aïllat ni
puntual, la responsabilitat i entrega del personal sanitari xoca
amb la caòtica gestió del seu govern. Al Servei d’Urgències els
pacients han estat pels passadissos, els llits a les zones de
butaques i a les sales d’espera no es mantenen les distàncies de
seguretat.

L’atenció telefònica dels centres de salut, les restriccions
d’atenció primària i la llista d’espera desorbitada per operar-se
són els problemes principals d’aquesta saturació, segons els
sanitaris. Les seves mesures provoquen el col·lapse sanitari a
tots els nivells assistencials. Els professionals reclamen
solucions, solucions que també reclamam des del Partit
Popular, solucions que hem proposat en diverses iniciatives i
que vostès han rebutjat, com l’elaboració d’un pla de xoc
sanitari dotat dels mitjans econòmics i professionals necessaris
que garanteixin la tornada a la normalitat de l’activitat i que
contribueixin amb la major eficàcia en la reducció de les llistes
d’espera que ja tenien prèvia a l’arribada del virus. 

La seva resposta, però, va ser no, va ser votar en contra.
Tenim un problema de planificació, de descontrol hospitalari,
desassistència de patologies greus, mantenen inaccessible
l’atenció primària, no han reforçat suficientment les plantilles,
pacients crònics descontrolats, no són capaços de reactivar, no
saben com arrencar la maquinària sanitària aturada, i vostè
proposa i demana als ciutadans que vagin als centres de salut i
no als serveis d’urgències, als centres de salut que tenen els
horaris retallats i limitats per ordre seva, Sra. Consellera. 

Les unitats bàsiques també amb horari reduït, on hi havia
metge de dilluns a divendres, ara només dues vegades per
setmana. Si la desescalada és lenta és pel baix percentatge de
vacunació, per la insuficiència de personal sanitari i per la
inexistència d’un pla de desescalada basat en criteris científics
i no polítics. 

(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. Sra. Diputada, afortunadament els
ciutadans tenen bastant més comprensió que el Partit Popular.
El nostre compromís és donar la millor assistència, la millor
assistència i en això feim feina. No és de rebut sentir del Partit
Popular que l’atenció primària és inaccessible quan s’hi deixen
la pell per garantir aquesta accessibilitat en totes les formes, en

totes les formes, no diguin..., diguin-me a mi que som el que
sigui, però no als professionals d’atenció primària.

Mirin, han triat el camí de la confrontació, no se’ls espera
en aquesta pandèmia. Quan tenien oportunitat de fer propostes,
de col·laborar, de dialogar, el seu president avui matí parlava
d’unes paraules -les he escoltat atentament-, unió, pau, cohesió,
concòrdia, quan pensen fer ús d’aquestes paraules o
simplement és una lectura i ja està?

Miri, a nosaltres no ens trobaran en la confrontació,
treballam més que mai i més ràpid que mai...

(Remor de veus)

... per aturar aquesta pandèmia. I sàpiga que ara, avui, una de
cada quatre persones en aquesta comunitat autònoma ja té la
vacuna, més de 250.000 persones. Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.3) Pregunta RGE núm. 4335/21, presentada per la
diputada Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a tancament de les finques
ramaderes de les Illes Balears. 

Tercera pregunta, RGE núm. 4335/21, relativa a tancament
de les finques ramaderes de les Illes Balears, que formula la
diputada Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors
diputades. De 2015 a 2020 amb el Govern de la Sra. Armengol
hem tancat 91 ramaderies lleteres que suposen el 25% i junt
amb les de carn i engreix hi ha 141 finca manco. Hem perdut el
40% de bestiar vacú i el 17% d’oví. 

Sra. de la Concha, vostè què fa per aturar aquesta caiguda?
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Gràcies, Sra. Pons. Pues mire, todas las
políticas que se hacen desde la conselleria, todas nuestras
estrategias van encaminadas al aumento del número de
ganaderas, de su renta, de su productividad. Hemos tenido,
como usted sabe, un tema no menor de la pandemia COVID e
inmediatamente hemos puesto en marcha dos planes de choque
con medidas específicas para la ganadería, para el sector
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lechero y para el queso. Hemos pagado ya 300.000 euros en el
primer paquete y tenemos 450.000 para el segundo. Somos la
cuarta comunidad autónoma con más queso almacenado y de
los ocho contratos que se han producido, siete son de Menorca.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, miri, jo li ho diré.
Vostè sap que hi ha explotacions de Balears que han hagut de
vendre les seves vaques frisones? Miri, la ramaderia,
consellera, s’està enfonsant amb el tancament de finques,
manco formatgeries, manco curadors.

Consellera, quan vostè va arribar va ser rebuda amb
expectació pel sector, després, és clar, de la nefasta gestió de
l’anterior conseller, però la veritat és que amb vostè la situació
s’ha agreujat, en lloc d’aprovar mesures per fer viable el camp,
crea una direcció general de Polítiques de la Sobirania
Alimentària, que es qüestionada no ja pel Partit Popular sinó
per les mateixes associacions professionals. Es dedica a repartir
gots reutilitzables, 25.000 jocs d’imants -sí, no em miri, imants
per enganxar a la nevera-, demora fins a 2022 i 2023 el
pagament de les ajudes per a les inversions del PDR de 2018 i,
el més pitjor, no volen als pagesos a la mesa del diàleg social.

Ens preocupa que està aturat el Pla estratègic per a la
ramaderia que, a proposta del Partit Popular, vostè sap que es
va aprovar per unanimitat. Un plan que ha de donar els
instruments que necessiten els ramaders, però que no avança
per l’incompliment del calendari i les actuacions aprovades. 

Consellera, les explotacions ramaderes de Balears tanquen
perquè amb vostè no hi ha política agrària, no hi ha inversions,
no salvarà el camp amb bones paraules i promeses sinó que
l’arruïnarà definitivament. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Gracias, Sra. Pons. Le auguro un mal
porvenir como profetisa, le auguro un mal porvenir. Usted
menciona una fecha que es clave, que es 2015, dice, a partir de
2015 empezamos a caer en caída libre y ¿sabe por qué?, ¿sabe
por qué?, porque ustedes, cuando la Sra. Tejerina era ministra,
votaron en contra de las cuotas lácteas y a partir de ese
momento...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -por supuesto que sí, por supuesto que sí, mírese las
estadísticas que cantan, cantan las estadísticas-, a partir de ese
momento hubo una caída en cascada no aquí en Baleares, en
todo el Estado, esa caída es del alrededor del 28% y en algunas
comunidades, que por cierto en algunas de las que ustedes están
gobernando, sube al 35%.

Nosotros llegamos en 2019, entre 2019 y 2020 en Menorca
hemos pasado de 133 explotaciones a 130, no estoy orgullosa,
quiero que no bajemos ni una, pero no me puede usted
comparar esto con los efectos de una decisión que ustedes
tomaron para beneficiar a las grandes empresas. Ustedes su
frase, su lema es “es el mercado amigo”, no me acuerdo quién
lo dijo, ¡ah!, Rodrigo Rato creo que fue, ¿no? -no sé dónde
anda ahora, vale. Entonces, el mercado se regula, por supuesto
que se regula, a favor siempre de los grandes. No se sabe,
porque no está evaluado, el daño que han hecho a las PYME,
a las medianas y pequeñas empresas con este famoso lema de
“es el mercado amigo”.

Además, creo que es un día más bien para estar contentos
por el sector lácteo y el sector lechero cuando hemos
conseguido que en este nuevo decreto se incluya el queso de
Menorca y este tipo de productos...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

(Alguns aplaudiments)

I.4) Pregunta RGE núm. 4324/21, presentada pel 
diputat Sr. Sergio Rodríguez i Farré, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a condemna de
tota violència. 

Quarta pregunta, RGE núm. 4324/21, relativa a condemna
de tota violència, que formula el diputat Sr. Sergio Rodríguez
i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la
paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Garrido, ¿condena el Gobierno
de las Islas Baleares toda la violencia contra todo partido
político?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Té la paraula la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat.

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

Sí, moltes gràcies, president. Sr. Rodríguez, sí, condemna
el Govern tota la violència contra tots els partits polítics. Sí,
condemna el Govern tota la violència contra les dones pel fet
de ser dones; condemna el Govern totes les violències contra
els immigrants, sobretot, contra els menors immigrants que el
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seu grup criminalitza; condemna el Govern la violència contra
tots els homosexuals, condemna tot tipus de violència. 

Vostè pot fer aquestes afirmacions? El seu grup pot fer
aquestes afirmacions, amb aquesta contundència? 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ: 

Sí, Sra. Garrido. Condenamos toda violencia y amenaza
contra todo partido político, toda violencia contra la mujer,
toda la violencia contra los homosexuales y toda violencia
contra los inmigrantes. Creo que más claro no se lo puedo
decir. 

Pero aquí el problema, Sra. Garrido, es que ustedes están en
el Gobierno -por ejemplo- con sus amigos de MÉS, los que el
otro día protagonizaron una performance con los antifascistas,
esos que vienen a tirarnos piedras y que, por cierto, en rueda de
prensa dijeron que había que tener mucho cuidado porque las
ratas fascistas se meten en la casa y engordan. 

Sr. Ferrà, llega usted tarde, esta rata fascista ya está
engordada. 

Porque son los grupos como MÉS los que jalean a
Valtònyc, que pedía ex profeso que se ejerciera la violencia
contra nuestro presidente Jorge Campos, todavía esperamos la
condena por parte del Gobierno. Son ellos los que jalean esas
manifestaciones independentistas de Arran, donde se cuelga
una efigie, colgada del cuello, que pone “Jorge Campos” y que
tuvieron que ver sus hijos. Estamos esperando la condena.

Pero es que la cosa va a peor. La cosa va a peor porque sus
otros socios de gobierno, sus otros socios de gobierno -nos
hemos enterado ahora- que envían a sus sicarios y a sus
matones a sueldo a tirarnos piedras en los mítines de Vallecas.
Y, encima, durante la mitad de la campaña se dedican a hacer
victimismo con los famosos sobres de las amenazas. Pero yo de
verdad les pido, señores de Podemos: cuando nos envíen
ustedes sus matones y sus sicarios a abrirnos la cabeza, la
próxima vez, de verdad las piedras nos las envían en sobres
porque nos van a hacer bastante menos daño, que es lo que
deberían hacer. Pero claro, cuando uno se acuesta con Bildu
todos los días, acaba levantándose terrorista.

Y al final el PSOE, con el indigno ministro Marlaska
ocultando esta información, que era esencial para que los
madrileños hoy pudieran elegir en libertad de quién había
instigado esos actos de violencia y no poniendo además los
medios necesarios para evitarla; y el presidente de Gobierno
amenazándonos diciendo han cruzado ustedes una línea roja
que jamás cruzarán. 

Yo solo les puedo contestar con las palabras de Bécquer:
“Me preguntas qué es fascismo cuando clavas en mi pupila tu
pupila azul. ¿Tú me lo preguntas? Fascismo... eres tú”. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Rodríguez. Té la paraula la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat. 

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

Sí, moltes gràcies, president. Sr. Rodríguez, els primers
segons de la seva contrarèplica... S’hagués pogut quedar aquí.
Després, ha passat al discurs de l’odi a què ens té avesats
VOX...

(Alguns aplaudiments)

... hagués quedat amb la condemna a la violència, i hagués fet
un favor a aquesta societat. 

Miri, aquest govern condemna tot tipus de violència, tot
tipus de violència. Cap violència no és admesa. I contra ningú.
Per tant, vostè hauria de fer el mateix, perquè ens ha fet un
discurs d’odi complet: contra els distints partits polítics, contra
els partits polítics que no són aquí, atacant... Ens ha acabat
dient que som feixistes. Aquest, aquest és el seu discurs. 

Aquest govern està amb la defensa dels principis
democràtics, i defensar els principis democràtics és defensar la
Constitució i tots els drets fonamentals, defensar els principis
democràtics és acabar defensant la llibertat d’expressió, però
no la seva llibertat d’expressió perquè no es pot admetre perquè
l’odi acaba derivant en violència. 

L’ONU en el 2019, preocupada pel discurs de l’odi que es
venia traslladant a Europa, va encomanar expressament una
estratègia i un pla d’acció contra el discurs de l’odi, i aquest
mes d’abril ha dit que fer front al discurs de l’odi no significa
limitar la llibertat d’expressió sinó impedir que aquests
missatges degenerin en quelcom més perillós. 

Sr. Rodríguez: vostès cultiven el missatge de l’odi, el
missatge de la por, el missatge de la confrontació, el missatge
de la intolerància. Nosaltres estam en el missatge de
l’esperança, de la tolerància, de la concòrdia i de la
convivència. I no necessit inventar-me cap vers perquè vostè -
com a poeta- no té preu. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.5) Pregunta RGE núm. 4337/21, presentada per la
diputada Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a finalització de l’OSP
Menorca-Madrid.

Cinquena pregunta, RGE núm. 4337/21, relativa a
finalització de l’OSP Menorca-Madrid, que formula la diputada
Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Cabrera.
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LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ: 

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, señoras y señores
diputados. Sr. Conseller, la conectividad es un bien de primera
necesidad para Baleares y concretamente para Menorca, pero
su recuperación está siendo lenta y difícil. 

La Obligación de Servicio Público Menorca-Madrid ha
finalizado el pasado 30 de abril y desde ese momento hasta que
se reinicie el servicio el 1 de noviembre la ruta se rige por la
libre competencia con el objetivo de que pueda haber más
oferta y a mejor precio. Pero con las circunstancias actuales
vemos que durante este mes de mayo el Menorca-Madrid se
está cubriendo en precario con falta de conexiones, con
imposibilidad de ir y volver directo en el mismo día, lo que
obliga a pernoctar con costes económicos y pérdida de tiempo
y con precios que, en algunas ocasiones, están disparados hasta
600 euros.

Por tanto, Sr. Conseller, ¿qué valoración hace de las
consecuencias de la finalización de la OSP Menorca-Madrid?

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, jo em pensava
que vendria aquí a dir-me que estaven, un partit lliberal i
conservador com el seu, d’acord amb la no intervenció en el
mercat i que, per tant, el mercat lliure ho arreglava tot i que
després d’aquesta OSP que hem tengut idò ara el mercat ja ho
arreglaria. De fet, quan hi ha més demanda, hi ha més
freqüències i els preus solen baixar, com així es va anunciar fa
poc en aquestes freqüències. 

L’OSP ha durat dos anys, el vàrem tenir des de novembre
de 2020, de novembre fins a abril i llavors de novembre de
2020 fins abril de 2021. 

Jo crec que va significar una sèrie de coses positives. Varen
fer una comissió mixta Govern-Ministeri de Foment-Consell,
hi havia dues freqüències diàries, etc. Vostè em demana què
passa ara que s’ha acabat. Bé, el que passa ara és que durant
aquest mes de maig -pel que es veu- han anunciat tres
freqüències diàries i a partir del mes de juny es posen -segons
les nostres notícies i les gestions que hem fet amb el Ministeri
i amb les companyies- independentment que comencin a volar
també les companyies Vueling i Ryanair, el grup d’IAG, el
grup d’Iberia sí que ha confirmat que a partir del mes de juny
hi hauria quatre freqüències amb sortides que poguessin superar
aquesta qüestió de poder anar i tornar a Madrid el mateix dia.
Ara, el mes de maig, encara només n’hi haurà tres. 

Aquesta és la situació. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ: 

Gracias, Sr. Presidente. Efectivamente, esta OSP es gracias
al Partido Popular. La demagogia que está haciendo con un
tema tan grave para los menorquines no tiene ninguna gracia.
Y lo que le estoy diciendo es de que usted lo que tiene que dar
es soluciones, soluciones a tiempo, soluciones al sector
empresarial y al turístico y a los ciudadanos de Menorca puesto
que en un año tan sensible, donde tener algo de temporada es
crucial para que muchas empresas puedan sobrevivir, esta
situación no ayuda para nada. Y ya le digo, la mofa que ha
hecho tampoco ayuda para nada. 

Y detectamos una gran falta de interés y de preocupación
del Govern en este tema para con los menorquines, no solo
achacable a la pandemia, Sr. Conseller, ya en 2019 vivimos
grandes retrasos en la licitación de esta conexión por parte del
Gobierno central que nos afectó muy negativamente y en este
momento tampoco vimos interés por su parte. Lo que intentaba
explicarnos hace un momento, que no sé si lo tenía muy claro. 

Creemos que el Govern se debería haber interesado por esta
situación con tiempo suficiente antes de la finalización de la
OSP y mientras la demanda no se recupere, que es eso lo que
le estoy diciendo: situación extraordinaria. ¿Cómo? Pues
negociando con las compañías cómo ajustar los horarios y las
frecuencias un poco a las necesidades de los ciudadanos de
Menorca, o también podría haber propuesto al Sr. Ábalos
alargar la OSP Menorca-Madrid un mes más, de manera
extraordinaria, para intentar la respuesta a los menorquines y
así haber hecho algo positivo más allá de estar criminalizando
al 75% de residente constantemente. 

Porque es que, Sr. Conseller, esta situación era totalmente
previsible y estaba en sus manos haber hecho algo, totalmente
previsible. Por tanto ahora lo único que le queda es poder hacer
una actuación enérgica y sobre todo urgente, para subsanar el
perjuicio que está provocando a los menorquines y a Menorca
esta grave situación que a usted parece darle un poco de risa o
no darle la importancia que realmente tiene. Por tanto, se lo
pedimos encarecidamente. 

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, cap befa, cap broma
sobre aquest tema, ens preocupa moltíssim aquest assumpte. I
crec que he donat les respostes que corresponen. Pensin que
amb l’OSP que teníem hi havia una obligació de dos vols, que
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després s’han reduït per la reducció de la demanda, va quedar
en un vol diari. I ara el mes de maig, no és que sigui una
meravella, però hi haurà un mínim de tres vols diaris. Quin és
el problema?

(Remor de veus)

Tres vols diaris, sí, ara el mes de maig. En el mes de maig
tres vols diaris, si vol li passaré les dades...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci per favor!

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

I després el mes de juny hi ha quatre vols diaris amb la
possibilitat que es pugui anar i tornar el mateix dia, perquè és
veritat que aquests tres vols diaris no tenen aquesta connexió.
Estam en constant negociació amb la Direcció General
d’Aviació Civil, per poder regularitzar això i amb tota la
capacitat de feina que té aquest govern...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

(Alguns aplaudiments)

I.6) Pregunta RGE núm. 4334/21, presentada per la
diputada Sra. Virginia Marí i Rennesson del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions a Eivissa del
Pla Boscà.

Sisena pregunta, RGE núm. 4334/21, relativa a actuacions
a Eivissa del Pla boscà, 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,
personal de la casa. Bon dia, Sr. Conseller, esper que aquesta
vegada em contesti amb més educació que l’última vegada, ja
que jo mai no li he faltat al respecte i vostè a mi sí.

Passem a la pregunta. El passat mes de febrer es va
presentar el Pla boscà, un pla dirigit a la conservació de
diverses espècies endèmiques exclusives de les nostres illes.
L’estudi ha estat realitzat per Samuel Pinya Fernández i Carlota
Viada. Les tres espècies endèmiques són de gran interès per a
la població balear i entre elles també hi ha les dues sargantanes
i el ferreret i el calàpet que és rellevància a nivell estatal, atès
que es tracta de l’única població existent, i la població
d’Eivissa és la que es troba en una pitjor situació de
conservació.

Realment els animals són: el ferreret, actualment només viu
a Mallorca, és un amfibi petit i és un endemisme d’aquesta illa;

el calàpet que és un amfibi anur, que no supera els 8,3
centímetres, a les Illes Balears es troba a les illes de Mallorca
i Menorca abundantment i és a l’illa d’Eivissa on es troba molt
menys i tampoc a l’illa de Formentera; la tortuga mora que és
un rèptil queloni que pot viure més de 40 anys i l’objectiu
general és recuperar l’àrea de distribució i ocupació històrica
d’aquesta espècie a Balears; després hi ha la sargantana de
Balears i la sargantana de les Pitiüses, que ens interessa molt a
nosaltres, que constitueixen els dos únics rèptils endèmics de
les Illes Balears i, per tant, la seva conservació és de màxima
rellevància.

Com vostès bé ja saben, fa cosa de dues setmanes, el mes
passat, es va aprovar una proposició no de llei una miqueta
dirigida als ofidis i sobretot a la conservació d’aquestes
sargantanes a les nostres illes. El pla, segons vostès informen,
ha estat elaborat en col·laboració entre la UIB i SEO/BirdLife
dintre del projecte ARES, i hi preveuen actuacions
pressupostades en 546.300 euros durant els pròxims cinc anys. 

I jo li pregunto, quines actuacions i quina quantitat
econòmica ens pertocarà a l’illa d’Eivissa? Pensa que la
quantitat a invertir en cinc anys és suficient? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient i Territori.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
TERRITORI (Miquel Mir i Gual):

Moltes gràcies, Sr. President. Molt bon dia a tothom. Com
bé vostè apuntava, Sra. Marí, el Pla Boscà contempla
actuacions a dur a terme entre l’any 2021 i l’any 2026. A l’illa
d’Eivissa bàsicament se centra en dues espècies, vostè també
les apuntava: el calàpet, amb un pressupost associat de 138.000
euros i la sargantana pitiüsa amb un pressupost associat de
113.000 euros. 

Per a ambdues espècies es durà a terme, com no pot ser
d’altra manera, una actualització quant a l’avaluació del seu
estat de conservació. En el cas del calàpet també es durà a
terme una revisió del catàleg de localitzacions potencials, així
com també una millora quant als seus hàbitats tant naturals com
artificials. I en el cas de la sargantana pitiüsa, doncs es durà a
terme un seguiment exhaustiu de les poblacions més
amenaçades de l’illa d’Eivissa, així com també un increment
quant al control d’espècies depredadores com puguin ser els
ofidis. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. La veritat és que vostè m’ha
donat dues xifres, esper que es portin de veritat a terme. Tenim
el dubte que ens arribi de veritat a la nostra illa alguna cosa,
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sempre el tenim, perquè sempre el que ens arriba és amb molt
de retard i sempre ens toquen les engrunes, com sempre, igual
que les vacunes de Janssen que han quedat totes a Mallorca.

Només li demanam...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient i Territori.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
TERRITORI (Miquel Mir i Gual):

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sra. Marí, jo només li
voldria recordar que aquest Govern de fet és el primer govern
que des de l’any 2016, és a dir, aquesta legislatura i l’anterior,
va començar a fer feina d’una manera diligent i contundent
quant al control en aquest cas d’ofidis, que com bé vostè sap,
és una espècie que té un potencial de destrucció d’altres
espècies i de la biodiversitat local.

Quant al dubte que vostè es plantejava, doncs li he de dir
que pot estar tranquil·la. Jo fa dues setmanes amb el president
del Consell Insular d’Eivissa, vaig poder anunciar un projecte
de 850.000 euros quant al control d’espècies invasores, només
a les Illes Pitiüses, 850.000 euros, Sra. Marí. Per tant, entenc
amb aquesta xifra que li he dit, més amb les dues que abans li
apuntava, aquest dubte li fugirà.

També vàrem poder tenir una reunió amb el Consell Insular
d’Eivissa per acordar l’estratègia, per seguir col·laborant en
aquesta situació i, per tant, també per intentar sumar com bé
vostè també apuntava, la sinergia de l’Estat quant a poder
completar el cercle d’actuació.

I ja que vostè es demana tantes coses al respecte, jo li
demanaria si s’ha demanat o si s’ha plantejat esbrinar què va
fer el Sr. Company quan era conseller de Medi Ambient i quina
decisió va prendre quant a ofidis a l’illa d’Eivissa.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.7) Pregunta RGE núm. 4339/21, presentada pel
diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reclamació dels 78 milions
d’euros corresponents a l’IVA del 2017. 

Setena pregunta, RGE núm. 4339/21, relativa a reclamació
dels 78 milions d’euros corresponents a l’IVA del 2017, 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, diputades i diputats.
Consellera d’Hisenda, com vostè sap, en sentit constructiu el
Partit Popular ha dut de manera constant iniciatives en relació
a aquests 78 milions d’euros que Pedro Sánchez deu als
ciutadans de les Illes Balears. 

Dia 28 de gener, ja farà quasi un any i mig, vàrem instar
oficialment el Govern d’Espanya perquè ens transferís
immediatament aquests doblers a la comunitat autònoma. Dia
10 de març també vàrem exigir que el govern d’aquí, el nostre
govern, el Govern de Balears mostrés una actitud una mica més
ferma i contundent i també amb iniciativa parlamentària vàrem
instar el govern d’aquí que si dia 1 de març de l’any passat
Sánchez no ens havia tornat els doblers o no havia proposat una
solució al problema, havíem de passar de les paraules als fets
i acudir a la via judicial.

En quina situació es troba aquesta reclamació?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. 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. Diputats i diputades. Sr. Sagreras,
molt bon dia. Aquesta qüestió, com bé diu, s’ha discutit bastant
en aquest parlament, la història ve d’un poc més enrere, ve del
canvi del sistema d’informació d’IVA que va perjudicar les
comunitats autònomes el 2017, pel Sr. Montoro, el que va
passar és que vàrem perdre un mes d’ingrés d’IVA, que sí que
va cobrar el Govern de l’Estat. Això no es va resoldre ni el
2017, no es va resoldre el 2018. El 2019 el projecte de
pressupost duia una proposta, el PP va votar en contra d’aquest
pressupost de 2019...

(Remor de veus)

A finals de 2019 se’ns va oferir una solució parcial a les
comunitats autònomes, que des d’aquesta comunitat autònoma
vàrem dir clarament al Consell de Política Fiscal i Financera i
hem reclamat diverses vegades que era insuficient, se’ns va
oferir un endeutament sense interessos, perquè aquest import sí
que era al pressupost i s’havia gastat i ens varen dir: us podreu
endeutar i no pagareu interessos, i vàrem dir que no era
suficient perquè aquest deute era un deute de l’Estat.

Ara, arribats a aquest moment, després de la sentència de
Castella i Lleó i després dels contactes que hem mantengut amb
les diferents comunitats autònomes, amb el mateix Govern
d’Espanya i les manifestacions que ha fet el Govern d’Espanya,
s’haurà de trobar una solució per a totes les comunitats
autònomes, global, per donar per tancada definitivament
aquesta qüestió.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, consellera d’Hisenda. Miri, que vostè deu ser del
més seriós que té aquest govern, m’hauria d’haver jugat un gin-
tònic amb la presidenta i haguéssim passat gust tots dos que
encara s’atrevirien a donar la culpa a Montoro.

(Remor de veus i petit aldarull)

Montoro fa més de tres anys que no és ministre, Montoro
deu estar jubilat, la que hi ha ara és Montero, és ver que
s’assemblen en els noms, però és del Partit Socialista; d’ençà
que hi és ha fet el caramull de decrets per arreglar el que a ella
li interessava, a la fi també ha arribat a aprovar un pressupost,
que era l’excusa que abans posava, però no ens han tornat els
78 milions d’euros. Sap què és l’únic que no ha canviat? L’únic
que no ha canviat és que aquí tenim de presidenta Francina
Armengol, que és la presidenta més submisa de cara a Madrid
que hem tengut en tota la història democràtica de les Illes
Balears.

(Petit aldarull i remor de veus)

De fet la presidenta, de les 17 comunitats autònomes és la
presidenta menys reivindicativa i que més por té a Pedro
Sánchez, inclosos la resta de presidents socialistes. I perquè
aquí tenim això ens passa el que ens passa, que Castella-La
Manxa recuperarà l’IVA i a nosaltres ens passarà amb l’IVA el
que ens passa amb les vacunes, el que ens passa amb el REB o
el que també ens passarà amb les herències, que no ho tendrem
o que també fins i tot ho perdrem.

Per tant, consellera, el que li deman jo és que vostè i la
presidenta Armengol es comencin a afrontar a Pedro, siguin
reivindicatius, s’arremanguin o tenguin ganes de fer feina,
perquè si no, si han perdut la il·lusió el que han de fer és
convocar eleccions perquè els ciutadans...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... de les Illes Balears el que mereixen és un govern d’aquí que
defensi els nostres interessos per sobre de tot.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. 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. Sagreras, honestament, pens que
la presidenta Armengol i el Govern de la presidenta Armengol
és qui més coses ha aconseguit per a les Illes Balears durant la

història d’aquesta comunitat autònoma, varen tenir majories
absolutes aquí i a Madrid...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... i no es va aconseguir res per a aquesta comunitat autònoma.
I des de Madrid el que fan és votar en contra de les qüestions
que interessen aquesta comunitat autònoma, en contra del
pressupost del 19, en contra del Decret de fons europeus i no
varen donar suport als 855 milions d’ajudes directes als sectors
productius d’aquesta comunitat autònoma. Hem tengut més
fons extraordinaris que mai per transitar aquesta pandèmia que
significa una situació financera increïblement dolenta per a
aquesta comunitat autònoma, pagant les factures en temps i
forma, cosa que el Govern del PP no va fer a l’anterior crisi en
què teníem majories absolutes a Madrid i aquí.

(Remor de veus)

I des d’aquí continuarem fent feina, continuarem lluitant per
un tractament específic per a les Illes Balears, que també serà
molt important a l’hora de la recuperació.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.8) Pregunta RGE núm. 4343/21, presentada pel
diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a reclamació al Govern
central dels 78 milions d’euros pendents de l’IVA del 2017.

Vuitena pregunta, RGE núm. 4343/21, relativa a reclamació
al Govern central dels 78 milions d’euros pendents de l’IVA
del 2017, 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. Sra. Consellera d’Hisenda, després de la
sentència del Tribunal Suprem, que dóna la raó a la Junta de
Castella i Lleó, quines mesures adoptarà el Govern pel que fa
als 78 milions d’euros pendents de rebre de l’IVA del 2017?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. 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. Pérez-Ribas, acabam de parlar
d’aquesta qüestió i debatre aquesta qüestió, probablement
podem aprofitar per fer un repàs de les qüestions importants en
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aquest debat. La qüestió d’arrel, la que va provocar aquest
menyscabament de recursos per a les comunitats autònomes és
com es va comptabilitzar el canvi del sistema d’informació
d’IVA, que va fer perdre a la comunitat autònoma de les Illes
Balears 78 milions d’euros.

Això no es va solucionar el 2018, en el pressupost del 2019
duia una solució; Ciutadans també va votar en contra del
pressupost del 2019. Jo li he de dir, Sr. Ribas, que el seu partit
guanya molt quan es diferencia del Partit Popular i perd quan
s’assembla tant al Partit Popular, fins i tot en les preguntes.

Els serveis que finançaven aquests 78 milions es varen
prestar igualment, va anar a dèficit, es va donar a les
comunitats autònomes un préstec sense interessos, aquesta
solució sempre vàrem dir que era insuficient; hem reclamat
contínuament que aquest deute havia de ser de l’Estat i ara,
després de la sentència de Castella i Lleó el que es farà serà una
solució conjunta per a totes les comunitats autònomes per
tancar, d’una vegada, aquesta situació i el deute sigui a la
institució que correspon.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sra. Consellera, 30 de gener, 20 d’abril, 20 de juliol, 20
d’octubre, li sonen aquestes dates? Són les dates de pagament
de l’IVA trimestral, un pagament, dates que qualsevol autònom
té gravades dins dels seus caps, dies de passar pena, dies de
cercar doblers sota les pedres, de demanar crèdits, de tirar de
pòlissa de crèdits, qui ho ha de pagar sap de què parl.

I vostès? Vostès saben què significa pagar l’IVA trimestral,
l’han pagat qualque pic a la seva vida? Perquè resulta que a tot
l’esforç que fan aquests autònoms no li donen importància i es
permeten el luxe de menysprear aquests doblers que tants
problemes els ha costat abonar als autònoms; perquè és més
important quedar bé amb su persona, és més important quedar
bé amb Pedro Sánchez que lluitar pel sacrifici, perquè el
sacrifici dels nostres autònoms serveixi per pagar els serveis de
la nostra comunitat.

Quina vergonya! Per a això volen pujar els imposts? En
aquests 78 milions d’euros hi ha tot l’esforç, les nits sense
dormir, les llargues jornades de feina de molts autònoms,
milers d’autònoms, a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
I vostès se’n riuen d’ells no lluitant, també judicialment, per
uns 78 milions que, de justícia, ens corresponen.

Si no lluiten per una cosa tan evident, quins altres
menyspreus faran als ciutadans de les nostres Illes?

Moltes gràcies.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula la consellera
d’Hisenda.

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

Gràcies, Sr. President. El millor que pot fer el Govern de les
Illes Balears per als autònoms de les Illes Balears i per als
ciutadans de les Illes Balears és vetllar pels seus interessos i el
Govern de les Illes Balears vetlla pels interessos dels ciutadans
de les Illes Balears per sobre de qualsevol altra consideració.

(Alguns aplaudiments)

Els 78 milions d’euros es varen gastar en serveis prestats als
ciutadans de les Illes Balears, la qüestió és ara qui assumeix el
deute, que ha de ser de l’Estat.

Durant aquesta pandèmia, ho deia abans, hem tengut més
recursos que mai per transitar una situació financera
dolentíssima. Vàrem reclamar un fons específic per a
comunitats autònomes per no incrementar l’endeutament en el
2020, la primera comunitat autònoma que ho va reclamar, i ho
vàrem aconseguir per sobre de la mitjana, a més a més. Vàrem
reclamar un fons específic COVID per al 2021 i és al
pressupost general de l’Estat, en què el Partit Popular hi va
votar en contra, i que milloraran el dèficit d’aquesta comunitat
autònoma i el deute d’aquesta comunitat autònoma i permetran
prestar serveis als ciutadans d’aquesta comunitat autònoma.

Vàrem demanar un tractament específic en prestacions
laborals per als ciutadans i ciutadanes d’aquesta comunitat
autònoma i es cobra.

Vàrem demanar un tractament específic en matèria d’ajudes
a sectors productius, 855 milions que cobraran els nostres
sectors productius.

Queden temes pendents amb el Govern d’Espanya que han
de millorar la situació relativa a aquesta comunitat autònoma i
han d’afavorir la seva recuperació i seguirem treballant amb
totes les nostres forces per als interessos dels ciutadans i
ciutadanes de les Illes Balears. Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.9) Pregunta RGE núm. 4341/21, presentada pel
diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a actuació del Govern en relació amb la
situació de l’hostaleria.

Novena pregunta, RGE núm. 4341/21, relativa a actuació
del Govern en relació amb la situació de l’hostaleria, que
formula el diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Costa.
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EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, ¿considera el Govern que está actuando
correctamente en relación a la situación que padece la
hostelería?

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, sr. Presidente. El Govern está tomando todas las
decisiones que marcan nuestros expertos sanitarios y se están
buscando alternativas a todos los problemas que padecen los
sectores más afectados, incluido el sector de la restauración, de
la hostelería, con ayudas directas a los cuales ustedes se
abstienen de dárselas.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COSTA I COSTA:

Sr. Conseller, ¿nos puede explicar por qué los interiores de
los restaurantes de los establecimientos turísticos de
alojamientos son seguros y los interiores de los restaurantes a
secas son peligrosísimos?

¿Por qué la cepa británica es peligrosísima en Ibiza y
Mallorca y no tanto en otros sitios?

¿Los expertos que elaboraron el semáforo COVID de
noviembre de 2020 eran menos expertos que los que hoy
defienden que hay que aplicar medidas de nivel 4 reforzado con
incidencias de nivel 1 y 2?

¿Le dijeron a la ministra de Sanidad lo irresponsable e
imprudente que es por permitir, en el marco de las
recomendaciones del ministerio, que los interiores de la
hostelería puedan estar abiertos al 50%?

¿Ha llamado a los señores Ximo Puig, Urkullu, Aragonès
o García Paje y a la inmensa mayoría de comunidades
autónomas para explicarles lo irresponsables e imprudentes que
son por permitir que la hostelería abra al 30 o al 50%?

Sr. Negueruela, hay muchos ciudadanos de estas islas, cada
vez más, que están hartos de la arbitrariedad, falta de criterio,
disparidad y discriminación de las medidas que ustedes aplican;
hartos de que la única medida que ustedes sean capaces de
aplicar es cerrar indiscriminadamente; hartos de la brutal ruina
económica que están provocando en miles de familias de estas
islas; hartos de que no exista ningún plan de desescalada, más
allá de los 15 días de rigor; hartos de que cada semana nos
anuncien el inicio inminente de la vacunación masiva y nunca

llegue; hartos de que anuncien de que salvaremos la temporada
turística, cuando todos sabemos que la única forma de salvarla
es vacunar, vacunar y vacunar, y somos los últimos de España;
hartos de que nadie conozca los informes y las actas de las
reuniones en que ustedes dicen avalar las restricciones que
aplican, mientras nos venden que son ustedes muy, muy, muy
transparentes; hartos de que nos hablen de consensos, pactos y
unidad y a la hora de la verdad ignoren las peticiones que se
hacen de forma prácticamente unánimes desde Ibiza o desde
Menorca; hartos, en fin, de su autoritarismo, su altivez, su
soberbia, su arrogancia y su ordeno y mando, Sr. Negueruela.

(Petit aldarull i remor de veus)

Sr. Conseller, le exigimos que a partir de la semana que
viene el sector de la hostelería pueda abrir al menos al 50% los
interiores y jornada continua todos los días de la semana, los
ciudadanos y las empresas de estas islas lo necesitan.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Altivez creo que es decir, en cámara
parlamentaria, “le exigimos a usted que”, yo creo que puede
proponer, puede trabajar, puede consensuar...

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

..., pero exigir creo que eso sí es altivez, creo que se ha venido
un poco arriba, pero, bueno, no pasa nada, Sr. Costa.

En todo caso, lo que yo creo que deben tener claro nuestros
ciudadanos es que en las mesas de diálogo social se está
pactando todo, y usted no desprecie más a las mesas de diálogo
social, no menosprecie más a los agentes sociales...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... de esta comunidad autónoma. Está claro que hay sectores
más afectados que pueden no estar de acuerdo en todas las
medidas, pero la visión global y general de todas las medidas
está acordada con los agentes sociales y está claro que hay
sectores más afectados que tienen un problema enorme, y que
tienen un sacrificio enorme, y pueden decir, estar, en todo caso,
desde este punto de vista hay que aceptar también su crítica.

Pero, en todo caso, usted ha dicho muchas cosas aquí que
no son verdad, la cepa británica no estaba en noviembre,
cuando se hicieron según qué medidas, y después ha ido
evolucionando, porque ya se lo hemos explicado más veces que
el virus no entiende exactamente todo, no es un ser racional y,
por tanto, va comportándose y va mutando, y yo creo que eso
se entiende.

 



4690 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 78 / 4 de maig de 2021 

Segundo, nosotros tenemos que tener un control enorme de
la pandemia aquí. Usted ha dicho que no vamos a tener
temporada turística, vamos a tener temporada turística, vamos
a tener vacunación y temporada turística. Ahora mismo, la
mitad de la restauración, Sr. Costa, está cerrada no por culpa de
la pandemia, sino porque está en zonas turísticas y no puede
abrir, como están los souvenirs -como están los souvenirs-,
como están tantos negocios en esta comunidad autónoma
porque no tenemos temporada turística, Sr. Costa, de momento.

Y estamos trabajando para reabrir y para tenerla, y se
tendrá. Usted mire la IA de nuestros principales destinos,
porque una semana una diputada me plantea la parte turística
y a la semana siguiente la parte de restauración, ustedes no
tienen un discurso unánime, no tienen ni siquiera un discurso ni
una posición.

(Remor de veus)

¿Qué quieren? ¿Quieren que abramos, quieren que
tengamos una oportunidad? La podemos tener como Turquía,
Turquía la tiene con 884 de IA, la tiene Italia con 323, la tiene
Croacia con 741, todos los destinos turísticos del Mediterráneo
están cerrados, todos, menos nosotros. Y estamos posicionados
ahora mismo y eso es cierto y es porque hemos sido
responsables, y mientras tanto tenemos un sistema de
protección donde los fijos discontinuos están recibiendo
protecciones, donde la restauración tendrá una parte muy
importante de los 855 millones de euros, y mientras tanto
ustedes se han opuesto a todo eso, se abstienen de los 855
millones, votan en contra de los fondos europeos y...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.10) Pregunta RGE núm. 4336/21, presentada pel
diputat Sr. José Luís Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a transport públic.

Desena pregunta, RGE núm. 4336/21, relativa a transport
públic, que formula el diputat Sr. José Luís Camps i Pons, del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Des del Partit Popular volem
condemnar enèrgicament l’agressió soferta al xofer en el
municipi de Manacor aquest passat diumenge, per tant li
desitjam la prompta recuperació.

Sr. Conseller, des del principi que vostès varen aprovar
unes bases, el Partit Popular els va advertir que deixaven fora
les empreses de Mallorca i una possible UTE dels empresaris
de Balears per poder tenir la possibilitat de poder prestar aquest
servei a les Illes Balears.

Després, en plena pandèmia es van atrevir, de forma
desproporcionada, inapropiada, insensible, aprovar unes tarifes
que demostren dia a dia l’abús i la poca sensibilitat d’aquest

govern de la Sra. Armengol. Per tant, des del Partit Popular
vam presentar diferents iniciatives des del principi d’aquest
any, quan ens vam assabentar de l’abús que havien fet amb
aquestes tarifes, i vostès, en diferents ocasions, ens han afirmat
que són més econòmiques en comparació amb les anteriors.

Nosaltres reiteram que aquestes tarifes són abusives, són
desproporcionades i així també ho van fer els seus socis, els
socis de Podemos, el mes de febrer també van dir que havien de
revisar les tarifes, però va quedar com el REB, que llegaremos
donde haga falta i només van arribar al cap de cantó.

Els seus socis de MÉS per Mallorca també van fer aquesta
escenificació que els agrada fer i com ha acabat? Doncs no
n’han parlat més. Aquest passat dijous vam veure els joves
nacionalistes que també feien una campanya perquè no
s’emprés el transport a causa de l’abús de les tarifes.

Vostè es va comprometre que les revisaria, ho pensa fer, sí
o no?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Camps, bé, vostè em feia
una pregunta en relació amb si s’apostava pel transport públic
i llavors aquí les darreres novetats d’aquest desgraciat incident
que va haver-hi a un autobús, doncs l’ha dut a reformular,
segurament, aquesta pregunta.

Des del Govern pensam que es fa una molt bona feina amb
el transport públic, aquest contracte del qual vostè parlava ha
suposat 479 milions d’euros que s’invertiran en 10 anys, s’ha
renovat al cent per cent la flota dels autobusos. S’ha eliminat el
dièsel. Hi ha hagut un augment de freqüències. Hi ha més
línies. Hi ha més connexions. Hi ha nous sistemes de prevenció
d’accidents. En fi, hi ha moltíssims més serveis en els
autobusos.

Crec que, en general, el transport..., per cert el transport vol
dir a Mallorca, és clar, perquè si em demana per com es troba
el transport a Eivissa, tal vegada han de fer la pregunta a una
altra banda, o a Menorca, ho dic perquè supòs que es refereix
aquí, a Mallorca, perquè parlava d’una UTE per a totes les Illes
i jo això, la veritat, és que no ho sé.

En el tren també hem fet moltes inversions en el tren, es va
electrificar tota la xarxa; s’ha dotat de més freqüències; s’han
recuperat determinats serveis, etc., per tant, l’aposta pel
transport públic és molt bona i és correcta.

Què hi ha un tema de tarifes que es discuteix? Efectivament,
però nosaltres seguim mantenint que el preu mitjà de la tarifa,
el preu mitjà del bitllet ha disminuït. I és més, hi ha hagut un
augment de l’ús dels usuaris, tant en bus com en metro, molt
considerable. Per tant, nosaltres pensam que el transport públic
va per bon camí.
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Això no vol dir que no es puguin, com tot, revisar algunes
qüestions, però, en realitat volem acabar d’experimentar com
funciona aquest sistema.

Moltes gràcies, Sr. Pons.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, vostè falta a la veritat.
Hi ha una comparativa que va sortir el passat dia 28 d’abril, en
el diari Última Hora, on queda clar que les tarifes s’han
incrementat, fins i tot el seu antecessor, el Sr. Pons, va dir que
havien davallat el mes de gener un 12%.

Vostè es va comprometre que revisaria les tarifes, els seus
socis, els de MÉS per Mallorca, li van fer una pregunta escrita
i li van demanar revisió del nou sistema tarifari del transport
públic. Vostè, que ha tornat afirmar que està disposat a revisar
i a millorar aquestes condicions, sap què va contestar, ja que ho
va signar dia vostè dia 17 d’abril?: “No tenim previst fer canvis
al nou sistema tarifari del TIB”.

Sr. Conseller, no enganyi més els ciutadans i no defraudin
més els seus dos socis de govern. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Camps, li ho tornaré explicar una
vegada més perquè veig que no ho ha entès, tot això.

El sistema tarifari es basa també en la utilització de la
targeta intermodal, no en el bitllet senzill. Vostè no em pot fer
comparacions entre el que es pagava abans amb el bitllet senzill
i ara amb el bitllet senzill perquè efectivament això ha
augmentat. Hi ha hagut una disminució molt important en la
utilització del bitllet senzill i la utilització de la targeta
intermodal per al conjunt de la utilització del transport públic.

En aquest sentit, i ho podem demostrar amb dades
demostrables i on vulgui, el conjunt del cost del bitllet ha
disminuït i ha passat d’1,85 que abans tenia el bus a 1,62 aquest
primer trimestre, això és així, i el tren d’1,49 ha passat ara a
1,39. 

Per tant, aquest és el cost mitjà, n’hi ha de molt més barats
i n’hi ha alguns que no tant.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.11) Pregunta RGE núm. 4340/21, presentada per la
diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a demora en el pagament
d’ajudes als estudiants que es desplacen fora de la seva illa
de residència.

Onzena pregunta, RGE núm. 4340/21, relativa a demora en
el pagament d’ajudes als estudiants que es desplacen fora de la
seva illa de residència, 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. Aquesta setmana hem vist un nou
exemple de l’inactivitat del Govern. Els consells insulars de
Menorca i d’Eivissa s’han cansat d’esperar els doblers
promesos per ajudar els joves que s’han de desplaçar fora de
l’illa per estudiar i, cansats d’esperar, han tret la seva pròpia
convocatòria.

Vol el Govern demanar disculpes o donar alguna
explicació? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula el conseller de Fons
Europeus, Universitat i Cultura.

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons): 

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Riera, li puc
manifestar que el pagament dels ajuts i les convocatòries
almanco en aquests darrers anys es treuen en temps i forma.

Sempre hi pot haver algunes qüestions que facin retardar
una miqueta algunes d’aquestes tramitacions. Sap vostè que
aquest pagament i aquestes convocatòries deriven d’una
tramitació que necessita els seus terminis, però que durant els
darrers anys aquestes convocatòries surten en temps i forma,
com li deia.

Amb el sistema dels consells insulars l’any passat va ser la
primera vegada que es va fer amb aquest sistema i podem dir
que en breu, si tot va bé, a finals d’aquesta setmana o a
principis de la que ve l’expedient del Consell Insular de
Menorca estarà solucionat i el Consell d’Eivissa també en breu
perquè la sol·licitud del Consell d’Eivissa en aquest cas ha
arribat bastant més tard, però -com li dic- cada any es
compleixen els terminis establerts i es paga sempre a finals del
curs acadèmic o com a màxim a principi del mes de gener de
l’any següent.

Moltes gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Conseller, és el segon any consecutiu
que vostès arriben tard, el segon any.

El mateix conseller menorquí Miquel Àngel Maria, que no
és sospitós de ser de centre dreta, ha denunciat el retard del seu
govern, ha dit literalment que lamentava que fa un mes que
s’haurien d’haver tret les ajudes i que les han hagut de treure
ells tots sols amb manco doblers perquè vostès no hi són ni
se’ls espera.

Quedaran fora estudiants que fan graus o màsters a la Unió
Europa, estudiants esportistes que han d’anar a centres d’alt
rendiment esportiu, estudiants de famílies de classe mitjana que
no poden pagar el desplaçament dels seus fills, i a Eivissa s’han
trobat igual, Sr. Conseller. 

El consell li ho ha reclamat per escrit -li ho ha reclamat, no
és que ho hagi enviat tard, és que els ho ha reclamat-, i vostès
tan sols no han contestat, és que encara no han contestat per
escrit si volen col·laborar o no. Això ja és menfotisme, Sr.
Conseller.

I per no deixar els estudiants abandonats el Consell
d’Eivissa ha tret una línia d’ajudes de 700.000 euros, 100.000
euros més que l’any passat, per ajudar aquestes famílies que
vostès abandonen.

És clar, en plena crisi a Balears on tenim les pitjors xifres
educatives d’abandonament, d’absentisme, amb l’atur juvenil
al 41% per les polítiques socialistes que apliquen des de fa sis
anys i on tots reivindicam la doble i triple insularitat, que el
Govern Armengol faci dos anys que retarda les ajudes perquè
els joves que vulguin estudiar fora de l’illa es puguin desplaçar,
la veritat és que és totalment inacceptable. 

De res no serveix que tenguin vostès doblers per a ajudes si
després no les tramiten, de res no serveix que tenguin plans
d’èxit educatiu si després la seva gestió és un fracàs i de res no
serveix que els joves tenguin il·lusió si després vostès els tallen
les ales i no els donen les ajudes per estudiar.

En definitiva, mentre vostès es desplacen fàcilment a
Menorca i a Eivissa a fer-se fotos i propaganda, els joves
estudiants renuncien a desplaçar-se per estudiar, per culpa seva.
I aquests joves comencen a veure el que tenim al Consolat:
molts de polítics que només se’n cuiden de viure millor quan hi
ha molta gent a Balears que cada vegada viu pitjor.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula el conseller de Fons
Europeus, Universitat i Cultura.

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons): 

Gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Riera, una vegada més,
vostès, i vostè concretament, és que és el súmmum, està
instal·lada en els rumors, en la demagògia, en la postveritat,
està en un discurs totalment allunyat de la realitat. No quedarà
ningú a fora. No sé per què ha d’alarmar, vostès estan en
aquesta situació d’alarmisme constant -bomberos pirómanos
que dèiem-, no quedarà cap jove a fora.

El que estic dient és que en la tramitació, que sortirà, que ha
sortit sempre en temps i forma, que es pot retardar en algunes
qüestions puntuals per ventura unes setmanes, i jo li he dit que
s’aprovarà aquesta propera setmana, quedarà aquest aspecte
solucionat.

Miri, el que és una realitat, i també és que no m’agrada fer
comparatives, però és que... que vengui de vostè aquesta...
aquests consells i aquesta arrogància, vostès deixaven tirats els
estudiants amb l’aplicació de 200.000 euros per a ajudes de
totes les Illes Balears. Aquest govern, 550.000 euros. Hem
triplicat...

(Alguns aplaudiments)

... hem triplicat, hem triplicat el nombre de beneficiaris des de
2014, i ja és una casualitat també que quan vostè governava i
vostè era... crec que va ser la tercera consellera d’Educació,
quina casualitat que era quan hi havia més retard de pagaments,
que es pagaven quasi dos anys més enllà.

Jo almanco intento fer feina, no trepitjar ningú, també supòs
que se’n recordarà, eh?, i per tant, seguir endavant amb l’ajuda
de tots els estudiants...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... i dels consells insulars de Menorca. Posin-se..., posin-se....

(Remor de veus)

(Se sent el timbre de tall de micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

La dotzena pregunta, com ha quedat clar al principi, queda
ajornada per a la propera setmana.

I.13) Pregunta RGE núm. 4493/21, presentada per la
diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a criteris que segueix el Govern per imposar restriccions als
establiments de restauració de cada una de les Illes Balears.

Tretzena pregunta, RGE núm. 4493/21, presentada en
substitució de la RGE núm. 4320/21, relativa a criteris que
segueix el Govern per imposar les restriccions als establiments
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de restauració de cadascuna de les Illes Balears 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. Bon dia a tots, Sr. Conseller. Sr.
Negueruela, quins són els criteris que segueix el Govern de les
Illes Balears a l’hora d’establir les restriccions als diferents
establiments de restauració de la nostra comunitat autònoma? 

Com sap, alguns amb millors dades de contagi tenen més
restriccions que d’altres i això és una cosa que el sector de la
restauració no entén. Per tant, li demanaria que ens ho explicàs.

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):

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Pons, els criteris són els que
ens recomanen els experts sanitaris, es valoren totes les
situacions, (...) catorze, set dies la pressió hospitalària, els
informes dels experts sanitaris i és cert que hi ha molts de
territoris, no tan sols comunitats autònomes, sinó estats que
prenen decisions en aquest sentit.

El que sí que és cert és que hi ha consens en el món científic
en els interiors dels locals, no tan sols de la restauració, on no
s’usa la mascareta i, per tant, el retirar la mascareta sí que és
cert que és una pràctica de risc i és una recomanació per tant
intentar evitar-ho en la mesura... de la forma que sigui
necessària.

Per tant, nosaltres feim cas als experts sanitaris i es fan els
protocols que ens permeten tenir aquesta situació de control de
la pandèmia a la nostra comunitat autònoma, una de les millors
de tota Europa en aquests moments.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Sr. Negueruela, nosaltres la gran pregunta és què passarà a
partir de dia 9 de maig, sé que tenen tancades sota clau les
mesures que voldran prendre i comprenem que hi hagi d’haver
prudència, nosaltres també hi creiem. 

Ara bé, no creuen els restauradors d’Eivissa, per exemple,
ni els de Mallorca que Menorca amb pitjors dades pugui obrir
a més amb més flexibilitat que ho puguin fer ells. Nosaltres no
volem confrontar illes, el que voldríem és que vostès fossin
coherents i que tenguessin claredat a l’hora d’explicar les seves
mesures. Ens ha parlat de densitat de població, del que va
passar el mes de Nadal, però pensam que a aquestes alçades el

que hem de fer és donar una mica de flexibilitat a aquests
establiments i almanco ser homogenis, no tan sols per criteris
sanitaris, que han de ser els primers, nosaltres ho comprenem,
sinó també perquè puguin entendre i comprendre per què
aquells sí i per què jo no. Vostè dirà que hi ha consens, però no
hi ha consens i a més l’anunci que segons les mesures que es
prenguin el proper dia 10 de maig hi ha restauradors que estan
disposats anar a la rebel·lió. I vostè a això ho deu saber
perfectament.

Dit això, nosaltres creim efectivament que la desescalada ha
de ser prudent, mai no hem pensat en mesures suïcides ni en
mesures que puguin perjudicar a la llarga aquesta temporada
turística que tots necessitam. Tornam a incidir que sense
vacunació, ara que el Govern diu que ja no és tan important
perquè no hi arribam així com havíem d’arribar, nosaltres
pensam que és imprescindible. També li diré que els
restauradors estan esperant tenir una mica d’aire. Nosaltres
pensam que de dia s’haurien de poder flexibilitzar aquestes
mesures, de nit ja no en parlarem, són vostès que governen,
però de dia han de ser una mica més flexibles -pensam- i
allargar aquesta possibilitat de fer feina, sempre tenint en
compte les mesures sanitàries durant tota la jornada.

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):

Entiendo que cuando se refiere usted a que de noche no
opinan porque lo dice el Govern es porque los expertos
sanitarios dicen lo del día y lo de la noche. Por tanto, si usted
me dice que en lo de la noche no se meten porque los expertos
sanitarios marcan lo que pasa en la noche y deja la opinión para
el día, pues durante el día también los expertos sanitarios son
los que marcan cómo se ha de abrir la restauración y el resto de
sectores en esta comunidad autónoma. Los expertos sanitarios
marcan los criterios de apertura.

La realidad de cada isla, efectivamente, en nuestro caso es
diferenciada, desde la movilidad a muchos otros parámetros
que marcan cada una de las islas y las diferencias entre cada
una de ellas, en cómo han subido después de cada ola y cómo
se ha conseguido contener en cada una de ellas con distintas
medidas. Se han aplicado distintas medidas y se han contenido
en cada una de las islas. 

Lo cierto es que nosotros -y lo repetimos- somos la
comunidad autónoma con menos mortalidad, algo de lo que
deberíamos estar orgullosos. Hemos conseguido por tema de
dependencia enorme del sector turístico un marco de protección
para la mayoría de nuestros trabajadores por cuenta ajena, tanto
fijos como fijos discontinuos, y es cierto que hay que arreglar
toda la problemática de los trabajadores temporales, y un
paquete de ayudas para los distintos sectores más afectados de
855 millones de euros. Eso es la parte de protección en nuestra
tierra.
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La apertura se tiene que hacer con mucha prudencia porque
ahora mismo tenemos una situación de control y creo que si
todos vemos que la situación de control nos puede permitir
tener una mínima apertura de temporada, abrirán muchos más
locales, todos los de costa que están cerrados ahora mismo,
toda la restauración de costa que nadie dice nada, pero está
totalmente cerrada, los souvenirs y toda otra serie de pequeños
negocios que viven (...) una mínima de oportunidad. Mientras
tanto los que abren todo el año tienen una mínima oportunidad
ahora, los que no pueden abrir todo el año ahora mismo están
sin ninguna oportunidad. Por tanto, hay que buscar un
equilibrio, es en lo que trabajamos y escuchamos a los
expertos...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

(Alguns aplaudiments)

I.14) Pregunta RGE núm. 4331/21, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a resposta a la proposta d’OSP Menorca-
Barcelona. 

Catorzena pregunta, RGE núm. 4331/21, relativa a resposta
a la proposta d’OSP Menorca-Barcelona, 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. Si la setmana passada li retreia l’incompliment
d’un dels nostres acords d’investidura, aquesta setmana he de
fer tot el contrari. Vàrem acordar que el Govern dins la
problemàtica de la connectivitat consideraria prioritari
l’establiment d’una obligació de servei públic en la ruta aèria
entre Menorca i Barcelona. Aquest acord és molt important,
l’acord aquest que vàrem assolir a l’acord d’investidura, perquè
corregeix un rumb que nosaltres consideram que era equivocat,
que duia el Govern la legislatura passada. 

La legislatura passada, com vostè recordarà, ja acabant la
legislatura, es va fer una proposta al Ministeri de Foment que
proposava que s’establís una obligació de servei públic en totes
les rutes aèries de tots els aeroports de les Balears amb tots els
aeroports de la península. Nosaltres ho vàrem criticar perquè,
com vostè sap millor que jo, en política quan es demana tot
normalment el que s’obté és res. 

Nosaltres crèiem doncs que s’havia d’entendre que
l’establiment d’una obligació de servei públic és un acte
administratiu que està sotmès a una casuística, a unes
condicions, normalment que la competència no funcioni
correctament o que aquest mal funcionament de la
competència, la lliure competència, tingui un efecte molt
negatiu en el territori en què serveix l’aeroport. És evident que
aquests dues circumstàncies no es donen a tots els aeroports de

les Illes Balears sinó que molt especialment es dóna al de
Menorca.

Per tant, l’establiment d’obligacions de servei públic només
serà viable i tindrà possibilitats d’èxit si es basa en una
casuística molt clara i en compliment d’una sèrie de condicions
que estableix la Unió Europea. Finalment, el mes de gener van
saber que el Govern havia proposat formalment a través d’una
proposta concreta al Govern de l’Estat l’establiment d’aquesta
obligació de servei públic entre Menorca i Barcelona. També
hem sabut molt darrerament que el Govern de l’Estat havia
tingut una reacció positiva. Li volíem demanar en quins termes
s’ha donat aquesta resposta.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells, per aquesta
pregunta que em permet també parlar sobre la connectivitat de
Menorca, que sens dubte és una de les preocupacions i
ocupacions del Govern de les Illes Balears i especialment
d’aquesta declaració d’obligació de servei públic entre
Barcelona i Menorca que vostè planteja avui a la seva pregunta.
És una ruta que anualment té uns 800.000 passatgers dels quals
el 28% són residents, per tant, és una ruta important sens dubte
per a l’illa de Menorca. 

Efectivament, nosaltres com a govern hem plantejat aquesta
formulació d’una obligació de servei públic entre Menorca i
Barcelona pels temes que vostè explicava, amb els quals
coincidesc perfectament i per tant no m’hi estendré perquè no
tenc molt de temps. En aquest moment està en estudi per part
del ministeri i al final l’ha d’acabar aprovant la Unió Europea,
com vostè sap perfectament. Per tant, té una tramitació llarga
i és bo posar-nos a fer feina, és bo fer una proposta concreta.
La que nosaltres hem plantejat seria una fórmula diferent
perquè, vostè sap perfectament, la Unió Europea sol ser molt
exigent respecte d’afavorir noves rutes d’obligació de servei
públic. 

Per tant, plantejam una fórmula híbrida amb un preu que
seria de 60 euros, amb el descompte fet per resident quedaria
a 15 euros i després tendria flexibilitat, que és una mica el que
demana la Unió Europea, en torn a les tarifes de forma que es
podrien augmentar fins a un 200% sempre i quan el preu mitjà
d’aquesta tarifa durant tota la temporada, comptant l’hivern que
és quan aquesta ruta té més problemàtiques, mai no fos superior
al preu aquest de referència de 60 euros. Així garantiríem que
durant tot l’hivern hi hagués freqüències entre Menorca i
Barcelona, sis diàries proposam, o sigui 42 setmanals durant els
mesos d’hivern.

Per tant, és una proposta innovadora que el ministeri ens ha
dit que veu amb bons ulls i que en aquests moments està en fase
d’estudi.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Segur que el culpable som jo
d’haver-me il·lusionat massa, però pensava que la resposta del
Govern havia estat anar més enllà de veure-ho amb bons ulls,
però bé, ja hi estam acostumats, continuarem vivint d’il·lusions. 

Només dir que és molt important, és a dir, el descompte del
75% evidentment va ser una excel·lent notícia per a tots els
ciutadans de les Illes Balears, però és evident que un
descompte del 75% comporta unes distorsions en el
funcionament del mercat que bàsicament es tradueixen en un
increment dels preus. Això ho hem vist sobretot amb els bitllets
de vaixell, que ja en parlarem un altre dia.

Per tant, és imprescindible per contrarestar aquests resultats
indesitjables aquesta obligació de servei públic i, per tant,
esperem poder continuar-hi treballant i arribar a bon port.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells. Efectivament,
seguirem treballant i esperem arribar a bons resultats. És veritat
que la darrera reunió que vàrem tenir amb el ministre Ábalos li
ho vàrem plantejar, jo mateixa en vaig parlar d’aquesta
obligació de servei públic necessària entre Menorca i
Barcelona, vàrem comentar aquesta formulació híbrida que els
va semblar una bona solució per poder convèncer la Unió
Europea, que és qui finalment ha de prendre aquesta decisió. 

Dia 12 tenim una reunió de caràcter tècnic amb la Direcció
General d’Aviació Civil en la qual esper que hi hagi ja més
concreció amb els calendaris prevists i amb les negociacions
previstes. De totes formes, la formulació està feta per part del
Govern, la sol·licitud està feta, la demanda està feta, la
reivindicació està feta i estic convençuda que junts
l’aconseguirem.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.15) Pregunta RGE núm. 4319/21, presentada pel
diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a valoració dels
problemes i incompliments del Decret 25/2018, sobre la
conservació de la posidònia. 

Quinzena pregunta, RGE núm. 4319/21, relativa a valoració
dels problemes i incompliments del Decret 25/2018, sobre la
conservació de la posidònia, que formula el diputat Sr. Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears. Té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Sra.
Presidenta, els conceptes ja els coneixem: sostenibilitat, lluita
per la biodiversitat, protecció del medi ambient... Són elements
claus per a les Illes Balears i són elements claus dels fons
europeus que en teoria han de venir a les Illes Balears i per tot
Europa. 

La posidònia és un element que encaixa perfectament amb
aquestes qüestions perquè és una garantia de la qualitat de les
aigües i és una garantia per la lluita contra el canvi climàtic.
Vostès a la legislatura passada varen fer el Decret 25/2018 que
lluitava molt amb una de les amenaces que té la posidònia -que
són els fondejos incontrolats- i diguem lluitaven molt
tènuement contra un altre dels elements que és una gran
amenaça per a la posidònia que són els vessaments contaminats
com a conseqüència d’emissaris submarins i depuradores. 

Però aquest decret deia que vostès -article 3- havien de fer
una ordre amb una cartografia de les praderies de posidònia.
No s’ha fet. L’article 10 deia que havien de fer un pla de
seguiment. No l’han fet. La disposició addicional tercera, un
manual de bona gestió. No l’han fet. Disposició transitòria
quarta, havien de regular els punts de fondejos i garantir que es
fessin de manera regular, 15 declaracions sobre un fons de llocs
que s’aproximen a 22.000 a les Illes Balears. 

I no contents amb tots aquests incompliments del seu mateix
decret, resulta que ve la sentència del Tribunal Superior de
Justícia i encara els tomba una bona part. Per tant alguna cosa
necessita millorar aquest decret de posidònia, què n’opina la
presidenta?

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Melià, per la seva
pregunta. La meva opinió sobre el Decret de posidònia és una
opinió absolutament favorable. És un decret pioner que ens
posa a l’avantguarda de tots els territoris de la Mediterrània en
l’àmbit europeu, un decret aprovat -com vostè bé deia- a la
passada legislatura i que ha tengut efectes molt positius en la
conservació de la nostra posidònia, i aquesta és la primera
valoració que en feim. Molt positius perquè la gent ha conegut
l’existència de la posidònia, la necessitat de conservar-la per
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poder mantenir la biodiversitat tan rica marina que té la nostra
mar Mediterrània i la veritat és que de tot aquest coneixement,
que també ha arribat als patrons i navegants de les
embarcacions, li puc donar un exemple que és clau: de les
93.200 actuacions que es varen fer l’any passat del servei de
vigilància, només es varen haver de moure 5.694 barques, és a
dir, manco del 8%. Això vol dir que hi ha hagut una
conscienciació gràcies a la magnífica feina feta per la
Conselleria de Medi Ambient. 

La cartografia ja està fet i que s’està tramitant en aquests
moments, igual que el pla de manteniment. Moltíssimes gràcies. 

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Sra. Presidenta, jo no li demanava l’opinió sobre el Decret
de posidònia sinó sobre l’incompliment del seu govern del
Decret de posidònia que li he explicat...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

...i, home! Què vol dir que no és ver? Li he explicat quatre
exemples, preguntes escrites contestades pel Sr. Conseller de
Medi Ambient que demostren un incompliment clar del Decret
de posidònia. I la sentència que declara la seva il·legalitat, són
dues qüestions relacionades que és sobre el que li demanava la
seva opinió. 

Perquè a mi m’agradaria saber com se li queda el cos quan
una sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears diu que la proclamada acció administrativa en defensa
de la protecció de l’espècie neix -neix- retallada per la renúncia
del Govern de les Illes Balears -renúncia- a mesures efectives
per al control d’una de les principals amenaces: els vessaments
de les depuradores i...

Què vol dir que no és ver, això? Ho diu textualment el
Tribunal Superior de Justícia. 

Alguna cosa necessita millorar perquè estam d’acord que
evidentment la posidònia s’ha de protegir i s’ha de mantenir a
les Illes Balears com a element clau de la nostra biodiversitat. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gràcies, Sr. President. Vostè com a bon advocat sap
interpretar bé les sentències, esper. I la sentència desestima el
recurs que era a la totalitat del Decret de posidònia. El recurs
era per tomar el Decret de posidònia. I la sentència consolida
jurídicament aquest decret de posidònia, per tant...

(Alguns aplaudiments)

... per tant la posidònia a les Illes Balears segueix estant
protegida i sancionable és aquell que fa un fondeig damunt una
posidònia i això és el que hem aconseguit, seguir mantenint el
nostre fons marí, Sr. Melià.

I això és el que explica clarament la sentència, que només
anul·la alguns petits articles que no tenen res a veure, perquè
vostè sap que el Decret no crea un règim sancionador sinó que
només reglamenta el règim sancionador de llei estatal i de llei
autonòmica, per tant segueix sent sancionable. Vostè sap que
el Decret de posidònia tampoc no era amb un interès recaptador
per part del Govern -ni molt manco- sinó que era amb un
interès pedagògic i de protecció que hem aconseguit. I per això
jo he posat l’esment en l’important, Sr. Melià. L’important és
que la gent tengui esment sobre on fondeja, que la gent tengui
esment de com de necessària és la conservació de la posidònia
i que la gent sàpiga protegir-la. 

I des de la feina de la Conselleria de Medi Ambient que -
repetesc- magnífica, tant a la passada legislatura com en
aquesta en aquest sentit, hi ha una feina feta important, de molt
més rigor i que la gent és conscient que existeix la posidònia i
que la volen protegir. 

Jo em qued amb això, vostè quedi’s amb les males
interpretacions que està fent. Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, senyors diputats. Gràcies,
Srs. Diputats, Sr. Conseller. Gràcies. 

I.16) Pregunta RGE núm. 4323/21, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a comunisme o llibertat. 

Setzena pregunta, RGE núm. 4323/21, relativa a
comunisme o llibertat, que formula el Sr. Jorge Campos i
Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la
paraula el Sr. Campos. 

EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Armengol, ¿comunismo o
libertad?

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, em sorprèn que el
portaveu d’un partit polític em vengui aquí a plantejar el lema
electoral de la candidata d’un altre partit polític, que no és el
seu!
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(Alguns aplaudiments)

Supòs que la seva li agrada tan poc a vostè com a mi. 

Si em demana a mi, què és la meva passió, quin és el meu
interès, quina és la meva preocupació i quina és la meva
ocupació: Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, Illes
Balears. Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sra. Armengol, comunismo o libertad no es solo un lema
político es algo muy importante. Y precisamente la ruina que
vivimos en Baleares es gracias a las políticas comunistas que
usted aplica.

Es verdad que es una pregunta retórica, Sra. Armengol, yo
ya sabía que usted frente a la libertad prefiere el comunismo.
Ya lo hizo formando Gobierno con Podemos y MÉS, de hecho
usted lidera un gobierno de ultra izquierda. Porque usted, Sra.
Armengol, como socialista, ha elegido comunismo cuando
abandona al obrero, al humilde, al necesitado que ha cotizado
y pagado impuestos, que no ayuda y en cambio sí que facilita
las ayudas a los inmigrantes ilegales. 

Usted, como socialista, ha elegido comunismo cuando ha
tomado como excusa el virus chino y obliga a cierres sin
sentido a la hostelería, a la restauración y al ocio nocturno, que
reciben ayudas miserables, mientras usted -nada más y nada
menos- que mantiene a más de 200 cargos políticos que nos
cuestan -solo sus sueldos- 14 millones de euros al año. 

Usted, como socialista, Sra. Armengol, ha elegido
comunismo cuando vota en contra de investigar los abusos y las
violaciones a las menores tuteladas porque afectan a su
gobierno. 

Usted, como socialista, ha elegido comunismo cuando
lidera el llamado “cordón sanitario” contra VOX que realmente
es una soga antidemocrática. Hoy mismo, la Sra. Garrido, su
consejera de presidencia le ha dicho a mi compañero Sergio
Rodríguez que nosotros -VOX- no tenemos libertad de
expresión. Eso es comunismo. 

Mire, Sra. Armengol, esto son solo algunos ejemplos de sus
políticas social-comunistas que se pueden resumir en:
impuestos confiscatorios, desprecio al esfuerzo y al mérito,
políticas que limitan y prohíben, que coartan la libertad,
desprecia la iniciativa privada, encarecen y deterioran los
servicios públicos y provocan inseguridad ciudadana y jurídica,
inestabilidad política, precariedad laboral y decadencia
económica social y cultural. Empobrecimiento, Sra. Armengol,
Baleares ya es la región más arruinada de Europa. 

Pero mire, frente a su comunismo, la libertad. La libertad
que genera riqueza, la libertad que genera empleo y

prosperidad, que defiende la convivencia, la seguridad, la ley
y el orden, que deja trabajar, que ayuda a los necesitados
españoles, que no utiliza la educación para adoctrinar y
catalanizar, que no defiende el delirante separatismo ni el
pancatalanismo anexionista sino el respeto a Baleares en la
unidad de España y su libertad. 

Mire, Sra. Armengol, la libertad que usted desprecia
nosotros la defendemos, y se va a abrir paso, Sra. Armengol,
porque usted gobierna ahora pero precisamente hoy puede ser
el principio de su fin. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. A veure, Sr. Campos, jo entenc la
seva desesperació i la seva falta d’estima a aquesta terra, que
ens ve a dur aquí un debat absolutament madrileny, el dia
d’unes eleccions a una altra comunitat autònoma i vostè vol
traslladar aquí aquest discurs de l’odi, de la crispació, de
l’enfrontament. No cala, Sr. Campos, aquí som d’un altre
tarannà, aquí hem aconseguit pau, pau social, hem aconseguit
diàleg, hem aconseguit acords amb tothom i aquesta és la
nostra forma de governar i és la que seguirem aplicant.

(Alguns aplaudiments)

I em preocupa molt, Sr. Campos, que vostè s’atribueixi
paraules com “llibertat” tan "hermoses" i que volen dir tantes
coses i que sempre a l’hora de la veritat aquests que ara empren
la llibertat com a lema, són els que voten en contra dels drets
socials que sí garanteixen la llibertat de les persones, perquè
miri, Sr. Campos, un parell d’exemples: en democràcia no hi ha
llibertat, si no hi ha llibertat d’oportunitats entre homes i dones;
en democràcia no hi ha llibertat, si no hi ha una sanitat pública
forta que protegeix sobretot els més majors i no els deixa
abandonats, sobretot quan tenim una crisi com una pandèmia
sanitària com la que estam vivint i els aboca a la mortalitat més
terrible: en democràcia no hi ha llibertat, si no hi ha igualtat
d’oportunitats entre les persones de diferents sexe, de diferent
raça; en democràcia no hi ha llibertat, si no hi ha solidaritat; en
democràcia, Sr. Campos, no hi ha llibertat, si no hi ha també la
llibertat d’expressió; en democràcia no hi ha llibertat, si no hi
ha uns serveis públics forts que garanteixin la protecció de les
persones. 

I si passam a aquesta terra, Sr. Campos, en democràcia no
hi ha llibertat si no garantim la protecció de les persones, la
protecció de les famílies, la protecció dels treballadores i les
treballadores, la protecció dels sectors empresarials. I sap què
ha fet vostè, Sr. Campos? Cada vegada que hem aconseguit
avançar en un dret, el dret a l’avortament, el dret a la igualtat
entre homes i dones, les ajudes de 855 milions d’euros per a la
restauració que vostè anomena, què ha fet VOX?, votar en
contra. Això, Sr. Campos, ningú no li ho perdonarà.

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.17) Pregunta RGE núm. 4344/21, 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.

Dissetena pregunta, RGE núm. 4344/21, 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, ¿cómo valora el plan de
recuperación, transformación y resiliencia del Gobierno de
España para optar al fondo europeo Next Generation?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Guasp, per una
pregunta d’un tema que importa i preocupa molt als ciutadans
d’aquesta comunitat autònoma, que sens dubte esperam aquests
fons Next Generation per poder seguir transformant la nostra
realitat social i econòmica cap a més sostenibilitat en tots els
sentits.

Vostè sap que aquests Next Generation són una gran
esperança per a la Unió Europea, de fet, és una aposta molt
diferent de com es va viure l’anterior crisi econòmica. Són
750.000 milions, dels quals 140.000 són per a Espanya, i
nosaltres hi estam treballant intensament, com vostè coneix
perfectament, des de fa molts de mesos. Espanya ha estat un
dels primers països que ha pogut presentar el pla estatal per
poder accedir a aquests fons. 10 de les grans polítiques
palanques que ha presentat, que analitzen el 40,3% de fons cap
a la transició verda i el 29,6% cap a la transició digital que
vostè coneix perfectament.

Això engloba molt aquells objectius que tenim des de les
Illes Balears, que tenim ja treballant des de la passada
legislatura i cap on volem enfocar o estam enfocant els nostres
projectes, tant els públics del Govern, com els projectes públics
de totes les altres institucions, com els privats que estam
empenyent també des del Govern de les Illes Balears.

Per tant, la nostra valoració és positiva. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Mire, presidenta, pues yo hoy no estoy de acuerdo con
usted. El plan de recuperación no cuenta con aportaciones de
los gobiernos autonómicos, no responde a ningún modelo de
cogobernanza con las comunidades autónomas y ahora encima
resulta que los grandes proyectos estratégicos de
transformación del tejido productivo serán seleccionados por
una oficina y un comité dependiente de la Presidencia del
Gobierno, es decir de Sánchez y de Iván Redondo.

Desde Ciudadanos llevamos meses denunciando que la
toma de decisiones sobre estos fondos europeos se encuentra en
Moncloa y no en las comunidades autónomas. ¿Por qué no ha
hecho ninguna crítica ante la absoluta falta de participación y
decisión de las comunidades autónomas? Sí lo ha hecho
Andalucía, Madrid, País Vasco, Cataluña, Asturias, Aragón y
a estas alturas no sabemos cómo se van a elegir y a decidir los
proyectos estratégicos. Y esta excesiva opacidad redundará en
una selección de proyectos con un sesgo favorable hacia los
proyectos de las grandes empresas. Y esto dejará fuera a
nuestras pequeñas y medianas empresas y me preocupa. Y le
recuerdo que el Partido Socialista y Podemos, con la ayuda de
los de VOX, votaron a favor en el Congreso para que el
Gobierno pudiera disponer casi en exclusiva de esos fondos,
excluyendo a los expertos y a las comunidades autónomas.

Y mire, viendo el plan presentado por el Gobierno, que
encima parece no coincidir ahora con el que han enviado a la
Comisión Europea, discrepo con usted. Es un plan sin
reformas, es un plan sin inversión en conocimiento ni en capital
humano y sin cogobernanza con las comunidades autónomas y
cargado de opacidad. Y en el mejor de los casos solamente
supondrá un estímulo económico temporal lamentablemente y
en el peor, terminará por reforzar los desequilibrios existentes,
porque sin reformas no habrá transformación presidenta, no la
habrá. Y encima han creado ustedes una oficina, que fue
solicitada e impulsada desde Ciudadanos, pero lamento
muchísimo que la hayan pervertido colocando afines políticos,
como la Sra. Garví; y lo que se necesita es una oficina técnica,
de alto nivel, con personas especializadas e independientes.

Para mí es una gran decepción, Sra. Armengol, y lamento
tener que decírselo. No hagan una gestión política de los
fondos y no pongan en peligro una oportunidad histórica de que
estos fondos sirvan para modernizar y transformar nuestra
comunidad, para hacerla más sostenible y más competitiva, con
una visión estratégica a medio y largo plazo, no sólo a corto
plazo como ha hecho...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

Gràcies, Sr. President. A veure, Sra. Guasp, que era un pla
estatal ho hem dit des del principi, com havia de funcionar ho
hem dit des del principi. Jo li parlava dels objectius que
persegueix aquest pla i els objectius coincideixen perfectament
amb les ambicions que té aquesta comunitat autònoma:
transició energètica, economia circular, economia del
coneixement, plantejaments seriosos en torn a l’habitatge i a les
seves millores, economia de les cures, serveis socials, ... en
definitiva, tot allò que tenim abocat des de la comunitat
autònoma.

Segona qüestió, com des de cada ministeri es
desenvoluparan els recursos, anirà o bé per convenis
directament amb comunitats autònomes, que vostè sap
perfectament que estam treballant, o en concurrència
competitiva entre administracions o bé entre sector privats, amb
aquests objectius i és important anar cap aquests objectius. 

Des de les Illes Balears estam preparats, som l’única
comunitat autònoma que ha fet una remodelació de govern,
creant una conselleria específica de fons europeus, amb una
oficina específica per a projectes estratègics d’inversió a les
Illes Balears. Ja tenim un decret llei que provoca un marc
normatiu que pot accelerar tots aquells projectes estratègics,
tenim 250 projectes del Govern triats, 350 d’altres institucions,
projectes privats que estam treballant conjuntament amb sectors
per poder empènyer.

Per tant, anam cap als mateixos objectius i som els que més
preparats estam perquè tenim més projectes a disposició per
poder presentar davant aquesta gran oportunitat. I la Comissió
de Fons Europeus, creada en el si de la Comissió del Pacte de
Reactivació, a la qual vostès participen i jo esper que junts
puguem encara millorar tota aquesta seqüència que ve de feina
intensa per a les Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.18) Pregunta RGE núm. 4342/21, presentada pel
diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a previsions en relació amb
la “desescalada lenta” d’aquesta pandèmia. 

Divuitena pregunta, RGE núm. 4342/21, relativa a
previsions en relació amb la desescalada lenta d’aquesta
pandèmia, 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
previsions té del que s’anomena desescalada lenta d’aquesta
pandèmia?

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. Les meves
previsions, la meva actitud i la meva feina és la mateixa que
hem tirat endavant durant tota aquesta pandèmia, o sigui, seguir
protegint la salut dels ciutadans, evitar contagis, salvar vides i
poder reactivar la nostra economia de forma segura, això és el
que permet fer aquesta desescalada lenta.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Miri, Sra. Armengol, vostè justifica la seva desescalada, ho
ha (...) sempre, en el fet de salvar vides, com si vostè fos
l’única en el món que es dedicàs a això que ho intentàs. Vostè
vol fer creure que els que gestionen fent un equilibri entre salut
i economia són una espècie d’homicides.

Miri, Sra. Armengol, a aquestes alçades això va de salvar
vides, però també va de salvar projectes de vida, les dues coses,
Sra. Armengol, perquè aquí hi ha gent que està molt
desesperada, però molt desesperada, que tenim 116.800 aturats,
el 40% de l’atur juvenil, 40.000 famílies allà on tots els seus
membres es troben a l’atur, etc., Sra. Armengol.

Jo crec que més que parlar d’una desescalada lenta realment
ens encaminam cap a una recuperació lenta, i ja li deia la
setmana passada el BBVA. Miri, tanta lentitud, Sra. Armengol,
ha fet que vostè sempre hagi anat a remolc de la crisi i això ha
ocasionat que moltes empreses ja han tancat i també s’han
perdut molts llocs de feina, en definitiva, s’han perdut molts
projectes de vida que han mort per mor d’una mala gestió.
Aquesta lentitud amb tantes coses, Sra. Armengol, aboca a
moltes persones a situacions realment desesperades, i vostè
creu que això no deu ser important: lentitud en la vacunació,
lentitud en l’arribada d’ajudes, lentitud a l’hora d’oferir
transparència, lentitud a l’hora de reivindicar davant el Govern
de Sánchez.

I després vostè ho fia tot per acontentar la gent a
subvencions, però la gent no vol viure de subvencions, la gent
el que vol és feina, no vol subvencions, vol feina, perquè
precisament la feina et du a la llibertat, i vostè se n’ha oblidat
fa una estona, quan feia tot el rosari. Prou de polítiques
prohibicionistes, Sra. Armengol! Prou de polítiques de
restriccions sense to ni so!

Vostè fa un any que va presentar un pla de reactivació i va
assegurar que crearia 35.000 llocs de feina, i ha estat tot el
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contrari, un autèntic fiasco, i avui sembla que en torna presentar
un altre. Bé, realment el que presenta és una repartidora de
subvencions i les subvencions serviran per tapar forats, però no
per reactivar, Sra. Armengol. Aquí necessitam certeses i vostè
ens dóna restriccions; aquí necessitam reactivació de veres i
vostè ens dóna prohibicions; aquí necessitam un govern àgil,
alegre, capaç de generar il·lusió, capaç de generar activitat,
capaç de generar feina per a aquests joves, i ens trobam amb un
govern trist, obscur i sense idees, que ho fia tot a la repartidora
de les subvencions i a les prohibicions i a les restriccions.

I malgrat tot això, vostè encara en braveja.

Miri, Sra. Armengol, és ben hora que abandoni la seva
lentitud, que deixi de fer fum i que comenci a gestionar
ràpidament la vacunació, l’arribada d’ajudes i sobretot la
recuperació tan desitjada econòmica.

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. Miri, m’escarrufa que frivolitzi amb
una malaltia com la COVID-19, m’escarrufa, primer de tot, Sr.
Company.

I, efectivament, jo seguiré fent feina protegint els ciutadans
d’aquesta comunitat autònoma i escoltant els assessors
sanitaris, que són els que en saben sobre com ens hem de
protegir davant d’una pandèmia com la que vivim, Sr.
Company. I aquesta és la realitat, i a vostè li pot agradar més o
manco.

Però vegem el que ha succeït en aquesta comunitat
autònoma: hem aconseguit, gràcies al comportament magnífic
de la ciutadania d’aquestes Illes ser un dels territoris amb
menys mortalitat de COVID-19, i crec que això té un valor,
cada vida que hem salvat per a mi val la pena, no ho sé per a
vostè; per a mi cada vida que hem salvat val la pena, i això
s’aconsegueix sens dubte evitant conductes de risc i protegint-
nos.

I evidentment que a ningú no li agrada, a mi tampoc, haver
de prendre cap restricció, però ho han fet tots els països per
protegir-se, per protegir els ciutadans davant aquesta pandèmia
hem hagut de prendre restriccions, Sr. Company, no sé a quin
món viu, però aquesta és la realitat de com hem hagut d’enfocar
aquesta situació tan dolorosa d’una pandèmia sanitària.

I a la vegada hem protegit els ciutadans d’aquesta comunitat
autònoma. O no som la comunitat autònoma on hi ha hagut un
percentatge de més treballadors protegits a través dels ERTO?
O no som la comunitat autònoma on més ha afectat la prestació
dels fixos discontinus i per tant aconseguir aquesta protecció?

(Remor de veus)

O no som la comunitat autònoma que...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, per favor.

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

Posin-se tranquils i escoltin una mica, que els convé. No
som la comunitat autònoma que més doblers ha aconseguit, 855
milions, per ajudar directament les empreses perquè puguin
sobreviure?

(Remor de veus)

Sí, així és, proporcionalment sí, percentualment sí, Sr.
Company, òbviament que sí, si no aprengui a sumar, a restar i
a multiplicar, faci un poquet de feina i ho aconseguirà d’una
forma tranquil·la.

Per tant, aquest és el repte de les Illes Balears. I ara
aconseguir reactivar l’economia de forma segura. El vaig sentir
l’altre dia a vostè dir, a l’ambaixador del Regne Unit, que
podíem fer un corredor segur perquè teníem unes bones dades
epidemiològiques. I per què tenim unes bones dades
epidemiològiques, Sr. Company?

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Perquè fem una desescalada lenta, perquè evitam els perills,
perquè evitam els perills, perquè fem una desescalada lenta. I
ara nosaltres som l’única comunitat autònoma que pot estar
oberta. Amb la xifra de Madrid, de 369 d’incidència
acumulada, està tancada al turisme, amb la xifra de Balears està
oberta al turisme. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

II. Interpel·lació RGE núm. 4167/21, presentada pel
Grup Parlamentari Mixt, relativa a promoció del producte
local.

Passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la Interpel·lació RGE núm. 4167/21, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a promoció del producte local.
Començam amb la intervenció del Grup Parlamentari Mixt, té
la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President i bon dia a tothom, de bell
nou. Sra. Consellera, fa uns dies la seva conselleria fa fer
públics els estudis sobre les cadenes alimentàries, un estudi que
des del nostre grup considerem molt necessari per conèixer la
situació de l’autoabastiment i de la capacitat de producció, de
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la dependència exterior de les nostres illes, de totes i cadascuna
de les nostres illes. A més a més, va fer un estudi pel qual
tendríem Mallorca, Menorca, les Pitiüses, per tant, com a
mínim també hi havia un nivell de concreció i d’ampliació
sobre la realitat de cadascuna de les illes, que no sempre totes
les conselleries ho fan i, per tant, jo li ho agraesc, perquè,
evidentment, a les Illes Balears no es pot fer política si no
s’analitza la realitat concreta de cada illa.

Jo una primera pregunta que li volia fer, de caràcter,
diguem, simplement metodològic, era saber si aquest estudi,
que n’hem tengut coneixement a través d’aquest format, si hi ha
una versió més àmplia, més profunda, amb més dades, perquè
aquestes són molt interessants, però realment jo les vaig trobar
molt sumàries i fins i tot en alguns casos unes dades difícils
d’entendre, perquè probablement no les he interpretat bé, però,
li posaré aquest exemple: o sigui, d’una banda, es parla de
l’indicador del desajustament d’entrades i sortides de productes
agroalimentaris, per exemple en el cas de Menorca es diu que
és de 186.000 tones, és a dir, el desajustament d’entrades i
sortides de productes agroalimentaris a Menorca, 186.000
tones. Jo què entenc? Entenc que hi ha un dèficit; és a dir que
les entrades superen en 186.000 tones les sortides.

Però després no em lliga amb què el consum sigui de
115.320 tones. En quin sentit ho dic? És clar, si la diferència
entre el que entra i el que surt és de 186.000 tones, per tant, vol
dir que hi ha un dèficit de 186.000 tones, no em lliga que
llavors el consum només sigui de 115.000 tones, no?

Per tant, bé, i en el cas de Mallorca passa el mateix, el que
passa és que els números són diferents, el desajustament és
d’1.600.000 tones i el consum, de fet, no arriba al milió de
tones.

Jo supòs que, com que aquest informe és tan executiu, tan
resumit, no queden prou explicats aquests indicadors, que
segurament serien interessants. I, per tant, jo el primer que li
volia demanar era si aquest estudi tenia una versió més
aprofundida, amb més detall, de manera que poguéssim
conèixer i poguéssim aclarir tots aquests dubtes que ens
sorgeixen.

També li volia demanar si aquest informe, que és el que jo
interpreto per la roda de premsa que van fer, tenen intenció
d’actualitzar-lo cada any, o almenys periòdicament, perquè
realment aquesta és una situació que cal monitoritzar.

També l’informe duia el títol de diagnosi, no, deia Estudi de
cadenes alimentàries i diagnosi; és clar, a mi també m’ha
costat trobar els elements de diagnosi, és a dir, he vist que hi ha
una presentació de dades d’una situació que més o manco
podíem imaginar, però que està molt bé que l’haguem
quantificada, i em costa veure-hi els elements de diagnosi, i per
això li volia demanar d’alguna manera quina és la conclusió
que vostè treu d’aquest estudi per aplicar-ho a les polítiques
que impulsa la conselleria. Si això els ha confirmat la línia que
ja portaven o han decidit modificar alguns dels plantejaments
que s’havien fet a partir del coneixement d’aquestes dades.

Jo sí que m’he atrevit a treure una conclusió i és que,
normalment, sempre hem parlat, quan parlàvem de la promoció

del producte local, sempre parlàvem bàsicament de polítiques
per incrementar la demanda, és a dir, difondre’l, donar-lo a
conèixer, identificar-lo per incrementar la demanda, tant interna
com a l’exterior; però una conclusió que trec d’aquest estudi,
que em fa veure una dimensió important de la feina que vostè
té encomanada, és que també, evidentment, cal actuar en
incrementar la producció; és a dir, per molt que incrementem
la identificació, la difusió i la distribució del producte no
podrem assolir un nivell d’autoabastiment important si no som
capaços d’incrementar la producció, la qual cosa supòs que és
un repte encara molt més ambiciós que simplement incrementar
la demanda.

Li volia demanar si està d’acord amb aquesta conclusió que
trec jo després d’haver llegit aquests estudis. Naturalment, per
incrementar la producció disposem d’un instrument, que és la
Llei agrària, i tots els mecanismes que hi són prevists, ara no
m’hi estendré, perquè tampoc no tenc temps, i per incrementar
la demanda jo he volgut recuperar dues idees que nosaltres
durant aquesta legislatura ja hem posat damunt la taula, i que
m’agradaria compartir amb vostè i interpel·lar-la sobre fins a
quin punt la conselleria està disposada a seguir aquestes línies.

Bàsicament, són dues idees fonamentals: una és afavorir el
consum del producte autòcton, i la segona línia, la identificació.
Són dues idees molt bàsiques, però el que crec és que no
s’acaben de dur a terme les polítiques que tocaria per fer un pas
endavant en aquesta matèria. Nosaltres, tant en un tema com en
l’altre, hem fet iniciatives parlamentàries, una ja està debatuda
i aprovada, es va aprovar el setembre del 2020, per tant, el
Govern ja l’hauria d’haver duta a terme, i jo li vull demanar
sobre què han fet en aquesta matèria; i l’altra és una proposició
no de llei que tenim enregistrada, encara no s’ha debatut, i
també m’agradaria saber la seva opinió.

La primera, el que podríem dir com afavorim el consum del
producte autòcton, del producte originari de les nostres illes...

(Remor de veus)

..., sempre hi ha idea aquesta de la compra pública, s’han fet
algunes accions específiques molt importants i que jo suport
absolutament, sobretot a l’inici de la pandèmia, de compra
pública de producte local, però hauríem de veure, hauríem de
trobar la manera que aquesta compra, que per a mi no només
hauria de ser pública, també hauríem d’incentivar evidentment
el sector privat a fer-la aquesta compra, fins a quin punt les
polítiques que fem garanteixen un esforç sostingut d’afavorir
aquest sector a través d’estimular la demanda.

Nosaltres vam aprovar a la Comissió d’Economia, el 24 de
setembre del 2020, una proposició no de llei de promoció del
producte local, i d’alguna manera aquesta interpel·lació el que
vol demanar es sobre el compliment d’aquesta proposició no de
llei. Allà bàsicament què proposàvem per afavorir, per
estimular la producció des de la demanda? Crear una mesa en
què hi hagués tots els agents rellevants, no només de
productors, és a dir, parlàvem evidentment de les
organitzacions professionals agràries i de les confraries de
pescadors, sinó d’entitats representatives d’una sèrie de sectors,
el sector turístic, el sector de la indústria alimentària, el sector
del comerç, i després, evidentment, els agents governamentals,
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tant les conselleries del Govern implicades com els consells
insulars.

Jo estic convençut que vostès estan amb diàleg permanent
amb tots aquests agents, però nosaltres el que proposam és que
hi hagués una mesa, formalment, que es constituís amb tots
aquests agents, perquè nosaltres creiem que, a banda dels
mecanismes legals per afavorir, que tant poden ser a la Llei
agrària o poden ser a la Llei de contractació administrativa, hi
ha d’haver una concertació amb els sectors privats; és a dir, a
la indústria alimentària, que en alguns casos vostè sap compra
la matèria primera fora de les nostres illes, hem d’arribar, hem
de seure a una taula aquests agents per concertar les seves
actuacions per tal d’afavorir que en aquest cas la indústria
alimentària consumeixi el producte primari elaborat pels
nostres pagesos i pageses.

Aleshores, nosaltres el que proposam és que aquesta mesa
pogués adoptar, conjuntament, tota una sèrie de mesures
dirigides a incrementar la compra del producte agrari, ramader
i pesquer i preveure els instruments adequats de suport
econòmic per part del Govern, és a dir, realment el Govern sí
que té la capacitat per reduir la petjada de carboni, per afavorir
el producte de proximitat, per afavorir el desenvolupament
local, el marc europeu i el marc estatal ens permeten fer
polítiques per afavorir que el sector privat... premiar el sector
privat o incentivar el sector privat perquè consumeixi aquest
producte autòcton.

I després nosaltres dèiem de donar-li la forma a aquest
acord d’un pacte per a la promoció del producte local, que,
d’alguna manera, aniria en la línia dels agrocompromisos que
ja estan prevists a la Llei agrària.

Aquesta proposició no de llei, com li dic, es va aprovar el
24 de setembre del 2020, i m’agradaria saber quins passos
s’han fet a la conselleria per implementar aquestes propostes,
aquestes o almenys en aquesta línia.

I la segona idea que volia traslladar-li i que, evidentment,
no li dic res nou, perquè això vostè ho coneix molt millor que
jo, en la línia de la identificació, de la identificació del
producte, i aquí parteixo d’una idea molt important en la qual
d’alguna manera impugno el nom de “producte local”, perquè
“producte local” és una terminologia molt vaga, nosaltres
normalment acostumem a parlar del “producte autòcton”, per
què? Doncs perquè el producte autòcton no només és un
producte local que està simplement produït aquí o de vegades
envasat aquí, sinó que el producte autòcton està dotat de tots
uns elements d’originalitat, d’autenticitat, d’arrelament al
territori i de qualitat que li donen un caràcter. I nosaltres creiem
que el nostre producte local només pot competir des d’aquests
valors, perquè si no competim des d’aquests valors ens anem a
competir amb preu amb el producte estandarditzat que ve des
de fora i, per tant, és omplir un cubell sense fons perquè,
evidentment, nosaltres creiem que l’única manera de competir
i de donar una sortida interessant, que afegi valor al nostre
producte, és evidentment anar per la via de la qualitat.

I jo tenc alguns exemples per posar-li o que serien
contraexemples, per exemple la marca “pa d’aquí”, la marca
“pa d’aquí”, ara no tendré temps de parlar-ne, que es va posar

en marxa em sembla cap al 2016, simplement identifica forns
d’aquí, sense fer, preocupar-se gaire d’entrar en quin tipus de
producte distribueixen. Aquestes marques jo crec que d’alguna
manera el que fan és confondre el consumidor, perquè,
evidentment, com li dic, per a nosaltres, i crec que vostè està
d’acord amb aquesta idea, no es tracta tant de promocionar el
producte simplement fet aquí. O ja li dic, de vegades
simplement enfornat aquí o transformat aquí, sinó d’afavorir
aquest producte autòcton amb tots aquests valors d’autenticitat
i de qualitat.

A la segona intervenció li demanaré mesures més concretes
previstes en el Pla de reactivació, però com a idees clau li volia
plantejar aquestes. Gràcies, Sr. President.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Té la paraula la representant del
Govern, la consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells. Bon dia a
tothom. Bueno, yo creo que el organigrama de nuestra
conselleria ya constituye una clara declaración de intenciones
respecto al compromiso que tenemos con la promoción del
producto local. La creación de una dirección general para las
políticas de la soberanía alimentaria tenía como objetivo
principal poner en el centro del debate político la necesidad, ya
urgente, de llegar a una mayor soberanía alimentaria en
nuestras islas, y la importancia del consumo del producto local
para acercarnos a este objetivo.

Todo lo relacionado con promoción de nuestros productos,
tanto pesqueros como ganaderos, como hortofrutícolas, forma
parte de esta línea política.

Las líneas maestras de la estrategia de promoción que
tenemos en la conselleria son las siguientes, y algunas
coinciden con lo que usted ha expuesto: identificar el producto
local; aumentar su consumo en nuestros hogares; aumentar la
venta directa de nuestros productos; impulsar la venta del
producto local en circuitos cortos, mercados, en tiendas de
proximidad; aumentar la presencia de producto local en las
grandes superficie; llevar el producto local a las cocinas de la
hostelería y de la restauración colectiva; traspasar nuestras
fronteras en materia de promoción; y aumentar la exportación.

Recientemente, hemos presentado un estudio al que usted
hacía alusión y me hacía algunas preguntas. Efectivamente,
hemos decidido que el análisis tenía que ser por islas, si no, no
tendría la utilidad que queremos que tenga este estudio. Tiene
dos versiones: una más resumida, creo que usted es la que
tiene, y otra, bastante más amplia, ambas están colgadas en la
web y se pueden consultar allí, se ha ido actualizando. Y luego,
en cuantas a las conclusiones, en mi exposición le voy a ir
explicando, aunque todavía tenemos que analizarlo a fondo,
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porque hay un montón de datos, un montón de información,
pero ya hemos llegado a algunas conclusiones.

Este estudio nos parecía imprescindible para ir adaptando
la estrategia a la realidad de cada una de las islas y en ese
sentido lo vamos a utilizar.

Queremos priorizar las acciones que se lleven a cabo y
queremos basarnos en una información real, no en las ideas que
a veces tenemos sobre las cosas y en ese sentido luego le
contestaré a una de las cosas que me ha planteado.

Por ejemplo, entre la información que hemos recogido hay
un dato que a mí me parece muy, muy importante: del total de
consumo agroalimentario -no estoy hablando del producto local
ahora, ¿eh?-, del total de consumo agroalimentario que se
consume aquí en las Islas Baleares un 70% se consume en los
hogares y el 30% restante en hostelería y restauración, es decir
la gran mayoría del consumo se produce en los hogares. Así
pues, todas las acciones encaminadas a promover el consumo
local en los hogares nos parecen prioritarias y seguramente de
éxito dentro de éstas conseguir que en los lineales de las
grandes superficies y de los supermercados haya cada vez más
producto local identificado y disponible para la compra
familiar, y hablo de los supermercados y las grandes superficies
porque sabemos también que es el punto de venta principal
para los hogares.

En paralelo y por primera vez se están desarrollando en las
islas los mecanismos para aplicar la Ley de control de la cadena
alimentaria que sin duda beneficiará a los productores locales,
protegiéndoles ante el fraude alimentario o los abusos que se
puedan dar en los diferentes eslabones de la cadena de valor.
La aplicación de esta ley creemos que va a constituir un punto
de inflexión en la protección de nuestras pequeñas y medianas
empresas ante las grandes multinacionales y distribuidoras y
por lo tanto favorece el mejor posicionamiento de nuestro
producto local.

Es evidente que el impacto de la crisis generada por la
COVID ha alterado nuestra hoja de ruta y nos ha obligado a
tomar medidas y a hacer un tipo de promoción específica para
ciertos productos a los que había que dar salida de forma
urgente y también a centrar la estrategia en salvar el sector, que
no desapareciera nada de lo que ya existía.

También quiero subrayar la colaboración que tuvimos con
la FELIB durante el confinamiento para mantener los mercados
abiertos y de hecho fuimos una de las muy pocas comunidades
autónomas que consiguió mantener los mercados de fruta,
verdura, carne, pescado... abiertos durante el confinamiento.

También estamos aprovechando las nuevas tecnologías para
crear perfiles en las redes sociales que promocionen el
producto local y la venta directa. También tenemos ahora un
canal de YouTube donde se puede acceder a todos los vídeos
de promoción que vamos haciendo en las diferentes campañas.

Desde la Dirección General de Políticas para la Soberanía
Alimentaria se está haciendo un trabajo constante, cuando digo
“constante” quiero decir no diario, pero desde luego sí semanal,
constante con mayoristas, con distribuidores, con mercados,

con restauración para mejorar la situación del producto local en
el conjunto del mercado. Es un trabajo que va dando frutos y ya
estamos viendo el aumento de las cuotas de producto local en
los lineales de algunos supermercados.

Otro tema es la educación de las niñas, la educación de los
niños en las escuelas para que aprendan a valorar desde muy
pequeños los sabores propios de nuestra tierra. Es algo que nos
parece fundamental, que aprendan a comer verdura, que
aprendan a comer pescado, que también en los comedores
aprendan a cocinar el pescado de aquí, pescado que antes era
muy frecuente en nuestra dieta y que ahora muchísima gente ni
siquiera conoce, ni siquiera sabe lo que es. Menorca al Plat,
Eivissa al Plat, Mallorca al Plat son proyectos pilotos, pero que
queremos ir extendiendo. Para nosotros esto es muy importante
y nuestro objetivo es aumentar en un 50% el producto local en
las escuelas. 

Estos programas nos parecen vitales porque ayudan a las
futuras generaciones a conocer y disfrutar de una alimentación
basada en productos de proximidad y saludables. Todos
sabemos la querencia que tenemos todos con los alimentos que
hemos conocido siendo niños. De estos ahora jóvenes
consumidores y jóvenes consumidoras dependerá nuestro sector
agroalimentario en el futuro, nuestra pesca, nuestra ganadería,
nuestra agricultura...

La importancia que desde la conselleria damos a la
promoción del producto local creo que también se refleja en el
esfuerzo financiero que estamos llevando a cabo. Hasta ahora
hemos o bien comprometido o bien ya ejecutado más de 3
millones y medio de euros para la promoción del producto
local.

Hay algunas acciones, que usted por cierto ha mencionado,
que pueden parecer a primera vista desligadas de esta estrategia
de promoción, pero 1.700.000 euros que hemos destinado a
compra de producto local para entregarlo a las entidades
sociales a través del programa de compra pública no solamente
ha permitido sacar a la venta un total de casi 600.000 kilos de
leche, de carne, de fruta, de hortaliza este año y esperamos
sacar cerca de un millón de kilos más durante el resto de 2021,
sino que ha puesto en contacto a nuestros productores con las
ONG. Ellos hacían el reparto directamente a las ONG y ha
hecho que se conozcan, que conozcan el producto que ellos
tienen, el servicio que ellos dan y, cuando la situación
económica se normalice, las ONG tendrán ya implementada
una logística propia que permita incluir en sus compras a
nuestro producto local, y no tengo que recordar las cifras que
se manejan en estas instituciones para compra pública, por
desgracia cada vez más necesaria.

Además este programa de compra pública también ha
conseguido que muchísimas familias tengan acceso a productos
frescos de calidad, de cercanía. Cada vez que acudimos a uno
de estos centros nos lo agradecen enormemente, “por primera
vez he tenido un pedazo de cordero en mi cesta” o “he tenido
esta fruta” o “hemos tenido esta verdura”. Estas familias, en
algún momento la situación de tiene que recuperar, y pueden
llegar a ser de nuevo consumidoras de un producto que a lo
mejor no era el que tenían habitualmente en su mesa.
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Luego desde FOGAIBA hemos sacado líneas de ayuda para
las cadenas cortas de comercialización y para las iniciativas de
venta a domicilio que en 2020 fueron por valor de 400.000
euros y también damos la ayuda que se da siempre a la
promoción para que los consejos reguladores hagan su propia
promoción de producto de las marcas de calidad. Estas ayudas
suponen el 70% del presupuesto de los consejos reguladores y
en 2020 sumaron 700.000 euros.

En junio, ahora, podremos en marcha un plan de
dinamización de mercados donde ya se han realizado diversas
acciones, pero ahora será un plan de dinamización que tendrá
como objetivo resaltar el importante papel de la payesía en su
conjunto, también del mundo de la pesca y especialmente el
papel de las mujeres en la producción y venta del producto
local en cualquiera de nuestros mercados.

Yo quiero que por un momento imaginemos qué sería de
nuestros mercados si no tuvieran la presencia de este producto
local. 

Queremos también proteger a los mercados declarando
patrimonio inmaterial de la Humanidad a los que apuesten por
visibilizar el producto local y por reconocer la inestimable
aportación que nuestra payesía, que nuestros pescadores han
aportado al éxito y a la continuidad de estos mercados.

En cuanto a la venta directa vamos a seguir potenciando
este sistema para acceder al producto local sin intermediarios.
Quiero destacar que durante la...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, hauria d’anar finalitzant.

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

Termino... termino, presidente. Quiero destacar aquí que
durante la pandemia las empresas adheridas al sello de venta
directa de la conselleria han aumentado en más de un 20%.

Tenía algo más que añadir, pero como tengo tiempo luego,
luego se lo diré. Es un tema que... podríamos estar mucho más
tiempo del que tenemos. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

(Alguns aplaudiments)

Ara en torn de rèplica té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sra. Consellera, per
la seva resposta. Bé, vostè sap... vàrem tenir ocasió al
començament de la legislatura quan vostè va exposar les línies
de la seva conselleria que estem en gran mesura d’acord amb
totes aquestes polítiques i precisament per això li fem aquesta

interpel·lació i, bé, som un grup sempre evidentment preocupat
per aquestes qüestions, no?

Jo li he explicat que vam aprovar una proposició no de llei,
que li dèiem “per la promoció del producte local” on es
proposava que es creés una mesa amb tots els agents, que
s’establissin mesures concretes per garantir la compra d’aquest
producte, tant per al sector públic com per al sector privat i que
es fes un pacte per la promoció del producte local, en la línia
dels compromisos de la Llei agrària. La meva pregunta és,
vostès tenen l’acompliment d’aquesta proposició no de llei a la
seva agenda? Està d’acord amb el que va aprovar el Parlament?
Veurem aquesta proposició no de llei acomplerta? Aquesta
seria la primera pregunta per tancar aquest tema que li faig.

D’altra banda, també jo li he insistit en una idea que
m’agradaria saber la seva opinió, que és la diferència entre el
que podríem dir producte local i el producte autòcton.
Nosaltres havíem (...) autòcton, però que tal vegada no és la
millor denominació i segurament en això el món del
màrqueting segurament és capaç de pensar denominacions molt
més emocionants que la de producte autòcton. Però nosaltres
quan parlem del producte autòcton, parlem d’un producte que
és local, però és autòcton en la mesura en què tenim en compte
la seva originalitat, la seva elaboració tradicional, la seva
qualitat. 

Nosaltres creiem que és molt important centrar-nos en el
suport a aquest tipus de producte. Evidentment totes les
denominacions de qualitat diferenciades estarien incloses dintre
d’aquest concepte, però nosaltres de fet el que proposaríem és
que hi hagi un instrument normatiu que d’alguna manera
prioritzi totes les polítiques en aquest tipus de producte, perquè
si no, ens podem estar fent trampes a nosaltres mateixos i estar
promovent que hi hagi la presència d’uns productes en les
lleixes dels supermercats, com vostè em deia, que tal vegada és
un producte que resulta que pel nom sembla que està fet a les
Illes Balears i no és més que una matèria primera comprada
fora, empaquetada, amb un nom que sembla que és de les Illes
Balears i posada allà en aquella lleixa. 

Bé, no dic ni que estigui ni a favor ni en contra, el que dic
és que això no és una política de promoció del producte
autòcton que ens interessa, sinó que és una política de
dinamització econòmica d’alguns sectors, però que crec que no
ha d’estar en el cor de les polítiques que nosaltres tirem
endavant. M’agradaria saber la seva opinió, tal vegada vostè no
està d’acord amb mi.

Això ho enllaço que ens ha dit que hi ha un treball constant,
ha dit no diari, però gairebé, de la Direcció General de
Polítiques per a la Sobirania Alimentària amb els diferents
actors que està donant resultats. A mi m’agradaria si vostè em
podia concretar, algun resultat i algun exemple concret, perquè
jo no veig en els supermercats de les Illes Balears, no veig de
forma generalitzada una identificació i una diferenciació del
producte autòcton de les Illes Balears. Tal vegada simplement
és perquè jo no he anat a un d’aquests súpers on s’ha fet
aquesta acció. Jo li demanaria un exemple concret. 

Nosaltres en aquesta proposició no de llei que li dic que
tenim a la cua esperant per ser aprovada, dèiem que s’havien
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d’establir acords amb les empreses de gran distribució -entenc
que ho estan fent, eh?- per tal que identifiquin adequadament
en el punt de venda el producte autòcton de les Illes Balears. Jo
li demano concretament, digui’m exemples concrets perquè jo
em faci una idea de quin és el nivell d’acompliment d’aquest
objectiu. Evidentment tot això associat a una línia de
subvencions que ha d’afavorir que els comerços puguin adaptar
els seus locals per donar visibilitat amb aquest producte
autòcton. Aquesta seria una segona qüestió que li volia
plantejar.

Li he dit que li volia demanar algunes preguntes sobre com
s’estaven implementant i posant en marxa algunes de les
mesures previstes en el pla de reactivació i vostè ha fet mesura
en una, que era el de suport a cadenes curtes de
comercialització, que ha dit que durant el 2020 s’havia dotat en
400.000 euros. Nosaltres creiem que aquesta acció és
fonamental, en la mesura que dóna suport a aquesta venda
directa i, per tant, com que és la venda directa del producte
elaborat pels productors de les Illes Balears, el producte que
estem afavorint és aquest producte que li he dit dotat d’aquests
elements d’originalitat, tradició i qualitat. Volia saber si aquest
suport de les cadenes curtes de comercialització s’ampliarà,
s’aprofundirà, es continuarà. Avui en dia un pagès pot veure
subvencionada fàcilment la compra d’un tractor, però en canvi
tal vegada no veurà subvencionada la compra d’una furgoneta
que necessita per fer aquesta venda directa i aquest repartiment
a domicili. Per tant, és molt important aquest tipus d’acció.

També li volia demanar com està el règim agrari balear dins
la PAC. És una de les seves propostes estrella i jo no n’he sentit
parlar més darrerament i m’agradaria que ens digués com està
aquest tema.

També el Pla estratègic de la ramaderia. Va anunciar el Pla
estratègic de la ramaderia com una gran acció, que havia
d’estar acabada el 2020, almenys la redacció d’aquest pla i
m’agradaria saber en quin estat està.

I, per últim, el darrer que li deman, una altra acció
important, la convocatòria de projectes d’innovació. En el Pla
de reactivació econòmica es parla de la convocatòria de
projectes d’innovació. Jo consider que és extremadament
interessant i important i per això li demano quines
convocatòries han sortit o estan en marxa i per quin import.

I de moment això és tot. Estic d’acord amb vostè, Sra.
Consellera, que hauríem de tenir molta més estona per poder
parlar d’aquestes qüestions. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. En torn de contrarèplica 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, presidente. Bueno, si ya íbamos mal de tiempo,
con la cantidad de preguntas nuevas que ha añadido a su

intervención, ya le digo que no se las voy a contestar, ya se lo
digo.

Antes quería terminar dando la importancia que tiene al
producto ecológico. Tengo que decir que en estas islas vamos
muy adelantados a la media nacional de la superficie de cultivo
ecológico que tenemos. Hay un objetivo en Europa del 25%,
nosotros queremos ser ambiciosos aprovechando este buen
posicionamiento de producto local ecológico e ir más allá.

En cuanto a la mesa de la que me hablaba. Las mesas son la
forma de trabajo de nuestra conselleria. Tenemos una mesa
para cada subsector y están dando excelentes resultados, ahí se
tratan los temas de cada subsector, se llega a un consenso y se
aplican soluciones e iniciativas. Constituimos la mesa del
producto local el pasado día 22 de abril, nos hubiera gustado
antes, pero efectivamente el tema COVID nos ha llevado
muchísimo trabajo y esta mesa efectivamente nos la habían
pedido desde esta cámara, pero también desde las
organizaciones y también -como le digo- es una forma de
trabajo habitual de nuestra conselleria. El objetivo es
promocionar y mejorar la comercialización de nuestros
productos.

Es que no voy a decir todo porque no me va a caber, le voy
a informar de la formación de esta mesa, ¿vale? La formación
de esta mesa, le hemos dado muchas vueltas porque una mesa
es muy importante que sea operativa, si tiene tal cantidad de
miembros, que solamente con dos minutos que intervenga cada
uno, nos lleva dos horas antes de empezar el debate real, pues
no vamos a ningún lado. Hemos decidido una formación de la
mesa, que son unos 20 miembros más o menos y luego
tendremos invitados con los temas que se vayan a tratar en la
reunión que sea. Los miembros que están en la mesa son: cada
uno de los consejos insulares, las OPA, las cooperativas, el
sector ecológico, el Consejo Pesquero, la Dirección General de
Comercio, la gran distribución y la FELIB. Pero cuando el
tema a tratar lo requiera, pues otros actores pueden ser
invitados, como por ejemplo la industria turística, por poner un
ejemplo, la restauración, quien fuera.

La primera mesa, la verdad es que la esperamos con mucha
ilusión, será el día 12 de mayo, está convocada para el día 12
de mayo. Es seguro, es obvio que uno de los primeros temas
que se abordarán será la creación de un sello identificativo que
englobe todo el producto local, porque esto es una cosa que
viene de muy atrás. Nunca se ha conseguido hacer y no se ha
conseguido hacer porque es extremadamente complicado, hay
que ir navegando entre las directivas europeas, las leyes
locales, ... Es extremadamente complicado y definir lo que es
el producto local también es extremadamente complicado.
Nosotros vamos a proponer que nos centremos en lo que es la
huella de carbono, kilómetro cero, como hicimos también para
la compra pública, que era otra cosa que nunca se había
conseguido hacer y sin embargo hemos conseguido poner en
marcha. Estamos seguros que pasará lo mismo en este caso. Ya
estamos trabajando con los técnicos y con los consejos
reguladores de las DO para ir avanzando el tema para esta
primera reunión.

Pero será la mesa, será la mesa del producto local la que
decidirá, la que por consenso, como solemos hacer, decidirá la
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estrategia para mejorar el posicionamiento de los productos y
para todas las demás cuestiones. Contamos con el Parlamento
y especialmente con la Comisión de Economía, para hacer
luego el seguimiento de esta estrategia que se decida.

En cuanto a las grandes superficies, a los hoteles, no se trata
de obligarles a comprar una cantidad determinada de producto
local, algo que por otra parte se escapa por completo de
nuestras competencias. Estamos convencidos, porque así se
está dando, que una relación de intercambio de información,
una relación fluida, serena, pues conseguirá que todo el mundo
-que ya mucha gente lo entiende-, pero que todo el mundo
entienda la gran deuda que tiene la sociedad balear con el
sector primario y que el conjunto del sector dedicado al turismo
es probablemente el más interesado en que se mantengan las
explotaciones agrarias, que se mantenga la pesca con todo el
valor añadido que supone: paisaje, gastronomía, raíces, cultura,
lengua también. 

También creemos que la promoción enfocada en las
familias y en las escuelas hará que la demanda de producto
local crezca y como consecuencia su presencia será cada vez
mayor en los puntos de venta. Si hay demanda pues habrá más
pequeñas tiendas, mercados y también en grandes superficies
y supermercados.

Es cierto que lo que es el producto local, ahora no hablo de
todo el producto agroalimentario sino el producto local, el 70%
de lo que se produce en las Islas va al canal Horeca, que por
eso han tenido tantos problemas con la caída del turismo. Es
decir, la restauración y la hostelería ya consumen una cantidad
muy importante de nuestro producto local. Ahí quizás estamos
equivocados creyendo que no lo hacen, sí lo hacen, en gran
medida. Sin embargo, la compra de producto local para
consumo casero, a pesar de que ha ido subiendo en los últimos
tiempos, pues necesita un empuje muy decidido y es ahí donde
estamos. 

La gran distribución sí que forma parte de la mesa de
producto local y estamos seguros que van a saber asumir el
papel tan importante que tienen en un cambio de hábitos
alimentarios que ya se ha empezado a producir. 

En el estudio del que hablábamos antes, uno de los datos es
que el 75% de la población de las Islas Baleares está de
acuerdo, totalmente de acuerdo, en caminar hacia unas islas...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, hauria d’anar acabant.

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

... con una mayor soberanía alimentaria. El presidente me avisa
que se ha terminado mi tiempo, pero ya sabe que está la
conselleria a disposición de cualquiera de los diputados para
darles toda la información que necesiten en cualquier momento.

Muchas gracias. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

III. Moció RGE núm. 4235/21, presentada pel Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a responsabilitat sobre
l’aplicació de mesures preses en virtut del compliment de la
Llei 2/2018, de 13 d’abril, de memòria i reconeixement
democràtics de les Illes Balears, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 3771/21. 

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que consisteix en el
debat i votació de la Moció RGE núm. 4235/21, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a responsabilitat sobre
l’aplicació de mesures preses en virtut del compliment de la
Llei 2/2018, de 13 d’abril, de memòria i reconeixement
democràtics de les Illes Balears, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 3771/21.

Començam amb la intervenció del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Buenos días, señores diputados. Esta moción, que hoy
sometemos a la digna consideración de esta cámara, consta,
como habrán podido ver, de dos constataciones y una instancia.
Está planteada como una modesta contribución a la defensa de
la democracia, en el caso concreto además de una ley que
pretende precisamente la memoria, la defensa y el
reconocimiento de esa misma democracia.

Tal vez en el debate subsiguiente se nos acuse de excesiva
sutileza en nuestros planteamientos. Puede que algunas
sensibilidades ni siquiera entiendan exactamente nuestras
propuestas, estas propuestas concretas, pero nosotros creemos
que debemos recordar que no son sólo el martillo y la maza las
mejores de las herramientas políticas y no son el aceite de
ricino, desde luego, ni las purgas, los remedios más adecuados
para la salud pública.

En estos momentos en que la democracia se ve amenazada
por los peligros de la radicalización, por el descrédito de la
política causado por lo que se llama la partitocracia -el otro día
Manuela Carmena en Alaior utilizando un neologismo que me
gustó llamaba la “partidización” de la política-, y la tensión
entre las libertades fundamentales y la seguridad y la salud que
estamos teniendo que vivir para combatir la pandemia, en estos
momentos concretos, señores, se hace especialmente necesario
valorar y defender lo que significa la democracia. No es fácil
de tener ni de mantener una democracia y además tampoco
resulta gratuito.  

La democracia no ha existido siempre ¿eh? Recordemos
que entre el año 44, el asesinato del César, el 44 antes de Cristo
y el siglo XVII no hay ningún sistema parecido en todo Europa.
Además, la democracia tampoco, como ven, es una flor que
florezca en todas las partes del mundo. 
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La democracia está bien pensada, está bien establecida y
más allá de su posible fragilidad es el sistema que más
prosperidad, más libertad y más seguridad ha proporcionado a
los seres humanos. Está bien pensada, señores, está pensada por
cabezas mejores que las nuestras. Todo esto de los atriles, los
escaños, los escudos, los símbolos, las banderas, las
presidencias, los letrados, los bedeles, las mociones, las
propuestas, las leyes, los bolis serigrafiados, los papeles
timbrados, hasta las alegorías que nos contemplan desde el
techo, todo, en todo esto consiste. Consiste en el hecho de que
nosotros tengamos que compartir este ámbito,

Tenemos que convivir aquí, tenemos que intercambiar
saludos cada mañana, tenemos que pedirnos prestado el boli
cuando nos hace falta, tenemos que reconocer -por mucho que
nos cueste hacerlo- que nos une una voluntad amplia, diversa,
diferenciada de querer compartir un mundo mejor y de querer
luchar por él. Por eso a esta sala, por eso, le sientan tan
especialmente mal los cordones sanitarios, los negacionismos
y los "tragacionismos", las descalificaciones, las voces y los
desacuerdos.

Estamos aquí ante una ley que pretende defender la
democracia a través de la verdad, recuerden el concepto de
Machado: “tu verdad, mi verdad, no, la verdad y vente conmigo
a buscarla”. A través de la justicia, el reconocimiento. Estamos
ante la aplicación concreta de una ley que en la ciudad de
Palma ha mostrado la enorme fragilidad de las armazones
ideológicas en servicio de la causa democrática. Más allá de si
lo que hemos hecho ha sido un ridículo o un bochorno de nivel
local, regional o nacional y más allá de la obligada reflexión de
si estamos enseñando bien historia, debemos ser capaces de
analizar las responsabilidades en la actual formulación para el
sentido de los requerimientos y las apelaciones de la ley en sus
aplicaciones.

Recuerden que esta ley viene arropada por una enorme
capacidad sancionadora, que esta ley no sólo obliga, sino que
fuerza a su riguroso cumplimiento. Tal vez lo que algunos han
calificado de “covachuelas galdosianas” no constituyan el
mejor organismo emisor de las órdenes correspondientes a esta
ley, puede que resultara más afortunado, más adecuado, utilizar
los recursos de esta democracia de la que estábamos hablando,
de la representación de la voluntad popular para emanar estas
decisiones, para validarlas y para reclamar con auténtica
autoridad su cumplimiento. 

Las instituciones democráticas deben bastarnos para
ensalzar, promover y defender la democracia. Este parlamento
debe ser capaz de asumir la responsabilidad de representación
popular, debe ser capaz de debatir y acordar las resoluciones
necesarias para proteger el sistema que es, precisamente, el que
le otorga legitimidad. Es lo que modestamente les solicitamos
con esta proposición.

Gracias.

(Petit aldarull)

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Méndez. Interviene ahora el Grupo
Parlamentario Popular para defender las enmiendas RGE núm.
4490, 4491 i 4492/21. Tiene la palabra el Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sra. Presidenta. Bien, desde el Grupo Popular
manifestamos que vamos a apoyar la propuesta del Grupo
Ciudadanos. Entendemos que lo que propone es, por un lado,
constatar la crispación que la aplicación de la Ley 2/2018 ha
provocado, lo que propone es que se asuman responsabilidades
por los errores en su aplicación, en concreto con el tema del
censo, y lo que propone es mayor acuerdo en su aplicación. 

El Partido Popular sigue y reitera una línea moderada y
coherente en esta materia y manifestamos y volvemos a reiterar
lo que dijimos cuando se aprobó esta ley: la Guerra Civil fue un
drama en nuestra historia, un drama que provocó muchísimo
dolor y sufrimiento al conjunto de la sociedad española, y tiene
sus luces y sus sombras, como toda historia, y todas las
víctimas son parte de nuestra historia, absolutamente todas, y
utilizarlas políticamente para ir en contra de unos y de otros es
un enorme error que -desgraciadamente- comete este gobierno.

Y la historia lo que nos enseña precisamente es que
debemos huir de radicalismos, que debemos huir de ideologías
autoritarias, que no debemos excluir o pretender eliminar a
quien piensa diferente, que debemos huir de la intransigencia,
del rencor, de la violencia y que los marcos jurídicos son
marcos de convivencia, no como en el pasado que se hicieron
marcos jurídicos solamente para unos. Son marcos jurídicos
absolutamente para todos y nadie debe patrimonializar esos
marcos jurídicos y debemos tener capacidad de convivencia
con las diversas ideologías. 

Por eso el Partido Popular considera que precisamente en
materia de memoria lo que hay que aprender es de la historia,
no manipular la historia. La historia debe servir para la
reconciliación, para la convivencia y para los recuerdos de
todos. Hay que recordar precisamente a Azaña: “Paz, piedad y
perdón”, y lo decía en el año 38, en plena Guerra Civil. 

Para nosotros, imponer la utilización partidista con simples
visiones maniqueas del drama de la Guerra Civil para lograr
réditos políticos es precisamente lo contrario a lo que debe
hacerse. Hay que huir de los viejos mitos pero sobre todo
también hay que huir de los nuevos tópicos, buscar
superioridades morales de la Guerra Civil es bastante absurdo.
Debemos cargar con todos los muertos, dar memoria
absolutamente a todos, garantizar el derecho a la libertad de
expresión, como defendía precisamente uno de los
historiadores y sociólogos más importantes Santos Juliá; tal
como defiende, por ejemplo, el catedrático de historia
Fernando del Rey, todos los que sufrieron violencia asesina
fueron víctimas de las graves violaciones de derechos humanos.

En un estado democrático no se puede recordar a unos y
olvidar a otros o hacerles invisibles, como se pretende en la
aplicación -desgraciadamente, en la mala aplicación- de la Ley
de memoria democrática por parte de este gobierno. 
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Cualquier ciudadano comprometido con la libertad, con la
justicia y con la democracia está obligado precisamente a
condenar cualquier acto totalitario. Los crímenes y los
criminales de guerra son todos igualmente aborrecibles, en un
estado democrático no se puede condenar un asesinato en masa
y esconder a otro como si fuese una desgracia o una anomalía.
No se puede condenar lo que pasó en Son Coletes o en Porreres
y no decir nada de lo que pasó en El Atlante o de lo que pasó
en el Castillo de Ibiza e ignorarlo. No se puede recordar a don
Emilio Darder y olvidar a don Teodoro Canet, asesinado el 14
de agosto del 36 y militante de Unión Republicana y asesinado
en Menorca, el 14 de agosto del 36 como he dicho. 

Eso es precisamente incoherencia. Hay que contar la
verdad, la verdad con toda su crudeza, sin simplificaciones, sin
maniqueísmos, pero sobre todo tratar de comprender, tratar de
comprender lo que pasó, sin justificar y sin juzgar. Hacer lo
contrario es hacer precisamente hacer lo mismo que hizo el
franquismo pero del otro lado, por eso discrepamos. Y
discrepamos porque se hace mal, muy mal, no solo lo que se
hace sino lo que no se hace y cómo se hace.

Resulta totalmente impresentable una interpretación de la
Ley 2/18 que diga que según qué cosas se tienen que recordar
y que según qué cosas no se tienen que recordar. Resulta
impresentable una interpelación en que se pida por la Ley 2/18
y se conteste con la Ley 10/16, que es lo que pasó en la
interpelación que se hizo en este parlamento.

Por tanto hay que aplicar la ley pero no según la ideología
de la víctima y hay que aplicar todos los preceptos de la ley.
Nuestras propuestas, nuestras enmiendas van precisamente a
eso, a añadir un apartado que dice que ningún tipo de
discriminación en relación a las víctimas por razones
ideológicas, aplicando precisamente lo que establece la ley.
Precisamente hoy estamos en el Día de Europa, añadimos una
propuesta que es reconocer la Resolución del Parlamento
Europeo de 19 de septiembre del año 19 sobre la importancia
de la memoria histórica, resolución posterior a la aprobación de
esta ley que creo que debe guiar la aplicación de la Ley de
memoria histórica en Baleares y en cualquier país europeo. Y
constatar, por último, los evidentes errores en la gestión del
censo que tenía que elaborar el Govern y que se hagan las
rectificaciones con informes independientes técnicos y no
politizados. 

Por tanto, señoras y señores diputados, el Partido Popular
lo que pide es precisamente aprender de la historia y no volver
a utilizar el lenguaje “guerracivilista” que desgraciadamente
está bastante de moda y hacer política de memoria democrática
de un estado democrático, no política de imposición de una
idea de unos frente a la de otros. Por tanto, memoria
democrática sí, pero memoria democrática de verdad:
democrática. Gracias. 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA: 

Muchas gracias, Sr. Lafuente. Corresponde ahora el turno
de intervención al Grupo Parlamentario VOX-Actua Baleares.

Para defender la enmienda con RGE núm. 4531/21, y en su
defensa tiene la palabra el Sr. Rodríguez. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ: 

Gracias, Sra. Vicepresidenta. Yo de verdad le reconozco,
Sr. Méndez, la dificultad de su posición, ese ejercicio de
funambulismo en el delgado alambre del centro centrado pero
no centrista pero de centro central... Es complicado, es muy
complicado. Y le admiro porque además es una postura que
incluso dentro de la formación a la que usted todavía pertenece
no es cómoda. No es cómoda. 

Pero el problema de la Ley es que una ley cuando su
aplicación puede llevar a la cantidad de desastres, de desatinos,
de catástrofes que ha producido en manos de esta gente, es que
la Ley no es buena. No es que haya que mirarla de otra manera,
es que lo que hay que hacer es derogarla. Deróguese.
Deróguese. 

Porque, claro, una pistola, una pistola en manos de un
policía es un elemento que nos da tranquilidad, seguridad y que
está para utilizar la fuerza de manera comedida para
protegernos. Pero una pistola en manos de un asesino es un
instrumento homicida. Y esta ley es una pistola en manos de los
asesinos. ¿Qué han pretendido con esta ley? Crear un mundo de
Matrix, una nueva realidad donde ustedes deciden a posteriori
quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quiénes
actuaron bien, quiénes actuaron mal y en el fondo pretenden
que muchos miembros de esta cámara condenen a sus padres o
a sus abuelos. Y yo le puedo asegurar que no he venido aquí a
condenar ni a mis abuelos ni a los de ustedes.

Porque lo cierto es que este país ya tenía una ley de
memoria democrática, una ley de concordia y de consenso que
es la Constitución del 78. La Constitución del 78 fue esa ley de
memoria democrática donde los españoles de ambos bandos,
pasados cuarenta años, decidieron darse un abrazo y seguir
caminando hacia adelante.

Pero ustedes, lo único que traen en estas leyes de memoria
democrática es revanchismo. Lo único que quieren ustedes es,
no sé, pretenden con carácter retroactivo ganar una guerra que
perdieron en el 39 y establecerse en jueces, jurados, fiscales y
testigos de quiénes fueron los buenos y los malos. Nos
pretenden vender una realidad ilusoria que es ese régimen, no
sé, magnífico, que fue la II República española, algún día -si
quieren- hablaremos largo y tendido de la II República
española, esa que ustedes exaltaron la semana pasada, con
conciertos y utilización de medios públicos para su
propagación.

Una República que ya en su germen, su Constitución -que
no votaron los españoles, que solo se votó en Cortes- ya llevaba
el germen de la destrucción de la propia República con esa
nefasta Ley de Defensa de la República que se incluía en las
disposiciones transitorias y que suponía, en realidad, una
anulación de todos los derechos y libertades que pretendía
recoger esa magnífica Constitución. Y que se aplicó a rajatabla,
con cierres de todo medio de comunicación hostil o crítico con
el gobierno, con persecuciones. Y acabó pues como el otro día
nos amenazaba el Sr. Sánchez: “Esta es la última vez que VOX
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cruza una línea”, me recordaban tanto a las palabras de La
Pasionaria contra Calvo Sotelo: “Es la última vez que usted
pronuncia un discurso en esta cámara” y que después fue
asesinado por la escolta de Indalecio Prieto, que sí tiene una
calle en Palma, cuando se la han quitado ustedes a Calvo Sotelo
que era una víctima.

Podemos hablar del tema de Ibiza, donde erigen ustedes
monumentos a los asesinos y retiran las placas de los
asesinados, lo que fue la II República y la Guerra Civil, una
persecución religiosa como no conocía el cristianismo desde la
época de las catacumbas. Eso fue su maravillosa II República,
un régimen criminal de persecución y que vivió con constante
violencia y alteración del orden público.

Lo único que se puede hacer con esta nefasta ley
revanchista de memoria democrática, que lo único que destila
es odio y búsqueda del enfrentamiento, es derogarla, derogarla
y seguir caminando todos por la senda que marcó la
Constitución del 78, que es la senda del reencuentro, de la
libertad, del perdón mutuo y de la convivencia, esa que ustedes
pretenden que abandonemos. Pero no lo van a conseguir, no lo
van a conseguir, por mucho que se empeñen ni podrán cambiar
la historia ni podrán obligar a enfrentarnos otra vez hermanos
contra hermanos, que muchas veces me temo que es lo único
que buscan ustedes y sus nefastas leyes.

Gracias, Sra. Vicepresidenta.

(Algun aplaudiment i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Rodríguez. Por parte del turno de fijación de
posiciones, para defender la postura del Grupo Parlamentario
Unidas Podemos tiene la palabra el Sr. Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sra. Vicepresidenta. Sr. Méndez, usted el otro día, cuando
interpelaba al vicepresidente del Govern, lo hacía en nombre de
la reflexión, del debate y de la puesta en común de los
problemas que puedan afectar a la población, en general, y lo
hacía también proclamando que hablaba desde la concordia y
la fraternidad, y, como le tengo en alto aprecio, tanto por la
riqueza cultural de sus intervenciones que animan la vida
parlamentaria, como por su propia condición, a mi entender, de
buena persona, contestaré a su moción con la mayor franqueza
y el mayor afecto.

Sr. Méndez, pues no compartimos las tesis que dan cuerpo
a su moción, por lo que no podemos votar a favor de éstas, y se
lo explico. No pretendemos que la política intervenga en el
pasado, porque bien sabemos que eso es imposible, no
podemos cambiar el pasado por muy injusto que fuera, a
nuestro parecer, el pasado queda, pues, a merced de la historia,
y ésta, la historia, por las urgencias de la actualidad, pero sobre
todo por el afán de no ser divulgada en toda su extensión por
parte de quienes protagonizaron hechos escabrosos, queda
relegada en muchos casos al silencio de las bibliotecas. El
pasado sepultado, el olvido obligado, este fue probablemente
uno de los precios a pagar para que este país pudiera caminar

hacia una forma de democracia de mejor o peor calidad,
manifiestamente mejorable a nuestro entender, pero
diferenciado del terror genocida de la dictadura franquista.

Debemos conocer nuestro pasado, porque el presente se
construye sobre él, somos parte del pasado, por lo que no se
nos puede negar el armazón de lo que somos ahora, y recuperar
el pasado es volver a traer a la memoria aquellos que ya no
están, aquellos sepultados en las cunetas del olvido, en las fosas
superpuestas de algunos cementerios, desaparecidos bajo
algunas carreteras o en algún pantano, todas aquellas personas
a las que se negó la posibilidad al menos de ser recordados,
porque para serlo a veces requerimos de un lugar que sirva de
refugio que encierra toda emoción humana.

Dice usted que la exposición de motivos es excesivamente
larga y que incurre en algunos errores, pero sabe usted, Sr.
Méndez, que esto es asunto baladí, lo importante es el
contenido, lo que quiere explicar en realidad, en muy pocas
páginas, solo seis, es lo que nunca se nos explica a los
habitantes de este Estado, lo que sucedió después de un golpe
de estado fascista, la Guerra Civil, un plan de exterminio
durante y después y una larga dictadura que ha mantenido
secuelas más allá de la muerte del dictador. Porque esto es lo
que pasa, que nunca se explica, ni en el colegio, ni tampoco se
hacen programas de televisión al respecto, para que todos y
todas conociéramos estos aspectos de la historia tan
desgraciados y condenables, y todas y todos pudiéramos
renegar, los de la derecha y los de la izquierda, de esa
abominación que es el fascismo.

Esto lo llevan haciendo en Europa más de setenta años y va
siendo hora de que aquí también conozcamos nuestro pasado,
con el objetivo precisamente de construir un mundo sin
crispaciones, como dice usted, permítame que le diga, como
dice usted pero desde la equidistancia de los hechos, que no
permite construir sino ocultar. En una cosa estoy de acuerdo
con usted, ya no deberíamos hablar de estas cosas, pero para
que llegue ese momento debemos preservar del olvido a los
más de 114.000 desaparecidos en el conjunto del Estado,
sacarlos a la luz, darles otra vida, a través del recuerdo
recuperado de sus nietos y biznietos. Verdad, justicia,
reparación, los principios rectores establecidos por Naciones
Unidas a través de la Resolución 60/147, verdad, justicia y
reparación, no parece gran cosa, pero, en cambio, supone tanto.

Todo el mundo tiene derecho a ello, a que le cuenten lo que
pasó, a poder llegar a una verdad reconocida por el 25% de los
historiadores de cualquier país, aquella justicia con respecto a
quién se asesinó, a quién se violó, a quién se persiguió, a quién
se torturó, a quién se encarceló, que se reparen los daños
causados a través del reconocimiento del sufrimiento de las
víctimas de esos tiempos sombríos. Y, entonces, si estos
principios rectores de la ONU son aceptados por se integran en
ella, ¿por qué los considera reivindicaciones decididamente
ideológicas?

La resolución de la Comisión de Derechos Humanos de la
ONU nos recuerda que los estados tienen que adoptar medidas
eficaces para luchar contra la impunidad y para garantizar el
derecho inalienable, la verdad, el deber de recordar y el
derecho a saber. Y esto es lo que se pretende con esta ley, con
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su aplicación, reconocer la necesidad de reparación de aquellas
personas que sufrieron represión en la guerra y en la dictadura;
impulsar el conocimiento de lo que sucedió en las islas durante
la II República, la Guerra Civil, la dictadura franquista, la
transición y la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía y
garantizar espacios de convivencia para la promoción de la
cultura democrática y la concordia, y rechazar e impedir el
reconocimiento del franquismo o una exaltación de la
sublevación militar de la dictadura franquista (...)

Estas frases son una síntesis de los objetivos relacionados
en la ley, ninguno se sale tampoco de los principios de la ONU.
¿Cuál es el problema, entonces, para que se apliquen los
criterios vertidos por la comisión técnica? ¿Por qué este
empeño en fiscalizar la aplicación de la Ley de memoria
histórica, perdón, democrática por este afán de validar lo que
ya está validado por este Parlamento? ¿Por qué esta insistencia
en los puntos de su moción por controlar lo que se disponga
desde la Secretaría General de Memoria Democrática?

Quiero recordarle que esta comisión está formada por
representantes de todas las instituciones de los consejos, donde,
por cierto, hay un representante del Partido Popular, de los
ayuntamientos...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

... -un segundo-, así como también de la misma universidad. No
mezclemos, y con ello acabo, no mezclemos la pandemia con
la aplicación de la Ley de memoria democrática que nada tiene
que ver, porque da la impresión de que se quieren buscar
siempre justificaciones para no aplicarla.

No hablemos de soberbia cuando lo único que se busca es
justicia para quienes no la tuvieron, no hablemos de ideología
cuando lo único que se busca es reparación para aquellas
personas a quienes se les negó hasta el recuerdo.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Jiménez. Por parte del Grupo
Parlamentario MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta, diputades, diputats. La veritat, Sr.
Méndez, que avui m’ha decebut molt, molt, avui ens du una
moció, la veritat, insultant, insultant!, sí, senyor! Les seves
propostes són un insult, ens ha dit irresponsables per acomplir
una llei, una llei aprovada en aquest parlament, una llei que va
ser una passa pel que fa a la memòria democràtica de
proporcions gegants, i promoguda, i ho vull posar en valor,
entre d’altres, per la nostra companya i amiga Margalida
Capellà, experta en la matèria, en Dret Internacional també.

La veritat és que no ens ha sorprès que a vostès les
actuacions d’una llei de memòria democràtica els faci sentir
incòmodes, he de reconèixer que ens ha sabut greu, ja li he dit,
i que ens ha decebut, em pensava que, després de quaranta
anys, la part que va de centrista de la política espanyola de
veres ho era. Però, desgraciadament, és ben per demés, a
l’univers polític d’obediència espanyola, a la dreta la memòria
democràtica els incomoda, els fa nosa, a tots.

Mirin, hi ha una sèrie de drets de diferents col·lectius que
per a vostès qualsevol excusa és bona per no haver de
respectar, mai no és un bon moment per dignificar i promoure
l’ús de la llengua catalana, però ningú no posa en dubte el
pressupost i les actuacions de l’Instituto Cervantes.

Mai no és un bon moment per pujar el sou mínim o millorar
els convenis col·lectius, però no podem posar límit al preu dels
lloguers o expropiar temporalment habitatge buits a grans
tenidors.

Mai no és un bon moment per fer polítiques públiques
d’igualtat i promoure polítiques actives a favor de la dona, però
no podem posar en dubte polítiques, actituds heteropatriarcals
de la majoria de directius de grans empreses o dirigents
polítics.

Els drets de catalanoparlants, de la classe treballadora, de
les dones o de molts altres col·lectius, entre els quals, els
vençuts de la Guerra Civil, els podem trepitjar, total, sempre ho
han estat de trepitjats, ara no vendrà d’uns quants anys més.

Mirin, fa més de vuitanta anys que trepitgen els drets dels
vençuts, els primers quaranta, qui es movia acabava a una
cuneta, i amb l’arribada de la monarquia, en nom de la
reconciliació, també vàrem callar. Fa vuitanta anys que en nom
de la convivència, en nom de la no-crispació de l’ambient
multitud de famílies del nostre país han vist el seu dret a la
justícia, a la veritat i a la reparació trepitjats. Perquè, sí, som els
vençuts, varen perdre una guerra que no volien, alguns es varen
haver d’exiliar, com la família d’Emili Darder, o varen perdre
o varen ser depurats de la seva professió, com Pere Capellà,
d’Algaida; o assassinats, com el mateix Emili Darder; o Joan
Mas i Verd, el batle “Collet” de Montuïri, o Pere Llull Tiró,
batle d’Algaida, i les seves famílies humiliades durant anys.

I així podríem anar poble a poble. I ara que a la fi hem
aprovat una llei que ens obliga a complir amb aquestes
famílies, vostès, amb l’excusa de la COVID, que és una
pandèmia sanitària acompanyada d’una crisi econòmica, res a
veure amb la memòria democràtica, volen aturar les mesures de
la Llei de memòria i desenvolupament democràtic?

A més, Sr. Méndez, per molt que aquí aprovàssim això que
vostès ens proposen, no podran aturar les accions que ja abans
de l’aprovació de la llei fa dècades que historiadors, com el
col·lectiu Recerca Activistes, associacions de memòria com
Memòria de Mallorca o juntament amb comissions de memòria,
com Porreres o Calvià, feien i fan feina a favor del dret a la
justícia, la veritat i la memòria.

Tal com canta vers endins hem d’obrir per tancar, i no
només fosses, hem de deixar constància a les futures
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generacions. Els nostres fills i nets tenen dret a saber què va
passar entre el 36 i el 75; tenen dret a saber que el feixisme va
dur a terme una guerra i repressió sistemàtica i cruenta contra
la democràcia i els demòcrates, contra els drets fonamentals de
persones i col·lectius. Deixin fluir la democràcia entre la
societat, no la privin del coneixement i la memòria.

No ens trobaran per atropellar drets. La legislatura passada,
com ja he dit, vàrem avançar molt quant a legislació, ara no
aturarem la justícia, la veritat i la reparació que les famílies dels
vençuts es mereixen.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats, molt bon
dia. Sr. Méndez, quan vaig llegir la interpel·lació que va fer
vostè i va manifestar la preocupació que li suposava tenir lleis
i, en concret, la Llei 2/2018, de 13 d’abril, de memòria i
reconeixement democràtic de les Illes Balears, em va preocupar
a mi, i sobretot quan assegurava que la política pretén
intervenir en el passat. En el cas del nostre grup parlamentari
vaig ser jo la que vaig tenir l’oportunitat de participar en
aquesta llei, una llei on, gràcies al debat, a l’acord i a l’esforç
de tots els diputats i tots els grups parlamentaris, es varen
produir molts canvis de l’esborrany inicial i va demostrar la
capacitat i voluntat del diàleg de tots, i aconseguírem un ample
consens per poder aprofundir en els valors democràtics de la
nostra societat.

Vostè va fer referència a una part de l’exposició de motius,
a mi m’agradaria fer-ne una a una altra, al capítol IV, allà on
s’estableixen les garanties de no-repetició, l’educació és
essencial per no repetir les errades del passat i per això s’ha de
donar suport a la divulgació i a la realització d’accions
concretes en matèria d’ensenyament a les nostres escoles,
perquè així es conegui el veritable sentit i valor de la
democràcia.

S’ha retornat la dignitat a tots aquells cossos desapareguts
i que han pogut retrobar, ens trobam davant molts historiadors
i estudiosos que han cercat en els nostres municipis la realitat
del que va passar, les anècdotes viscudes, les experiències i se’t
posa la pell de gallina veure com ho conten i com reviuen les
situacions als llocs concrets.

El conseller va parlar d’espais construïts per mans esclaves,
en el meu municipi n’existeix un, el Camí dels Presos, un camí
allà on cada any tenim el plaer que dos historiadors locals
puguin fer visites guiades i expliquin com subsistien els
escondits, on eren, quines accions, qui agafaven, qui mataren,
qui va tornar, i tot això pensam que és important i que en
alguns casos és gràcies a aquesta llei.

Sí que és cert que ja en el seu moment hi va haver algunes
modificacions per part del Grup Parlamentari El Pi que vàrem
presentar i no s’aprovaren, però, en general, estam contents
d’aquesta llei.

I aterrant a la moció, no consideram, com manifesta en el
primer punt, que l’aplicació de les directrius emeses per la
Comissió Tècnica de la Llei de Memòria tengui cap relació
directa amb la COVID i tampoc no veiem que hi hagi tanta
crispació; sí que és cert que des de la comissió tècnica hi ha
d’haver confrontació d’opinions i estudis que demostrin les
actuacions a fer, però s’ha de tenir molta cura i s’ha d’estar
molt segur. Però d’aquí a que recaigui davant el Parlament la
funció que demana i que som irresponsables, com sembla que
posa en el punt 2, ho hem estat? No ho sé, la veritat és que no
ho veiem.

S’ha fet la llei com a poder legislatiu i s’ha d’executar com
a poder executiu per part del Govern i ells han de desenvolupar
aquesta llei, perquè en són els competents. Aquest ja retrà
comptes al Parlament, si procedeix, i si s’ha de fer qualque
modificació també serà la conselleria o qualsevol grup
parlamentari que la presentarà i la demanarà.

Per tant, nosaltres, des del nostre grup parlamentari
demanam votació separada i al punt 1 ens hi abstindrem, però
votarem en contra al 2 i al 3.

Respecte de les esmenes, si accepta la del Grup
Parlamentari Popular nosaltres votaríem a favor de la 4490,
perquè el que fa és dir el que s’evidencia a la llei i és
d’aplicació.

A la resta ens hi abstendríem. I si acceptàs la de VOX, la
votarem en contra, perquè va en contra de les primeres paraules
que vostè mateix va manifestar a l’inici de la interpel·lació, la
concòrdia ha de ser possible en temes de reconeixement i de
memòria.

Gràcies, presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Corresponde ahora el turno al
Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta i bon dia a tothom. Per a MÉS
per Menorca no podem parlar de memòria democràtica sense
tenir en compte les recomanacions del Comitè de l’ONU contra
la desaparició forçada, que va dir, amb referència a la Llei
estatal de memòria històrica, que les mesures adoptades no han
donat resposta a una política d’estat consistent, incloent i global
a favor de la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de
no-repetició.

Entenem que el punt de partida és entendre la memòria o
memòries com a un patrimoni ètic el qual ens ha de servir per
enfortir la nostra cultura democràtica. Per la nostra salut
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democràtica, seria necessari que les institucions donassin
oportunitat als ciutadans d’acostar-se al seu passat, encara que
aquest parli d’un episodi fosc de la seva història. La institució
ha de protegir el dret del ciutadà a la memòria i en invisibilitzar
el passat potencia exactament el contrari.

És hora que entenguem que la memòria democràtica té a
veure amb els drets humans i amb la construcció ciutadana i
cívica de les nostres societats.

Caldria anar una mica enrera i revisar la Llei 46/1977, de 15
d’octubre, d’amnistia: qualsevol construcció democràtica
sorgida d’un procés transicional es fonamenta o bé en el record
i reconeixement o bé en el silenci i l’oblit consegüent. En el cas
espanyol, la legitimitat i l’ètica de referència per al nou estat es
va construir basant-se en una llei, un discurs i un mite; una llei
que establia la impunitat equitativa, tot i que uns mesos abans
Espanya havia firmat el Pacte internacional de drets civils i
polítics l’abril del 1977; un mite de transició modèlica que
pactava a un costat tota l’eclosió política i la prolluita violenta
per la democràcia; i finalment, el discurs de l’equiparació, del
silenci, de l’oblit, així s’establia des de l’Estat una única bona
memòria que complementava el silenci jurídic de la Llei
d’amnistia.

Un cop feta aquesta primera aproximació, hem de dir que
no estam d’acord amb aquesta moció, no compartim el primer
punt, perquè no acabam d’entendre la relació amb la pandèmia,
sincerament li ho dic, Sr. Méndez, i més tenint en compte que
vostès, Ciudadanos i el PP, a Andalusia han creat, en plena
pandèmia, el Comissionat per la Concòrdia; és més, em sona
que qualsevol incidència serveix per retardar i qüestionar una
cosa a la qual vostè, Sr. Méndez, va fer menció, i no
precisament de la manera que podríem esperar, com són els
conceptes de veritat, justícia i reparació. Totes les víctimes són
iguals, però no totes han estat recordades, no totes van obtenir
reparació ni reconeixement, així que resulta vexatori receptar
l’oblit.

La grandesa de la democràcia és que, a diferència dels
règims totalitaris, és capaç de reconèixer la dignitat de totes les
víctimes, sense importar les opcions personals, ideològiques o
de consciència de cadascú.

Tampoc no compartim el segon punt, diuen vostès que “el
acuerdo, el consenso y la validación deben provenir
directamente desde el Parlamento, siendo éste el depositario
de las diferentes sensibilidades democráticamente
representadas”. Efectivament, així és i per açò aquesta cambra
va fer la Llei de memòria democràtica i va donar el marc
legislatiu necessari per actuar.

Fa pensar que a vostès no els agrada la comissió tècnica i
que per açò la volen ignorar i aquest aspecte es veu clarament,
sota el nostre punt de vista, en el tercer punt. En aquest tercer
punt, posen en qüestió les feines realitzades des de
l’administració i davant aquests dubtes opten perquè sigui
aquesta cambra qui acabi de dirimir què s’ha de fer, però és que
la llei defineix la comissió tècnica de memòria i reconeixement
democràtic i queda exactament definida a l’article 30. El 30.2
explica que les despeses aniran a càrrec del Govern, d’acord
evidentment amb el pla elaborat i les disponibilitats

pressupostàries. El 30.3 deixa clara la seva composició, amb
presència, entre d’altres, de la FELIB i els consells insulars; és
a dir, amb membres d’altres administracions que han d’aplicar
la llei.

Deia Gabriel García Márquez que recordar és fàcil per a qui
té memòria, oblidar és difícil per a qui té cor. I té raó Juan
Gelman quan ens adverteix que quan les ferides no es tanquen
gangrenen la societat. Una ferida tancada en fals acaba
infectada, també les de l’ànima. D’aquí la importància
d’aquestes lleis memorialistes, per a la veritat, la justícia i la
reparació.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Corresponde ahora el turno al
Grupo Parlamentario Socialista, interviene la Sra. Cano.

LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. La Llei de memòria
democràtica, que ara ha complert tres anys, va ser una fita
important de la passada legislatura, no ens enganem, aquesta
llei no va agradar ni a Ciudadanos, ni al PP, ni molt manco ara
a VOX, malgrat que treballàrem intensament en el grup de
feina amb absoluta cordialitat, com comentava abans la Sra.
Sureda, i vàrem acceptar un grapat considerable d’esmenes de
l’oposició. Altres esmenes, efectivament, no varen poder ser
incorporades, com les que són objecte precisament de la moció
d’avui.

A partir d’un fet puntual que ni molt manco invalida el
conjunt de la feina feta pels investigadors, Ciudadanos aprofita
per carregar contra la llei i la seva aplicació, i això sí, Sr.
Méndez, és una sinècdoque, prendre la part pel tot; vostè, tant
com jo, sap que això és una fal·làcia. La llei estableix que s’ha
de fer un cens de símbols i de vestigis franquistes per procedir
a la seva eliminació, aquest és l’objecte, i es va donar un
període de dotze mesos per fer-ho. La comissió tècnica, que, a
més de tècnica, perquè incorpora la Universitat, entitats
memorialistes i s’obre amb diferents en camps diferents, també
és política perquè hi és el conseller, representants de la direcció
general, de cada consell, el Partit Popular també és present en
aquesta comissió tècnica i la FELIB, i aquesta comissió el que
fa és comanar aquest cens de símbols, que es fa en el termini
establert per la llei, es presenta al Parlament, com estableix, i
es publica a la pàgina web. Així que els procediments estan
clars i regulats a l’article 25, els terminis, possibles recursos,
audiències, així que parlam d’una llei garantista.

I avui aprofiten per reobrir un debat que ja hem tengut en
aquesta cambra i no el compartim, ni pensam, a més, que sigui
la tècnica més parlamentària més adient, a través d’una moció
voler modificar una llei. I tampoc no compartim les esmenes
presentades.

De la interpel·lació de l’altre dia i de la moció es poden
extreure una sèrie de conclusions: la primera és que a
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Ciudadanos no li agradava la llei i tampoc no li agrada, per
tant, la seva aplicació. Jo m’imagín que la seva política de
memòria històrica va més en consonància amb la de
l'Ayuntamiento de Madrid, on es carreguen els versos de
Miguel Hernández a martellades, esborren d’un memorial
3.000 noms de víctimes o també destrossen la placa de Largo
Caballero, i aquí no hem escoltat a Ciudadanos fer cap crítica.

(Alguns aplaudiments)

Afirmen que no és un bon moment per la situació de la
COVID i de la polarització en l’aplicació de la llei i és que, en
realitat, per a la dreta mai no és un bon moment per reparar les
víctimes de la dictadura franquista, i la llei que li agradaria a
Ciudadanos és la llei del silenci i de l’oblit, com vostè mateix,
Sr. Méndez, va deixar entreveure a la seva interpel·lació al
conseller Yllanes fa dues setmanes. És més, va arribar a dir que
estaven molt preocupats que la política intervengui en qüestions
del passat, llançant una tràgica amenaça, com si fos Casandra:
la hybris serà castigada per la nèmesi.

I jo li dic: no és suficient némesi, càstig, unes víctimes no
reconegudes? No és suficient nèmesi unes víctimes no
reparades durant dècades, milers de víctimes que encara
romanen a les fosses comunes? Això no és suficient càstig. El
nostre excés, segons Ciudadanos, és sortir-nos del que
consideren que ha de ser la política, fer d’àrbitres del present
i previsors del futur, Méndez dixit.

Si miram cap al passat és per intervenir en el present,
reparant les víctimes que durant anys varen ser negades,
silenciades i oprimides. Intervenim perquè els espais de
convivència siguin espais de concòrdia, entenent que la
concòrdia és incompatible amb el feixisme. I si miram el passat
és perquè hi ha famílies que han estat tota la seva vida i encara
cerquen els seus familiars desapareguts i no es volen morir
sense veure com sa mare, son pare, el seu oncle encara són a
una fossa comuna i volen enterrar-los amb la dignitat que
mereixen.

(Alguns aplaudiments)

Per això és una qüestió del present, no del passat.

I a més, és un compromís ètic de cara al futur, com mana
l’ONU, i crec que a ningú no se li escapa que en aquests
moments el feixisme recorre Europa, el fantasma del feixisme
recorre Europa i els discursos de l’odi, i això és una qüestió
d’absoluta i rabiosa actualitat. I és que, segons el principi de
justícia restauradora de la qual ens parla el filòsof Reyes Mate,
mirar cap al passat, cap a les injustícies, és un camí obligat a
seguir per a la construcció d’una societat més humana.
Alemanya ho ha fet amb Nuremberg, i a dia d’avui, en plena
pandèmia i amb la crisi de la COVID, ho segueix fent per seure
a la banqueta abans que es morin nazis que varen treballar a
camps de concentració, i no crec que... ningú no pot dir que
Angela Merkel no fa feina per superar la pandèmia o que vol
crispar i polaritzar la societat alemanya, crec que ningú no ho
pot dir.

I és que, molt al nostre pesar, la dreta europea no és com
l’espanyola, i aquí el feixisme sempre sembla menys feixisme

per als de dretes quan parlam de la dictadura franquista. I
convindrà, Sr. Méndez, no amb jo, sinó amb Aristòtil, que el
semblant atreu el semblant, i els seus arguments s’assemblen
massa als arguments del Partit Popular que emmascaren la vella
idea de la guerra del abuelo de Pablo Casado, y de que esto
ahora, como nunca, no se toca.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Cano, hauria de finalitzar.

LA SRA. CANO I JUAN:

Ja acab, sí. Deia Walter Benjamin que ni els morts estaran
segurs davant l’enemic si aquest venç, i l’enemic és clarament
el feixisme, i aquí, senyors i senyores de Ciudadanos, no hi ha
equidistància possible.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cano. Si el grup proposant vol fer ús de la
paraula, té la paraula el Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Bueno, no ha sido tan bronco, no ha sido tan difícil. Sr.
Vicepresidente, se ha conseguido más o menos, si en algún
momento se han entendido nuestras palabras como amenazas,
menos mal que unas amenazas muy bonitas, muy de la tragedia
clásica, amenazas de la Némesis contra la Hybris, si se ha
entendido en nuestras palabras insultos o si han visto
simplificaciones, pues, bueno.

Creo que a la mitad de ustedes se les contesta en bloque con
el Españolito que vienes al mundo te guarde Dios, una de las
dos Españas ha de helarte el corazón. Desde luego, asustan
ustedes en ese sentido.

A ver, ¿no existe en este momento una tensión entre las
libertades fundamentales de nuestros ciudadanos y las
restricciones que les hemos tenido que imponer o que ha tenido
que imponer la política para el combate de la pandemia? No,
no existe, ¿no hay una tensión entre esa libertad...? O sea, los
políticos, los que estamos aquí sentados, no entendemos esa
tensión, eh, esa tensión entre los derechos fundamentales de las
personas y las restricciones, o sea, no entendemos el combate
que lleva milenios entre seguridad y libertad, no, esa tensión no
existe, y en este momento porque eso es sacar las
enfermedades... Bueno, pues nada, pues si no existe y ustedes
no logran entender que entre la seguridad y la libertad, y cuanto
cede uno a su seguridad, le garantiza cuanta libertad, pues
nada, no lo hablemos, quiero decir... es una tontería.

No, pero decía Franklin, por cierto, eso sí...
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Méndez, si em permet un moment, no, no, perdoni. Li
atur el temps. Hi ha un problema, que el botó de cridar a
votació no funciona i els vull avisar perquè cada grup
parlamentari, si algun diputat o diputada del seu grup no és a la
sala, el pugui avisar per a votació, perquè el timbre no
funciona.

Perdoni, Sr. Méndez, continuï.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Bueno, ¿ven cómo Némesis iba a castigarnos? ¿Dónde
estaba yo? Dice Franklin, decía Franklin que aquellos que
sacrifican su libertad en nombre de la seguridad tengan la
convicción de que perderán ambas cosas, la libertad y la
seguridad.

Pero estábamos en esto, perdone, digo, nosotros, primero,
sí que entendemos que hay ese momento de tensión, si ustedes
no lo comparten, pues, bueno, es una valoración en la que cada
uno es libre. Y después, también nos sorprende que nadie haya
notado que la aplicación de la ley ha rechinado un poco, ha
chirriado, -perdonen, ya ven que yo pronuncio bastante mal
erre, pero necesito estas palabras-, ha chirriado, ha rechinado
en el Ayuntamiento de Palma, eh, y si no mírense ustedes los
plenos. Y además hemos dado un espectáculo un poco público
sobre nuestros conocimientos y después sobre cómo estamos
estudiando la historia de este país, o sea que desconocemos
cosas bastante básicas y bastante fundamentales, que no si en
mi bachillerato, no sé si es que sería histórico, pero se conocía
bastante mejor.

Yo comparto con muchos de ustedes la pasión de ustedes de
vincular la emoción con la que yo leí la condena a mi abuelo en
el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo
cuando mi hermano la recuperó en el archivo, una cosa..., y
además, quiero decir, me hizo entender muchísimo más el
personaje de mi abuelo, completamente, pero no me ha puesto,
no me ha metido un deseo de venganza, porque entiendo que
los abuelos de otros tenían otras emociones y otras cosas.

Aquí vamos a lo práctico, lo siento,...

(Remor de veus)

... -sí, sí, me fue muy emocionante, me fue especialmente
bonito, es una condena verdaderamente interesante, pero mejor
no hablamos de lo personal, porque ya ven que no nos conduce
muy bien a ningún sitio.

Nos propone tres enmiendas, el Partido Popular,
interesantes, (...) más interesantes dos de ellas: la primera, la
que considera..., quiero decir la primera, recuerde, es que la
propia ley ya considera víctima a los efectos que corresponda
a cualquier persona que en relación con la Guerra Civil o la
dictadura en Baleares sufriera daños. Sufrieron, por cierto,
daños ambos bandos en la Guerra Civil, en la dictadura no, ya
se polarizó más a uno solo, pero le digo, pues, bien, la propia
ley lo reconoce. Pero, visto cómo se está aplicando, no nos

parece mal esta especie de toque, con lo que se lo aceptaremos,
Sr. Lafuente.

En cuanto al punto 2, de la resolución del Parlamento
Europeo de 19 de septiembre de 2019, que es un año y medio
posterior a la ley, pues, bueno, muy bien incorporarla como un
marco jurídico de mayor aplicación.

No les aceptaremos, perdónenme, Sr. Lafuente, el punto 3,
que constata los evidentes autores, porque nos parecería
meternos en algo muy directo.

Respecto al punto único, con esa sonoridad cuartelera,
“punto único”, me recuerda “artículo único”, trae como más
resonancias de clarines y vigores de otras épocas, tiene un
problema en cómo está puntuado casi al final, entre
“enfrentamiento social” y “por lo que se insta”, nosotros
situaríamos una coma que nos permitirá utilizar, para
rechazarle la aceptación de su punto único, que implicaba la
desaparición de los nuestros. Es un poco exagerado. Así que,
señor...

Por otro lado, el centralismo centrado, esperemos que pueda
seguir representando a la voz del liberalismo, que debe tener...
alguien debe defender las libertades, alguien debe mantener la
voz del liberalismo y confiamos nosotros en poder seguir
haciéndolo, a pesar de las dificultades.

Por lo demás, creo que muchas gracias por su valoración de
mis intervenciones, Sr. Jiménez. Muy bonitas y muy sonoras
sus palabras, Sra. Font, sí, muchas de ellas me han parecido
francamente hermosas y motivadoras.

Y con esto, señores, he terminado, eso sí, pidiéndoles a
todos ustedes un voto de concordia y de aceptación de los
puntos que hemos presentado en esta moción.

Gracias, señores.

(Algun aplaudiment i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Deman si tots els grups parlamentaris, totes les persones
que hagin de votar són presents a la sala, no hi són presents? 

Bé, idò procedirem a la votació. Fem votació separada. En
primer lloc votam el primer punt. Votam. 

18 sí, 31 no, 3 abstencions.

Ara votam el punt número 2. Votam.

18 sí, 34 no, cap abstenció.

Ara votam el punt número 3. Votam.

18 sí, 33 no, cap abstenció.

Ara votam l’esmena 4490. Votam.

21 sí, 31 no, cap abstenció.
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Ara votam l’esmena 4491. Votam.

21 sí, 28 no, 3 abstencions.

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 2015/20,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
Règim Especial de les Illes Balears. 

Passam al quart punt de l’ordre del dia que correspon a les
proposicions no de llei. En primer lloc debatrem la Proposició
no de llei RGE núm. 2015/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a règim especial de les Illes Balears. 

El Grup Parlamentari Popular ha presentat l’escrit RGE
núm. 4532/21, mitjançant el qual proposa la modificació dels
termes de la proposició no de llei.

En compliment de l’apartat 2 de la Resolució de Presidència
sobre la interpretació de l’actual article 182.2 del Reglament de
la cambra, és necessari que cap grup no s’oposi a la
incorporació d’aquesta modificació. Per tant, deman als
portaveus dels grups parlamentaris si qualque grup s’oposa a
aquesta modificació. 

Entenc que cap grup parlamentari no s’oposa a la
incorporació d’aquesta modificació, per tant, començam amb
la intervenció del Grup Parlamentari Popular per defensar la
iniciativa i l’escrit 4532/21, que proposa la modificació dels
termes. Té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputades. Bé,
avui tornam a debatre, perquè no és la primera vegada que ho
feim en aquesta cambra, sobre el règim especial de les Illes
Balears. 

En primer lloc, m’agradaria constatar una cosa que tots
vostès hauran vist, però es tracta d’una proposició no de llei
que va entrar en aquest parlament dia 30 de gener de 2020, 30
de gener de 2020, o sigui fa un any i quatre mesos després que
per circumstàncies..., bé, s’ha produït així, que debatem aquesta
proposició. No són circumstàncies imputables al Parlament de
les Illes Balears, que quedi clar -vull deixar-ho molt clar-, sinó
que han estat circumstàncies per les quals el mateix Grup
Parlamentari Popular ha cregut convenient entrar altres
proposicions no de llei abans. 

El curiós del tema és que els tretze punts que té la
proposició no de llei un any i quatre mesos després estan
totalment vigents, tots, tots i cadascun i tots els termes que
s’inclouen en aquests tretze punts estan totalment vigents,
només és necessari canviar la data, transformar el 2020 en el
2021 o en algun cas pressuposts 2022. Però -repetesc-, tots i
cada un dels punts estan vigents i estan vigents tots i cada un
dels punts que es plantegen en aquesta proposició no de llei
perquè, senyores i senyors diputats, res no s’ha avançat en
relació amb el règim especial de les Illes Balears durant tot
aquest temps. És més, res no s’ha avançat en el règim especial
de les Illes Balears des de l’any 2018.

La darrera vegada que es va avançar va ser amb l’aprovació
de la Llei de pressuposts 2018 en què es va implantar el 75%
de descompte de residents entre Balears i la península. La
darrera vegada que hi ha hagut un cert avanç. Per què dic això?
Doncs, perquè el Reial decret llei 4/2019, que va aprovar el Sr.
Sánchez pactat amb la Sra. Armengol, que va dir que era un dia
històric, totalment històric, no va suposar, desgraciadament,
cap ni un avanç, cap ni un avanç va suposar quant a règim
especial de les Illes Balears.

Per això és necessari avui defensar tots aquests tretze punts,
tots aquests tretze punts, per intentar d’una vegada per totes que
es desenvolupi el règim especial de les Illes Balears perquè,
com bé es posa de manifest a l’exposició de motius, el Reial
decret llei 4/2019 senzillament estableix vaguetats: es
proposarà, s’avançarà..., en fi, un conjunt de paraules que no
suposen cap ni un compromís, desgraciadament, entre el
Govern d’Espanya i els ciutadans i les empreses de les Illes
Balears. 

Per això al punt 1 plantejam que s’exigeixi de forma ferma
i contundent el Reial decret, el desenvolupament del Reial
decret 4/2019. En segon lloc, que s’accelerin les
interconnexions elèctriques entre les Illes i la segona
interconnexió elèctrica amb la península. Que
s’instrumentalitzin mecanismes per tal de reduir els preus
d’hidrocarburs. Un règim retributiu específic per a les
instal·lacions d’energies renovables. Que les obres necessàries
per a l’electrificació dels ports de les Illes Balears per tal que
es puguin connectar els bucs als ports i per tant es puguin
apagar els motors -que això és una demanda històrica a les Illes
Balears i res no s’ha fet al respecte. Que es mantenguin
inalterables les actuals bonificacions del 75% de les tarifes del
transport aeri i marítim de persones i al mateix temps
s’incloguin reduccions o bonificacions de les taxes. Que es
controli de manera efectiva els preus que apliquen les aerolínies
i, una cosa curiosa, que s’obligui a aplicar el descompte al final
del procés de compra; una cosa que va anunciar fa poc el
ministeri i que a dia d’avui jo personalment ahir vaig fer una
petició a una plana web d’una companyia aèria i segueixen
demanant el descompte de resident a la primera plana, no a la
darrera. 

Demanam també garantir mitjançant les obligacions de
servei públic que siguin necessàries les connexions aèries i
marítimes a cada una de les Illes i amb el territori nacional. Un
sistema efectiu de compensació dels costos de transport aeri i
marítim de mercaderies interinsulars i entre les Illes Balears i
la península. Que les taxes aèries, portuàries i aeroportuàries es
rebaixin. Que es doti una partida en els pressuposts, secció 32
dels pressuposts, per tal de reconèixer el caràcter essencial del
transport públic regular de viatgers a les Illes Balears, tal com
estableix, però sense cap compromís el Reial decret 4/2019.
Constituir les comissions específiques que han d’implantar
mesures efectives per dinamitzar els sectors, per exemple el
sector nàutic. Que el factor d’insularitat tengui d’una vegada
per totes una dotació i no hàgim d’acudir als tribunals per tal de
-el Tribunal Constitucional en aquest cas-, per exigir que es
doti d’una vegada per totes aquest factor d’insularitat, que hi
hagi una dotació efectiva en aquest cas de 90 milions d’euros,
tal com estava pactat el 2018 per tal que es posi en marxa
aquest factor d’insularitat de forma contínua i que tengui

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202002015
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202104532


4716 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 78 / 4 de maig de 2021 

continuïtat en el temps perquè no podem acceptar que només
duri fins el 2026. 

I, finalment, una cosa que pareix òbvia, que és que s’aprovi
immediatament en Consell de Ministres i en tot cas abans -que
això ho hem modificat-, abans de l’1 de juny de 2021, el
projecte de llei que inclou les mesures fiscals del règim
especial de les Illes Balears, el projecte de llei sense prejudici
que inclogui mesures addicionals, una còpia literal de
l’avantprojecte de llei que es va aprovar al Consell de Ministres
dia 22 de febrer de 2019 i, això sí, sense que hi hagi mesures...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Costa, hauria d’anar acabant.

EL SR. COSTA I COSTA:

... -sí, ja acab, Sr. President-, sense que hi hagi un termini fins
al 2026 d’aquest règim fiscal. Només ens faltaria que s’aprovàs
un règim fiscal que tengués una durada determinada. Volem un
règim fiscal per a les Illes Balears que sigui indefinit. Per això
proposam que es llevi d’enmig aquesta referència a l’any 2026.

Moltíssimes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Ara correspon la intervenció del Grup
Parlamentari Mixt per defensar l’esmena RGE núm. 4494/21 i
l’esmena RGE núm. 4536/21, presentada conjuntament amb el
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca. Té la paraula el Sr.
Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Costa, quan una creació,
quan una obra és capaç d’estar vigent al llarg del temps es
considera un clàssic. En aquest sentit la seva proposició no de
llei és un clàssic perquè ha passat tant de temps, sempre ens
queixem quan passa tant de temps que han quedat desfasades
i aquesta no ha quedat desfasada. Per tant, doncs en aquest
sentit m’ha fet gràcia la paradoxa que vostè ha posat de relleu,
no?

També és un clàssic perquè en parlem molt, del règim
especial de Balears, sap que concretament a més el meu grup
també hi fa molt d’èmfasi i és un tema doncs que... que el
batallem molt i de fet, fa ben poc vàrem aprovar una moció en
què molts punts, bé, molts punts van en la mateixa línia del que
vostè proposa aquí.

Nosaltres a grans trets hi estem a favor. Hi ha algun punt
que tal vegada l’haguéssim redactat d’alguna altra manera, però
també a l’espera de sentir la defensa que els altres grups faran
de les esmenes que s’han presentat en general el nostre
posicionament és de votar-hi a favor.

Comentaré en primer lloc les esmenes que hem presentat
bàsicament al punt 7 i conjuntament amb MÉS per Mallorca

hem proposat l’addició d’un nou punt per donar-li més
actualitat a la proposició.

En el punt 7 nosaltres estem d’acord en la formulació, “les
obligacions de servei públic que siguin necessàries”, però ens
fa por caure en aquella estratègia que va seguir el Govern en la
legislatura passada que per a nosaltres és equivocada, de
pretendre generalitzar totes les obligacions de servei públic des
de tots els aeroports de Balears a tots els aeroports de la
península perquè, com he tengut ocasió de comentar-li a la
presidenta a la pregunta oral que li he fet avui, moltes vegades
quan es demana tot el que s’aconsegueix és res, és a dir, crec
que ens hem d’armar d’arguments i de motius per aconseguir
obligacions de servei públic. Aquesta és una anàlisi casuística.
Si l’Estat té la sensació que generalitzem el que aconseguirem
és que l’Estat no ens n’accepti cap.

Per això nosaltres, acceptant el plantejament que vostè ha
fet perquè després també hi ha la connexió marítima que també
l’hem de tenir en compte, per tant, hi ha les OSP respecte de
connexions marítimes que també les hem de tenir en compte,
que ara són útils per poder regular els preus, que sabem que en
molts de casos s’han disparat, eh? Per tant, mantindríem el
mateix redactat que vostè ha posat, però hi afegiríem que en
matèria de transport aeri l’OSP entre Menorca i Barcelona en
aquests moments és prioritària perquè de totes les connexions
aèries és on la casuística que reclama la Unió Europea, que el
lliure mercat no dóna resposta a les necessitats de connectivitat
i això implica un prejudici gravíssim per a l’economia de l’illa
és la que en aquests moments criem que ha de ser prioritària, a
banda de les que ja existeixen, com Menorca-Madrid que
també evidentment considerem que és important.

La segona esmena que li hem presentat conjuntament amb
MÉS per Mallorca fa referència a un tema que vostè també ha
abanderat i ha defensat en aquesta cambra i que és la
reclamació de l’import pendent de la liquidació de l’IVA de
l’any 2017. 

Nosaltres no creiem que calgui arribar a la justícia, que
calgui arribar als tribunals per reclamar aquests doblers perquè
lògicament si hi ha una sentència que estima la reclamació de
Castella i Lleó, lògicament l’Estat hauria de donar, hauria de
donar-se per al·ludit i hauria també de liquidar aquestes
quantitats.

De tota manera no hem volgut tancar la porta. En cas que es
detecti en algun moment de la negociació que ara s’obrirà que
l’Estat no té intenció de pagar aquesta quantitat per les bones,
doncs evidentment no hem de descartar-ho i hem d’enviar el
missatge al Govern que caldrà reclamar aquests doblers per
totes les vies que facin falta. Per tant, aquesta és la presentació
de les esmenes.

Respecte d’alguns comentaris que vaig en alguns punts,
no?, quan li he dit que alguns punts tal vegada nosaltres els
haguéssim redactat diferent, bàsicament al punt 6, “mantenir
inalterables les actuals bonificacions del 75%”. Hi estem
totalment a favor. Hi estem totalment a favor, però sí que
pensem que segurament haurem de pensar en un sistema en què
la combinació del descompte i la combinació de la tarifa
màxima, obligació de servei públic, ens pugui portar a una
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solució més beneficiosa per a les Illes Balears perquè el
descompte del 75%.... per resumir-ho: no pot ser pa per a avui
i gana per a demà. És a dir, és una solució que a curt termini
ens dóna bones solucions, però que ja veiem que també té uns
resultats indesitjables. 

Per tant, em sembla que el seu redactat en aquest moment
de la discussió, acceptam aquest redactat, però simplement
tenir en compte que tal vegada la solució no passa només per
una bonificació del 75%, sinó per una bonificació combinada
amb unes tarifes màximes.

Després també els 90 milions d’euros, que és una quantitat
convencional, 90 milions d’euros del factor d’insularitat, crec
que hagués estat bé aquí també fer referència que “sempre i
quan les inversions de les Illes Balears, per capítol ordinari,
estiguin a la mitjana de les espanyoles” perquè, és clar, si ens
donen un factor d’insularitat del 90%, però continuem estant
infrafinançats en relació amb les altres comunitats autònomes
en les inversions de l’Estat poca cosa farem, no?, però bé, tot
això són detalls en la línia d’explicar-li per què alguns punts tal
vegada els haguéssim redactat d’alguna altra manera, però com
li he dit a grans trets i a l’espera del debat que hi haurà
nosaltres donarem suport als punts.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Intervenció del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca per defensar l’esmena RGE núm. 4536/21,
presentada conjuntament amb el Grup Parlamentari Mixt. Té la
paraula la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, president. Bé, jo, per afegir al Sr. Castells, jo crec
que tenir raó quan deia que estam davant un clàssic, jo afegiria
un drama clàssic. Això és el pitjor perquè si estiguéssim davant
un clàssic que ens donàs... que estiguéssim contents encara
estaria bé, però no.

Nosaltres crec que duim trenta anys de llista d’espera per
rebre aquesta compensació que ens pertoca d’insularitat i
encara estam en aquesta llista d’espera. Per això crec que avui
més adient que mai és tornar dir aquella frase que va dir una
vegada Pere Sampol: “això és el colmo”, és el colmo. 

És el colmo que encara estiguem en aquesta situació de fa
trenta anys i que encara sigui duent, com ha dit el Sr. Costa una
proposició de llei d’una cosa... publicada amb normativa de
llei, encara estiguem després d’un any, d’un any i..., no?, més
de dos anys després estiguem igual i sense cap avanç.

Per tant, nosaltres des de MÉS per Mallorca creiem que és
l’hora de reaccionar i davant aquesta... sobretot... i ara ja li
anomenam, aquesta història de deslleialtat institucional en
finançament cap a les Illes Balears, perquè creim que és una
història, és una història de discriminació i de deslleialtat
perquè..., i a més he de dir que crec que aquesta història està

protagonitzada sobretot pels dos partits majoritaris d’aquesta
cambra perquè han governat alternativament, tant el Partit
Popular com el PSOE. I aquesta història ens ha duit
precisament a aquesta llista d’espera crònica, ens ha conduït
aquí i aquí estam i no ens movem, pareix que ens han encaixat
dins un forat i no hi ha manera de moure’s.

Això comença ja amb l’Estatut del 1983, aquell que ens va
fer esperar fins a l’any 1998 per tenir el primer règim especial,
que al final només ens va parlar, ens va dur un petit descompte
de resident que no és el que hi ha ara, crec que va començar...
no sé si era per un 35%, crec recordar, i parlar d’una
compensació de mercaderies que mai no ha estat justa ni
realment compensa els costos de les mercaderies que pateixen
els nostres empresaris de cara a la península, al territori
peninsular.

Després també va passar amb l’Estatut, ens va passar amb
l’Estatut aquesta història de deslleialtat institucional del Govern
espanyol cap a les Illes Balears perquè vàrem parlar d’unes
inversions estatutàries que mai no s’han fet efectives
mínimament, mínimament efectives satisfactòriament per a
aquesta comunitat autònoma.

Després arribam a aquest 2019, arribam a aprovar aquest
règim especial de... bé, aprovar, jo és que li he canviat el verb
perquè jo crec..., arribam a publicar, publicam, però jo crec que
quan una cosa està aprovada és perquè s’ha de fer i en aquest
cas entenc que només es va publicar, no sé per què, supòs que
per campanya electoral, però realment estam diguem... en
l’aprovació..., jo ja començ a posar que si el Govern espanyol
no la considera d’obligat compliment, ja dubt molt que aquesta
llei estigui aprovada i, a més, com diu aquesta proposició no de
llei, que ho hem dit i que MÉS per Mallorca ha insistit en
aquesta cambra, és coix aquest règim especial perquè falten
totes les mesures fiscals. I, per tant, en aquest moment de
pandèmia és més necessari que mai que siguin aquí i que ens
ajudin a sortir d’aquesta crisi econòmica que en què ens hem
vist submergits.

I davant aquesta deslleialtat institucional s’hi varen afegir
aquests 78 milions d’euros de liquidació pendent i això va ser
perquè el PP va canviar una normativa sense tenir en compte
les comunitats autònomes, perquè va ser el PP que va canviar
aquesta normativa, no va consultar i de sobte va desaparèixer
un darrer trimestre de 2017 a la liquidació de les comunitats
autònomes. També és ver, però després ha canviat el Govern i
tampoc no ha donat solució a aquest tema. Clar, idò sí, una
comunitat autònoma ha acudit als tribunals, per això nosaltres
defensam que, si és necessari, s’ha d’acudir als tribunals. Per
això també vàrem donar suport a posar un recurs
d’inconstitucionalitat davant la inactivitat legislativa del
Govern espanyol en els pressuposts generals de 2021, per
omissió d’aquest règim especial. I, si és necessari, per reclamar
aquests 78 milions d’euros, que són nostres, que se’n varen
endur, però que són nostres i que ens han de tornar
evidentment, si hem d’arribar a la justícia, hem d’arribar als
tribunals.

Per tant, nosaltres creim que el temps d’espera ja ha passat
suficientment. Des de MÉS per Mallorca creim fins i tot que
aquest incompliment..., aquest principi de lleialtat institucional
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està tant a la Constitució com al nostre Estatut i -com he dit-
nosaltres creim que en temes financers el Govern espanyol ens
ha maltractat i no ha complit aquest principi de lleialtat
institucional en matèria econòmica amb les Illes Balears.

Per tant, creim que és hora també de posar sobre la taula
aquestes qüestions i també de parlar d’un nou finançament,
perquè també hem de tenir en compte que tenim un sistema de
finançament autonòmic caducat, que a l’Estatut també diu que
aquest sistema de finançament autonòmic també ha de tenir en
compte aquest alt cost -ja ho deia l’Estatut del 83 i també ho
diu el del 2007-, també ha de tenir en compte aquest major cost
que tenen els serveis públics a les Illes Balears. Per tant, creim
que és un tema també d’arribar a una corresponsabilitat fiscal
i hem de caminar cap aquí. Ho hem vist en aquests debats
autonòmics de si abaixar imposts, apujar imposts, de què ha de
fer l’Estat, si hi ha d’haver una harmonització, si no. Bé,
nosaltres creim que també tal vegada és l’hora d’arribar a
aquesta corresponsabilitat fiscal, perquè el que sí és cert en
aquesta comunitat autònoma és que nosaltres...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Campomar, hauria d’acabar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

... -ara acab, Sr. President- hem pagat molts d’imposts, tenim
un dèficit fiscal molt elevat i per tant, ens correspon
precisament que aquesta corresponsabilitat fiscal ens sigui justa
i compensada.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Intervenció del Grup Parlamentari
Socialista per defensar les esmenes RGE núm. 4538, 4539,
4540, 4541 i 4542/21. Té la paraula la Sra. Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Debatem avui aquesta
proposició no de llei sobre el règim especial de les Illes Balears
des dels diferents vessants, com ara l’energia, la mobilitat, el
model econòmic i els recursos tributaris i financers; una
proposició no de llei presentada pel Partit Popular,
extemporània en el temps per les referències a l’exercici 2020,
esmenades, això sí, i argumentada des d’un absolut cinisme. 

És més que palès que la insularitat afecta els ingressos i les
despeses de la comunitat autònoma, de les empreses, dels
autònoms i de les famílies balears. També és una evidència que
el fet insular es reconeix expressament a la Constitució
Espanyola, a l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i a la
Llei 30/1998, del règim especial de les Illes Balears. També és
veritat que el Consell de Ministres de 30 d’abril de 2015,
presidit per Mariano Rajoy, aprovà un règim fiscal que
incorporava una reserva per a inversions, que segons
estimacions del Partit Popular tindria un impacte de 190

milions d’euros en beneficis impositius per a les empreses
ubicades a les Illes Balears, un projecte de llei avortat, perquè
no era més que un cercador de vots. 

Tot això és cert, no ens vulguin enganar, no hi havia un
afany electoralista quan el Govern del Sr. Rajoy, a menys d’un
mes vista de les eleccions, anuncià i aprovà a Consell de
Ministres la part fiscal del REIB? Tal i com els ha dit la
consellera d’Hisenda avui matí mateix, amb un govern de
majoria absoluta no varen ser capaços de dur endavant aquesta
iniciativa...

(Alguns aplaudiments)

El que és cert és que el Govern estatal va aprovar el Reial
Decret Llei de Règim Especial de les Illes Balears el 2019 i que
des del Govern autonòmic s’ha fet feina, se’n fa i se’n farà, per
aconseguir el desplegament del REIB que es mereix la societat
balear. Fets i no paraules.

Ens acusava avui, Sr. Costa, de ser autoritaris i submisos al
Govern central, d’aplicar el ordeno y mando, que és ni més ni
manco el que vostès saben fer -i en saben molt- quan toquen
govern i per això davant l’activitat i el compromís d’aquest
govern amb la societat balear, vostès només saben posar pals a
les rodes, votar en contra d’iniciatives clau tant per a la
comunitat autònoma com per a les empreses, els autònoms i les
famílies. I podria posar un bon grapat d’exemples. Ja ho ha fet
la conselleria d’Hisenda, recordant-los el que varen fer amb el
criteri del Sr. Montoro, que deixà enlaire 78 milions. Ni ho
varen solucionar el 2017, ni el 2018 i el 2019 votaren en contra
de la possibilitat de solucionar aquest problema.

Al seu dia també varen votar en contra de la flexibilització
del límit de dèficit i ha estat un govern d’esquerres el que ha
permès la suspensió de les regles fiscals. També digueren no al
decret estatal de fons europeus, no al pressupost general de
l’Estat per a l’any 2021, el més social de la història.
S’abstingueren en el decret estatal que posa 855 milions
d’euros a disposició de les Illes, 855 milions. 

El que vostès no poden consentir és que les receptes de
l’esquerra en època de crisi econòmica funcionin. Allò que la
dreta no pot aguantar és que Balears quedi per sobre de la
mitjana autonòmica en ingressos per habitant en el repartiment
dels recursos que arriben per mor de la situació econòmica i
social derivada de la pandèmia. Això és el que els pica. Mirin,
fins i tot demanen actuacions on ja no cal, perquè des de 2019,
des de l’aprovació del Decret llei del REIB, s’ha anat avançant
en el seu desplegament en qüestions importants en matèria de
transport i energia. 

De fet, i pel que fa al punt 2 de la proposició no de llei, és
a dir, pel que fa a l’execució de les interconnexions elèctriques
entre les Illes i entre les Illes i la península, ja s’hi està
treballant. En aquest sentit, dia 14 d’abril es van presentar
davant el Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic,
al·legacions a la planificació de la xarxa de transport d’energia,
i això és un fet. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202104538
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Pel que fa al punt 4, la Comissió de Transició Energètica ja
està creada, per si no s’han assabentat, i que la comissió està
creada també és un fet.

En relació a les bonificacions de les tarifes aèries i
marítimes, la Llei de pressuposts generals de l’Estat per a l’any
2021, ratifica l’augment del percentatge de bonificació
aplicable al bitllet de transport marítim del 50 al 75%, duplica
la partida destinada a subvencionar el descompte de resident i
la deixa com a partida oberta, per tal de poder afrontar la
despesa real final, i això també és un fet.

Estan en tràmit també dues modificacions importants. La
primera és la no-subjecció a la regla de minimis, cosa que pot
augmentar considerablement la competitivitat de les nostres
empreses. En aquest sentit el Govern d’Espanya ja ha
prenotificat la supressió dels minimis davant la Unió Europea,
complint així el compromís assumit, i això també és un fet. 

I precisament és això tot el que defensam. L’assignació de
recursos cap els sectors més malmesos ara per la situació
generada per la pandèmia. Això és el que preval per a aquest
govern.

Aquesta proposició no de llei és extemporània, pel moment
i per les propostes, la majoria de punts estan en marxa. Van
vostès a contrapeu, posin-se les piles, deixin-nos governar, que
d’això en sabem...

(Remor de veus)

I per cert, Sr. Costa, Sr. Costa, no és veritat que la part
fiscal del règim especial del govern d’esquerres sigui una còpia
literal del govern de dretes, del seu projecte de maig de l’any
2015, perdó, d’abril de 2015. I li dic que no és una còpia literal
perquè...

EL SR. PRESIDENT: 

Sra. Truyols, hauria d’anar acabant. 

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ: 

... deixaven vostès... -aniré acabant, Sr. President-, deixaven
vostès fora les inversions no inicials d’empreses en
funcionament, sap això el que suposaria ara?, empreses en
funcionament que no es podien veure beneficiades per aquest
règim fiscal.

I, a més, a més, tampoc no tengueren en compte vostès un
règim especial que sí va tenir en compte el govern d’esquerres,
un règim especial per a empreses industrials, agràries,
ramaderes i pesqueres...

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sra. Truyols. 

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ: 

Vaig acabant. 

EL SR. PRESIDENT: 

No, acabi, per favor. 

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ: 

Miri, això és com la Penèlope de l’Odissea: nosaltres fem
i vosaltres desfeu.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Truyols. En torn de fixació de posicions, el
Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra. Sans. 

LA SRA. SANS I REGIS: 

Gràcies, president. Crec que començaré per una obvietat i
és que aquesta proposició no de llei ha quedat un poc desfasada
no només per allò que ja s’ha corregit abans de començar el
debat referint la data de 2020, sinó perquè hi ha diversos punts
que ja s’estan duent a terme encara que aquí es vulgui dir que
no. 

De fet, jo convit a una reflexió al diputat que presenta
aquesta iniciativa i és la següent. Crec que en el Govern de
l’Estat li hauríem de fer arribar iniciatives que realment no
s’estiguin desenvolupant. Crec convenient que en aquelles que
clarament hi hagi un consens que sí s’estan duent a terme
s’eliminin per part del grup proposant d’aquests punts. 

En tot cas, igualment, si això no succeeix, el nostre grup
parlamentari vull que quedi clar que donarà suport a aquesta
iniciativa i li donarem suport perquè estam d’acord amb la
necessitat imperiosa del desenvolupament total del Règim
Especial de les Illes Balears. I perquè, a més, en els darrers
Pressuposts Generals de l’Estat, la nostra formació, en mesa de
negociació -ja ho hem dit moltes vegades- va exigir la dotació
fiscal del REIB però es va trobar amb la negativa de la ministra
d’Hisenda. 

Però ara vull passar a comentar els punts relatius a energia
que crec que formen part de l’exemple que explicava ara en el
principi de punts que s’estan duent a terme. I també vull
començar per aquí perquè suposa també la bona tasca de
coordinació i seguiment que s’està fent des de la
Vicepresidència i Conselleria de Transició Energètica i Sectors
Productius.

Per exemple, és el punt 2 al qual ja ha fet referència la
portaveu que m’ha precedit: ja s’està fent la planificació de la
xarxa de transport d’energia 2021-2026 des del Ministeri de
Transició Ecològica i Repte Demogràfic. De fet, des de la
Conselleria de Transició Energètica s’hi han presentat
al·legacions per tal de demanar la incorporació de diversos
punts per millorar aquesta xarxa de transport d’energia i que
repercuteixi positivament a les Illes Balears i, per tant, existeix
un diàleg constant entre les dues administracions. 
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Pel que fa al punt 4, fa molt de temps que ja està creada la
Comissió mixta bilateral entre l’Estat i la comunitat autònoma,
que es preveu a l’article 7 del REIB. I això ja s’ha traduït en
millores cap a les Illes i en inversions corresponents per a la
instal·lació d’energies renovables. 

Seguint amb el punt 5, Autoritat Portuària de les Illes
Balears ja ha aprovat iniciar les obres per electrificar els ports
de la comunitat autònoma i concretament es començarà pel port
de Palma.

Deixant de banda la part d’energia, veim com també a la
part relativa a mobilitat alguns dels punts també s’estan duent
a terme i vull parlar precisament del punt 6, on es mantenen les
bonificacions del 75% de descompte i que a més, en principi,
s’hauria de demanar en el procés d’una vegada has comprat el
bitllet. I si no és així -com vostè comentava- crec que s’haurien
de sancionar les companyies aèries o navilieres que no ho facin,
per incompliment. Però, ja que hi som, m’agradaria recordar
que la nostra proposta sempre havia estat una tarifa plana
perquè això faria que no hi hagués tot aquest tipus de
mangarrufes que sempre s’intenta fer la trampa. 

Alguns punts que queden també ja estan en procés i també
s’hi està fent feina, però com que hi ha unes qüestions que
m’agradaria comentar d’uns altres no els podré detallar a tots. 

Vull aturar-me en el punt 10. És incorrecta la seva redacció,
jo li deman des d’aquí que faci una modificació perquè la
secció 32 dels Pressuposts Generals no té res a veure amb el
que vostè demanava. De fet, actualment la secció 32 es
correspon amb el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i
Migracions i, per tant, la secció 32 a la que vostè es refereix és
la de l’any, dels pressuposts prorrogats, de l’any 2018 que feia
referència a les altres relacions financeres amb béns territorials,
per tant crec convenient que tal volta es podria modificar per
enviar quelcom que tengui sentit. 

També explicar, quant al punt 12, he de dir que és cert que
ens sentiríem més còmodes amb la redacció que proposa el
Partit Socialista perquè no recullen la derogació de la
disposició addicional primera. Nosaltres consideram que el
redactat d’aquesta disposició parla d’una avaluació i que per
tant nosaltres trobam que no li faria cap mal i nosaltres entenem
que això no suposa que s’hagi d’eliminar el REIB, evidentment.

No obstant això, sí que vull deixar clar que sí que estam
d’acord en fixar un mínim de 90 milions perquè nosaltres,
precisament, des de la nostra formació havíem calculat que
almanco mínim haurien de ser 94 i per tant hi estam d’acord. 

També m’agradaria fer esment a l’esmena que han presentat
els grups MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca referent als 78
milions d’IVA. Tot i que pensam que és mesclar dos temes
diferents, nosaltres hi votarem a favor principalment perquè
pensam que la Sentència del Tribunal Suprem que es refereix
a Castella i Lleó posa un precedent per tal que es pagui a totes
les comunitats autònomes la devolució de l’IVA i, de fet, la
mateixa ministra d’Hisenda ja ha avançat que després
d’estudiar la Sentència del Tribunal Suprem aplicarà la mateixa
solució a totes les comunitats autònomes i que esperam que

aquesta solució no sigui d’altra que el pagament dels 78 milions
que ens pertoquen com a Illes Balears. 

Finalment, el que deia al principi, donarem suport a la
totalitat de la iniciativa però trobàvem adient centrar la nostra
intervenció avui aquí referida a totes aquelles qüestions que
s’estan donant compliment en el Règim Especial de les Illes
Balears perquè és clar que si no ho feim nosaltres, l’oposició no
serà capaç de reconèixer aquelles parts que sí s’estan
desenvolupant. I evidentment això no significa renunciar a res
perquè estam totalment d’acord que a allò que està aprovat per
llei se li ha de donar acompliment, però també pensam que
d’alguna manera convé enviar propostes...

EL SR. PRESIDENT: 

Sra. Sans, vagi acabant, per favor. 

LA SRA. SANS I REGIS: 

... propostes serioses i que realment no s’estiguin fent per part
de l’Estat, en definitiva, per ser un poc rigorosos. 

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Gràcies, president. Bé, ens trobem debatent una proposició
no de llei que presenta el Grup Parlamentari Popular sobre el
Règim Especial de les Illes Balears, com s’ha dit aquí, una
proposició que va registrar en el dia 30 de gener de 2020, per
tant que fa un any i quatre mesos que es va registrar i que com
han dit ja tots els portaveus continua vigent. Continua vigent,
per mi, en tots els punts i evidentment nosaltres votarem a favor
de la majoria d’ells. 

S’ha dit aquí que és un clàssic, aquesta proposició, són
punts que ja des de fa molts d’anys es van reivindicant com
també són un clàssic les esmenes que ha presentat el Grup
Parlamentari Socialista que al final intenten minimitzar el que
realment s’està demanant. 

És clar que s’han modificat els anys, els dels anys 2020 en
tota aquesta proposició no de llei s’han passat a 2021,
precisament perquè en el Pressupost de l’Estat del 2021 no es
va tenir en compte el Règim Especial de les Illes Balears i en
aquest parlament ja s’ha presentat davant del Tribunal
Constitucional, un recurs d’inconstitucionalitat contra els
Pressuposts Generals de l’Estat 2021 tal com va aprovar aquí
la cambra per majoria absoluta, van ser 30 vots, perquè
evidentment aquests pressuposts 2021 incomplien l’exigència
d’equilibri econòmic que davant del fet insular que marca
l’article 138.1 de la Constitució Espanyola fa referència que
s’ha d’establir un adequat i just equilibri econòmic entre les
diverses parts del territori espanyol garantint així el principi de
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solidaritat, una solidaritat que durant molts anys, pràcticament
dècades, estam patint aquí a les Illes Balears en contra amb
inversions de l’Estat que sempre duim a la cua, amb un sistema
de finançament que duim anys demanant que es faci més just i
adaptat a la realitat actual i que encara seguim amb un sistema
de finançament que està en desenvolupament.

Per tant, votarem a favor de la major part dels punts.
Votarem a favor de la implantació efectiva del REB, votarem
a favor d’accelerar l’execució de les interconnexions
elèctriques de les Illes i la península. No és cert el que diu la
senyora portaveu de Podem, el punt aquest no està..., no ha
prescrit, o sigui, aquí parla de l’execució i l’execució encara no
s’està executant en aquestes interconnexions; que hi hagi
projecte, que es debati, sí, però l’execució encara no està feta. 

Votarem a favor d’accelerar els mecanismes d’ajudes que
permetin reduir els preus dels hidrocarburs a les nostres illes,
són els més alts pel fet insular. Votarem a favor d’un règim
retributiu específic per a les noves instal·lacions de renovables.
Votarem a favor de l’electrificació dels ports de la comunitat,
els que són responsabilitat de l’Autoritat Portuària; som
conscients que es fa, i aquí sí que estic d’acord amb la portaveu
del Grup Parlamentari Podem, però també s’ha d’insistir perquè
realment està vist que si no insistim les coses es van retardant. 

Votarem a favor de mantenir les bonificacions del 75% de
les tarifes de transport..., del descompte de les tarifes de
transport aeri i marítim; aquí, evidentment, hem de fer un
control que cada ics temps el Sr. Ábalos va deixant caure
manifestacions que poden perjudicar aquest descompte de
resident que nosaltres consideram bàsic. 

Votarem a favor a garantir mitjançant OSP les connexions
aèries i marítimes de cadascuna de les Illes i la resta del
territori nacional, sempre que es consideri imprescindible; i
aquí també si el Grup Parlamentari Popular accepta l’esmena
del Grup Parlamentari MÉS per Menorca també seguirem amb
aquest criteri. Votarem a favor dels costos del transport aeri i
marítim de mercaderies, de buscar compensacions, també dels
residus entre les Illes. Votarem a favor d’una partida que
beneficiï el nostre transport públic regular, a favor de la revisió
de taxes i tarifes de ports i aeroports. A favor -el punt 11- de
crear comissions específiques per dinamitzar els sector
econòmics estratègics, com el sector nàutic; és veritat que
s’està fent una feina en aquest sentit dintre del pacte de
reactivació, però insistim que s’ha de..., totes aquestes meses,
tots aquests sectors estratègics han de tenir un pla d’actuació. 

I ens abstindrem en els dos darrers punts, el primer, al punt
12, no perquè evidentment el fons d’insularitat forma part de la
legislació i és evident que ha de tenir un component econòmic,
però no tenim clar que siguin 90 milions i per no centrar una
xifra, encara que hi estiguem d’acord, ens hi abstindrem. 

També ens abstindrem al punt 13 perquè consideram que és
un popurri de diverses interpretacions de legislacions anteriors
al 2009 que ens estimam més que es concreti ja realment per un
projecte de llei nou i realment consensuat per tots. 

Sobre les esmenes que han mostrat diversos grups
parlamentaris volem incidir en l’esmena que presenta MÉS per

Mallorca i MÉS per Menorca sobre la reclamació dels 78
milions d’euros corresponents al deute pendent de l’Estat de la
liquidació de l’IVA de 2017 dels darrers mesos, evidentment hi
votarem a favor. Ha quedat clar, ha quedat clar que el Govern
balear no lidera en cap moment la reclamació d’aquest deute,
han estat altres comunitats autònomes...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pérez-Ribas, acabi, per favor.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

... en aquest cas la de Castella-Lleó que sí va fer una
reclamació, que sí va interessar-se per la situació. Tampoc no
estic d’acord, m’ho ha dit abans la consellera d’Hisenda, que
aquest deute, bé, no passa res, igual que els 78 milions, perquè
els vàrem gastar, va anar a deute. Ostres!, va anar a deute,
doncs, aquest deute l’hauran de pagar les properes
generacions... 

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

... per una mala gestió del Govern de les Illes Balears. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Buenos días, diputados y diputadas de
este parlamento. Otra vez estamos debatiendo sobre el tema del
REB y la insularidad, para no perder la costumbre, para no
perder la costumbre de sacar este tema al menos una vez al
mes, no sea cosa que alguien piense que no somos
reivindicativos para defender los derechos de los ciudadanos de
Baleares reconocidos nada menos que en la Constitución
Española.

Este tema sería cansino si no fuera porque a algunos nos da
pie a recordar que los grupos que han gobernado en esta
comunidad autónoma y en el Estado, llevan 42 años montando
un paripé detrás del otro pretendiendo tomarnos el pelo a todos
los que vivimos en Baleares vendiéndonos la llegada de un
régimen especial balear que sólo es humo, que nunca llega y
que en absoluto compensa el desequilibrio económico que
conlleva el hecho de ser islas con respecto a los territorios
continentales.

Fíjense que la compensación por la insularidad que recoge
la Constitución lo deja muy claro en el artículo 138: “el Estado
garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad
consagrado en el artículo 2 de la Constitución velando por el
establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo
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entre las diversas partes del territorio español y atendiendo en
particular a las circunstancias del hecho insular”. Pues bien,
este artículo parece que no existe, más allá de la subvención al
transporte de mercancías y personas cuando viajamos en avión
o en barco a la península, circunstancia que favorece el
incremento de los precios de los pasajes por parte de las
compañías, por cierto. 

Hoy el Partido Popular reclama que se cumpla la ley
aprobada por el Partido Socialista, pero lo cierto es que
ustedes, tanto unos como otros, han gobernado en Baleares y en
España con mayorías absolutas y no han desarrollado este
artículo de la Constitución de forma que se compense,
efectivamente, a los ciudadanos de Baleares. Ustedes se han
dedicado más a desarrollar otros artículos de la Constitución,
como por ejemplo los que hablan de las comunidades
autónomas y de las competencias que pueden gestionar los
políticos autonómicos. Esos, esos artículos sí, los desarrollaron
hasta crear una estructura administrativa sobredimensionada
hasta el punto de que es insostenible, pero parece que cuando
gobiernan lo del hecho insular no es tan relevante como seguir
engordando las comunidades autónomas. 

Claro, si esperan a proponer soluciones cuando ustedes
gobiernan en España, pero aquí gobierna otro, pues pasa lo que
pasa, que no se ponen de acuerdo. Cuando han gobernado los
mismos en ambos lados, como pasó con el primer REB cuando
gobernaba Aznar en España y Matas en Baleares pues lo que se
aprueba es un régimen especial para vender que se ha hecho
algo, pero que se queda muy corto. Exactamente lo mismo que
hicieron luego la Sra. Armengol y el Sr. Sánchez cuando
aprobaron el otro REB en el 2019. Más de lo mismo.

Como decía, nos hemos dedicado a engordar el estado
autonómico estirando todo lo posible la escueta regulación que
en su día se plasmó en la Constitución y hasta hemos
desarrollado unos regímenes forales, que en la Constitución no
aparecen en ningún sitio, privilegiando al País Vasco y a
Navarra con unos sistemas de financiación privilegiados. Ahora
bien, el artículo 138, que sí reconoce la insularidad como un
hecho diferencial que debe ser tenido en cuenta para asegurar
el equilibrio económico, pues ése como si no estuviera. 

La Constitución se refiere al sistema de financiación de las
comunidades autónomas en los artículos 156 a 158 sin
establecer ningún régimen foral ni para el País Vasco ni para
Navarra. El régimen foral se ampara en una disposición
adicional de la Constitución que dice: “la Constitución ampara
y respeta los derechos históricos de los territorios forales -
derechos históricos de los territorios forales-, la actualización
general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en
el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía”.
Y con la excusa de que hay que respetar los derechos históricos
de los territorios forales resulta que tienen una financiación
distinta, pero es que la Constitución no dice que los derechos
históricos forales deban consistir en una financiación distinta
y privilegiada. De hecho, para justificar este privilegio en
Navarra se tuvieron que remontar a antes de 1841, cuando dejó
de ser un reino y pasó a ser una provincia de España, porque
desde entonces no había habido ningún concierto como el que
tienen ahora. Y en el País Vasco resulta que se produjo la
evolución foral en 1876 tras la Tercera Guerra Carlista, por lo

que nos estamos yendo a esas fechas para justificar el cupo
vasco.

En cambio, la insularidad, que es un hecho físico que
siempre ha estado ahí, ha quedado atrás porque han estado
ustedes, tanto PP como PSOE, muy ocupados mirando hacia
otros artículos de la Constitución que les convenía más
desarrollar con la excusa de acercar la administración a los
ciudadanos cuando lo único que han acercado es mayor poder
a los políticos autonómicos o sea a ustedes mismos.

Así que aquí no se trata de ser autonomista para defender
que la insularidad hay que compensarla, de hecho vemos cómo
el desarrollo autonómico ha despreciado el hecho insular y lo
ha pasado por encima. Aquí se trata de reivindicar al Gobierno
de la Nación que cumpla con lo establecido en la Constitución
Española estableciendo las herramientas adecuadas para que el
hecho insular deje de ser discriminatorio para los ciudadanos
que vivimos y trabajaos aquí.

Al menos esta vez sí estamos ante una propuesta coherente
y no ante otras ocurrencias como la de presentar un recurso
ante el Tribunal Constitucional como hicieron hace un mes
junto a Ciudadanos, MÉS y El Pi pretendiendo anular los
presupuestos generales del Estado por incumplir con la
insularidad cuando resulta que ni siquiera se ha desarrollado
aun este artículo de la Constitución de forma que su
cumplimiento no quede al arbitrio de los gobiernos de turno.

Esta vez...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ribas, vagi acabant, per favor.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Acabo, esta vez vemos que su propuesta consiste en instar
al Gobierno de España a que cumpla las leyes y nosotros somos
muy respetuosos con el cumplimiento de la legalidad. Por eso
esta vez sí que votaremos a favor de esta iniciativa en todos sus
puntos excepto en el último punto que habla de que se apruebe
un anteproyecto de ley en el que nosotros no hemos participado
y que aun no está en vigor y por tanto en este último punto nos
abstendremos si lo permite la votación separada de los mismos.

Muchas gracias.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
el Grup Parlamentari d’El Pi donarà suport total i absolut a la
proposta que sotmet a votació el Grup Parlamentari Popular
perquè en definitiva és una iniciativa que vol empènyer el
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compliment i fer efectiu el règim econòmic especial. Per tant,
en aquesta filosofia sempre -sempre- trobaran El Pi.

Certament aquesta és una història de deslleialtat, de
desigualtat, d’injustícia, de perversió del principi de solidaritat
i de moltes coses que ja hem comentat contínuament i moltes
vegades en aquesta cambra.

Jo quan sento al portaveu del Grup Parlamentari Socialista
dir que són fets i no paraules, qued astorat, la demagògia
realment no té límits perquè, és clar, els elements fonamentals
del règim especial són dos: el factor d’insularitat i la part fiscal
i d’això zero total o en llenguatge socialista "zero zapatero",
zero total. 

No hi ha compliment en absolut...

(Remor de veus)

... ni intenció ni tramitació. No hi ha res de cert i resulta que ho
estan complint. De fet, basta sentir el to de les intervencions del
portaveu del Grup Parlamentari Socialista i de Podemos per
veure que molt còmodes no han estat amb aquesta iniciativa,
quan en teoria com a grans defensors del règim especial haurien
de sortir aquí i dir: “que bé que parlem del règim especial, si
nosaltres som els autèntics defensors i els que més ens ho
creim”. 

No, crispats perquè, vostès com s’atreveixen a parlar de
règim especial?, això ens és una pedra a la sabata que no sabem
com sortir al discurs, perquè aquesta és la realitat del to que
han utilitzat.

Tercera qüestió, per a nosaltres té un problema tot el règim
especial tal com ho estan plantejant. I quin és el problema? És
la remissió constant als pressuposts i els pressuposts, és clar,
cada any canvien, cada any es tramiten i cada any hi ha el risc
d’un incompliment. Aquesta és la realitat de com està muntat
això.

Un dels punts conflictius de la seva proposició no de llei,
Sr. Costa, és precisament el de la disposició addicional primera
que no deixa de ser una remissió als pressuposts perquè diu
“pròrroga o actualització del règim especial en el marc de la
Llei de pressuposts”. És clar, i que pot passar? Idò no ho
sabem. No ho sap ningú. No ho sap ningú. I aquest és un
element que ens hauria de fer reflexionar que per ventura
hauríem d’intentar canviar la sistemàtica per no haver d’estar
cada any lluitant amb els pressuposts, amb les incompliments
i posant recursos d’inconstitucionalitat davant el no-
compliment de la Constitució perquè ho creim o no ho creim.
Si creim que hi ha un incompliment de la Constitució hem
d’anar al fons, al límit, sempre, en tots els casos i per totes les
vies, encara que hi ha grups que fan uns malabarismes que no
he entès absolutament res de res de la seva argumentació.

Planificació energètica. Bé, aquí hi ha grups que diuen: “no,
no, és que vàrem fer al·legacions, la qual cosa vol dir que s’està
complint”. No, precisament aquest és l’exemple que s’està
incomplint perquè si s’estigués complint, senyors del Govern
de les Illes Balears i dels grups que li donen suport, no haurien
de fer al·legacions perquè ja hi hauria la planificació i ja

s’estarien executant les obres. Vostès es veuen en l’obligació de
fer al·legacions perquè el Govern de l’Estat no vol complir!, i
vostès amb bon criteri, en aquest cas, diuen: “no, no, nosaltres
hem de defensar la interconnexió i per tant, hem de presentar
al·legacions”, si precisament la seva actuació és la mostra
fidedigna de l’incompliment per part del Govern de l’Estat del
règim especial!, del seu govern de l’Estat, del seu govern de
l’Estat.

Em sap greu haver-ho de dir als senyors de MÉS per
Mallorca, però vostès encara que no se n’hagin temut formen
part del Govern de les Illes Balears, vull dir, no se n’han temut
en els 78 milions d’IVA perquè és el Govern de les Illes
Balears el que ha fet deixadesa de les seves funcions i el que no
ha anat als tribunals, com ha fet Castella i Lleó. És el seu
govern, del qual vostès formen part i del qual vostès són
corresponsables. Jo els ho he de dir, no em queda més remei
perquè són vostès els que haurien d’haver forçat la màquina i
obligar el Govern de les Illes Balears anar a defensar les Illes
Balears on fos, i vostès no han tengut la capacitat, l’habilitat o
la voluntat política de fer-ho i això és així.

El Grup Parlamentari d’El Pi està d’acord amb aquesta
proposició no de llei i està totalment també d’acord amb la
reclamació dels 78 milions de l’IVA perquè nosaltres sempre
volem que les Illes Balears siguin tractades... perquè els 78
milions de l’IVA -i amb això acab- demostren que la via de la
negociació a la qual..., senyors de MÉS, li aboca al Partit
Socialista... “no, no, per això no hem d’anar als tribunals,
n’hem de parlar, ja ho pactarem, ja ho veureu”, sí, sí, sí, ja ho
veurem, passen tres anys i només s’espavilaran quan hi hagi
alguna comunitat autònoma que ha fet els deures i els ha duit al
tribunal perquè si no, no s’espavilen ni poc ni gens. 

Per tant, això és una demostració clara, palpable que férem
molt bé de presentar el recurs d’inconstitucionalitat contra els
pressuposts generals de 2020.

Moltíssimes gràcies.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Abans de donar la paraula al Sr. Costa,
com a grup proposant, els vull recordar que el timbre de la
votació continua sense funcionar...

(Remor de veus)

... i per tant, els pregaria que avisassin els diputats o diputades
que no són en aquest moment a la sala perquè puguin votar
després del debat. Moltes gràcies.

Ara sí, Sr. Costa, quan vulgui.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc m’agradaria
deixar ben clar que el Partit Popular està per defensar els
interessos dels ciutadans de les Illes Balears que ens varen triar
a tots els que som aquí per ser en aquest parlament. Per tant, els
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vull anunciar també que no serà la darrera vegada que ho
facem. No serà la darrera vegada que el Grup Parlamentari
Popular...

(Alguns aplaudiments)

... defensi els interessos dels ciutadans de les Illes Balears en
aquesta cambra. Ho continuarem fent.

En segon lloc, tots els punts -tal com ha dit el Sr. Melià-,
tots els punts, els tretze punts estan totalment en vigor perquè
cap ni un s’ha culminat ni el d’energia ni cap altre, ni un. Per
tant, tots són necessaris perquè ni un ni cap s’ha culminat.

En tercer lloc, és realment curiós que la Sra. Armengol ens
digui que..., perdó, la Sra. Truyols, però em volia referir a la
Sra. Armengol, sí, la Sra. Armengol és l’única presidenta d’una
comunitat autònoma que ha renunciat dues vegades a un règim
fiscal en aquestes illes, dues vegades, dues.

(Alguns aplaudiments)

En el 2015, i vostè s’hi ha referit, Sra. Truyols, la Sra.
Armengol va suplicar al Govern del Sr. Rajoy que no s’aprovàs
el REB, que ja es trobava en tramitació en el Congrés dels
Diputats,...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

..., hi ha fets que ho avalen, vull dir, hi ha hemeroteca que ho
avala totalment i absolutament, la Sra. Armengol va dir que,
per favor, no s’aprovàs.

Sí s’hagués aprovat, i segons ha confirmat vostè, Sra.
Truyols, 950 milions d’euros, s’haurien deixat de pagar en
forma d’imposts, per part de les empreses de les Illes Balears,
950 milions d’euros fins al dia d’avui, si s’hagués aprovat el
2015; però no era necessari aprovar-lo perquè això era una cosa
del Sr. Rajoy, faltaria més que s’aprovàs per als ciutadans de
les Illes Balears.

En tercer lloc, ens referíem, Sra. Truyols, al text que estava
consensuat, i vostè ho sap perfectament perquè participava de
les negociacions, al mes de març del 2018, i no al text del
2015, aquest és el mateix que es va aprovar per part del Sr.
Sánchez, en el Consell de Ministres, exactament el mateix, amb
una excepció, amb una excepció, i és que no hi havia límit
temporal fins al 2026, no n’hi havia cap de límit temporal.

Per cert, Sra. Truyols, gràcies per dir que el Sr. Sánchez ens
pagarà el 75% als ciutadans de les Illes Balears en concepte de
descompte, només ens faltaria que no s’habilitàs la partida
necessària per pagar-nos el descompte de resident del 75%,
faltaria més que s’inclogués en els pressuposts! Home, dir que
això és una cosa fantàstica! Home!, per favor, hi ha un
compromís legal de pagar el descompte, per tant, faltaria més
que no hi hagués partida per pagar-ho.

(Se sent el timbre de crida per a votació)

Uep!

(Rialles, alguns aplaudiments i remor de veus)

En relació amb el que vostè ha dit, Sra. Sans, en relació
amb la secció 32, si volen podem pactar una transacció, ho
situarem a la secció 37, que és el substitut dels pressuposts del
2021, si vostè diu que, bé, que no li va..., secció 37, no hi ha
cap problema en pactar aquesta transacció.

I finalment, en relació amb les esmenes, acceptarem
l’esmena del Grup Parlamentari Mixt que ha presentat el Sr.
Castells, ens sembla perfecte, no tenim cap inconvenient a
prioritzar l’OSP Menorca-Barcelona, no hi ha cap problema,
per tant, l’acceptam i la votarem a favor, evidentment.

En segon lloc, en relació amb els 78 milions d’euros, no
podem més que acceptar-la també, acceptar-la i la votarem
també, evidentment, a favor.

Es va aprovar..., bé, es va presentar per part del Partit
Popular, en gener del 2020, i es va debatre en el mes de març
del 2020, l’exigència als tribunals dels 78 milions d’euros. No
va ser possible a la Comissió d’Hisenda aprovar-ho, per tant,
per la nostra part això de reclamar als tribunals doncs ja ho
dúiem des de l’any 2020.

I ens hauria agradat, això sí, que en aquesta esmena
s’hagués inclòs un ultimàtum temporal, en fi, no s’hi inclou, ho
acceptarem també, ja dic que ens hauria agradat més perquè el
Sr. Sánchez només funciona si hi ha ultimàtums temporals, si
no se li oblida i li parlen del REB en el Senat i no sap ni de què
li parlen al Sr. Sánchez. Vull dir...

I llavors el curiós és que la Sra. Truyols no ens ha parlat de
les seves esmenes, de les esmenes del Grup Parlamentari
Socialista no ens n’ha parlat. Per exemple, la Sra. Truyols ens
confirma que no vol reclamar de manera ferma i contundent el
REB, perquè a la primera esmena això és el que treu, no volem
reclamar de forma ferma i contundent, el Partit Socialista
només vol reclamar, però poquet, una brisa, una brisa que arribi
a Madrid, però poca cosa més, no... I això sí, hem de continuar
mantenint inalterables, això és una línia molt del PSOE,
“continuar, continuar”, no, no, nosaltres el que volem és que no
es toqui res del 75%, vull dir, no es toqui res, perquè el Sr.
Ábalos ja ha fet qualque intent, millor que no es toqui res.

Per altra banda, en relació amb les OSP, acceptarem
l’esmena de MÉS per Menorca i no la del Partit Socialista,
perquè creiem que és més completa la de MÉS per Menorca.

En relació amb els 90 milions d’euros del factor insularitat,
la Sra. Truyols o el Partit Socialista no vol... vol continuar com
ara, que no hi hagi ni un euro in aeternum i, per tant, en fi, si no
es dota res, no passa res.

I finalment, és curiós, és curiós, el Grup Parlamentari
Socialista vol que el règim fiscal tengui duració en el temps,
vol que el tenguem fins al 2026, no vol, per exemple, que
siguem com Canàries; vostè ha vist a Canàries que hi hagi una
duració determinada en el règim fiscal propi de Canàries?
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Costa, hauria d’anar acabant.

EL SR. COSTA I COSTA:

Jo no, jo no, als canaris els ho fan indefinit i a nosaltres ens
ho fan temporal fins al 2026? I ho hem d’acceptar? De cap
manera no es pot acceptar perquè el volem indefinit.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Un cop finalitzat el debat, procedirem a
la votació.

Passam a votar el punt número 1. Votam.

54 sí, cap no, cap abstenció.

Ara passam a votar el punt número 2. Votam.

54 sí, cap no, cap abstenció.

Ara passam a votar el punt número 3. Votam.

54 sí, cap no, cap abstenció.

Passam a votar el punt número 4. Votam.

54 sí, cap no, cap abstenció.

Passam a votar el punt número 5. Votam.

54 sí, cap no, cap abstenció.

Ara passam a votar el punt número 6. Votam.

54 sí, cap no, cap abstenció.

Ara passam a votar el punt número 7, amb l’esmena 4494
incorporada. Votam.

53 sí, cap no, cap abstenció.

Ara votam el punt número 8. Votam.

54 sí, cap no, cap abstenció.

Votam ara el punt número 9. Votam.

54 sí, cap no, cap abstenció.

Ara passam a votar el punt número 10, però abans els he de
demanar si cap grup s’oposa a la transacció que ha verbalitzat
el Sr. Costa, de modificar en el punt número 10 “secció 32" per
“secció 37". Tothom hi està d’acord? Entenc que sí.

Per tant, votam aquest punt número 10, amb la transacció
incorporada. Votam.

54 sí, cap no, cap abstenció.

Ara passam a votar el punt número 11. Votam.

51 sí, 1 no i 2 abstencions.

Ara passam a votar el punt número 12. Votam.

49 sí, cap no, 4 abstencions.

Ara votam el punt número 13. Votam.

47 sí, cap no, 7 abstencions.

I ara passam a votar l’esmena 4536. Votam.

54 sí, cap no, cap abstenció.

(Alguns aplaudiments)

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 18004/20,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos, MÉS per Mallorca, El Pi Proposta per les Illes
Balears, Grup Mixt, Ciudadanos i Grup Popular, relativa
a taxa de reposició de policies locals.

A continuació, debatrem la Proposició no de llei RGE núm.
18004/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos, MÉS per Mallorca, El Pi Proposta per les Illes
Balears, Grup Mixt, Ciudadanos i Grup Popular, relativa a taxa
de reposició de policies locals.

Començam amb la intervenció dels grups parlamentaris que
han presentat conjuntament la iniciativa. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Moltes gràcies, president, bon dia, diputats i diputades.
Primer de tot faré una breu introducció i agrairé al col·lectiu de
la policia local la seva tasca durant la pandèmia, sabem que és
dels col·lectius que ha estat a primera línia, amb un increment
especial de feina, i també amb tota l’aplicació de la normativa
COVID, per tant, volem fer aquest reconeixement a aquest
col·lectiu.

També volem agrair a tots els grups parlamentaris que han
firmat aquesta proposició, és una proposició del consens, és
municipalista, perquè fem una proposta perquè els municipis
puguin adaptar les seves policies locals a les necessitats.

I, bé, Sr. Camps, estaré molt atenta a la seva intervenció
perquè és una, insistesc, és una proposta de consens, per tant,
entenem que aquí tothom cercam el mateix objectiu, que és que
els municipis i els ajuntaments puguin dimensionar les seves
policies locals a les necessitats reals.

És una proposta realista, perquè, ja ho hem reiterat, és un
acord que ja hem reiterat en altres ocasions, tant en comissió
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com aquí, a plenari, i és un acord que el reiteram quan ja s’ha
fet en el sí de la Federació d’Entitats Locals, juntament amb la
Conselleria d’Administracions Públiques el passat desembre.
És una primera passa per altres propostes que s’han fet a la
Comissió de Coordinació de Policies Locals, com pugui ser
seguir amb els processos d’oposicions, els processos unificats
també, els processos unificats que du la conselleria, vull dir que
són línies que es fan i es consoliden moltes places de policies,
i açò és, en definitiva, el que cercam.

També una proposta de borsa unificada, bé, en definitiva,
l’eliminació de la taxa de reposició és una de les línies que
creiem que és important, perquè les dificultats que tenen els
ajuntaments en aquests moments és molt important, i açò ho
poden saber tots vostès que tenguin companys que es troben al
capdavant d’ajuntaments.

Si bé hem de dir que duem acumulada la taxa de reposició
a la policia local des del 2012, per la Llei d’estabilitat
pressupostària, els diferents pressuposts de l’Estat. Sabem que
durant tres anys, en el 2012, només es van poder reposar en un
10%; després es va augmentar, en el 2015, al 50%; i fins al
2016 no va ser del cent per cent. Ara, a l’actualitat, tenim un
115%.

Creiem que aquesta pèrdua d’efectius ha estat acumulada i
creiem que com a servei bàsic, que és la policia local, no tan
sols bàsic, sinó essencial també, perquè defensa la seguretat
ciutadana, l’ordre públic, el trànsit, la mobilitat, defensa, en
definitiva, les llibertats i els drets de les persones, no només a
nivell individual, sinó també a nivell col·lectiu.

A part, també és un col·lectiu que es fonamenta molt en
l’actiu humà, en el capital humà, i és un servei constant de 24
hores, subjecte a torns i que han de ser continuats. Per tant,
requereix d’una especial organització i coordinació.

Per aquestes peculiaritats concretes, consideram que no
requereix de la taxa de reposició, és a dir que no es trobin
sotmesos a la taxa de reposició. Per tant, fem aquesta proposta
conjunta, com bé he dit, en positiu, crec que els ajuntaments
ens ho agrairan, que puguem fer arribar a l’Estat la veu del
Parlament, i el que demanam és açò, eliminar la taxa de
reposició.

Subsidiàriament, si nos fos així, que s’alliberin les places de
segona activitat, com sabem que hi ha molts de policies que
demanen una segona activitat i, per tant, demanam que es
puguin incloure aquestes places alliberades a les ofertes
públiques, en base a diagnosi, açò sí, i a un informe de
necessitats.

Volem que es permeti la creació de noves places de cossos
de policia i també volem que es modifiqui la taxa per incloure
no només aquells actius que demanen la seva jubilació de
manera anticipada i mitjançant un document firmat, sinó també
que aquelles persones que se jubilen, amb edat ordinària, dins
els propers dos anys, demanant també que l’Estat incorpori els
cossos i forces de seguretat de l’Estat actius a la nostra
comunitat autònoma, que també les dotin, açò també és un punt
que ha tengut el nostre suport en comissió.

Per tant, repetesc, és una proposta de consens, esperam el
vot favorable de tots, ho don per suposat, esperam el discurs
favorable i en positiu de tots i, per tant, fem arribar aquesta
proposta a l’Estat.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Bé, som davant d’una iniciativa fruit del
consens d’aquesta cambra parlamentària i és la problemàtica
que pateixen les Illes en qüestió de manca d’agents de policia
local, cal dir que generalitzada a tots els municipis. És un tema
que ja hem pogut debatre àmpliament, però era interessant
poder presentar una proposta conjunta.

Ja coneixem la situació de la policia local a les Illes i hi ha
municipis que tenen consolidat un cos de policia local, mentre
d’altres, que no en disposen.

També hi ha una desigualtat quant a les retribucions entre
municipis, la qual cosa produeix que hi hagi desplaçaments tot
d’una que hi ha vacants a municipis millor remunerats.

Com sabem, també la normativa de jubilació anticipada ha
fet que hi hagi més jubilacions abans i, per tant, més vacants,
i en els pròxims anys s’estima que se’n produiran prou més.

Tot això és un cúmul de circumstàncies i d’altres que fan
que no es puguin tenir les plantilles de policies locals dotades
com pertoca i, per tant, no es pugui donar un servei adequat a
la ciutadania. Els serveis bàsics no es poden regatejar, i molt
manco els de la policia local, que és la primera que arriba, el
primer contacte que té la ciutadania quan succeeix alguna cosa.

A més, en els municipis amb litoral aquesta manca de
personal cobra més rellevància durant la temporada turística, ja
que es produeix un augment de la població flotant a causa de
l’arribada de turistes i persones que vénen a treballar per fer la
temporada. És més, tots sabem que en els diversos municipis
turístics, hi ha alguns punts que són conflictius a causa del
model de turisme d’excessos que genera problemes de
convivència i que requereix una major presència policial per
afrontar els nombrosos conflictes que genera. O també durant
les festes locals, amb les berbenes que hi ha un augment
considerable de visitants en aquell municipi concret.

Per tot això, és necessari l’eliminació de les taxes de
reposició i que es permeti la creació de noves places.
Necessitam que els municipis puguin cobrir totes les places que
ja tenen vacants, però també ampliar-les allà on faci falta. I en
aquest sentit va la iniciativa que avui debatem. 

També sol·licitam, com ja ha comentat la Sra. Carbonero,
subsidiàriament al Govern de l’Estat, poder alliberar les places
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de segona activitat, perquè es puguin incloure dintre de l’oferta
pública d’ocupació. L’envelliment de les plantilles és una
realitat que afecta el funcionariat en general i la policia local no
és una excepció. És per això que cal ser previsors i alliberar
aquestes places. La finalitat és que no quedin sense patrullar els
carrers i que els ajuntaments no passin pena de no tenir totes les
persones necessàries per tal de donar un bon servei.

I finalment en el darrer punt, sol·licitam que a nivell
supramunicipal les administracions competents, també donin
cobertura a totes les places de les forces i cossos de seguretat
de la nostra comunitat autònoma. Som conscients que també
tenen tota una sèrie de necessitats i mancances, que ja
coneixem perquè hem debatut especialment a la Comissió
d’Assumptes Institucionals, entre d’altres la necessitat de poder
incrementar per exemple el complement d’insularitat que
realment s’adapti al nivell de vida de les Illes Balears. 

Nosaltres també esperam un debat serè, crec que fruit del
consens, té tot el sentit que avui es produeixi d’aquesta manera.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Sans. Corresponde ahora el turno de
palabra al Grupo Parlamentario MÉS por Mallorca, en su
defensa el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Bé, que tenim un bon problema en la
quantitat de policia local, és una evidència que ja coneixíem, de
fet la legislatura passada ja va ser motiu de debat en aquesta
casa. Per això presentam aquesta proposta tots plegats i tots
plegats la defensarem i serem propositius, esper. El
confinament, l’estat d’alarma i les restriccions a conseqüència
de la COVID han fet evident que els ajuntaments del nostre
país estan infradotats en moltes àrees, la policia local és una de
les més evidents. De fet, ens trobam amb municipis que estan
setmanes sense cap policia i la majoria tenen menys efectius
dels que haurien de tenir per les necessitats que tenen. 

El que fa que això sigui així és el propi sistema, perquè ens
entenguem, l’Estat amb la seva obsessió malaltissa per
controlar els ajuntaments i no permetre l’autonomia municipal,
els ha ofegat fins a punt de no deixar que no compleixin la llei
en una qüestió tan delicada com la seguretat. Tot això perquè
l’Estat espanyol pugui seguir gastant a balquena i sense control.
Quan els que atenen directament a la ciutadania i, per tant,
coneixen les necessitats del dia a dia, són els ajuntaments, en la
majoria dels casos. Al cap i a la fi el tema que ens ocupa en
aquesta proposta és la seguretat, una qüestió de vital
importància per a qualsevol societat. Per aconseguir aquesta
seguretat és important que la policia local, aquella que és de
proximitat, estigui dotada amb el personal suficient per tal que

la ciutadania no només estigui protegida, sinó que s’hi senti i
quan tengui una necessitat, aquesta sigui atesa tal com toca.

Per això tenim l’obligació d’exigir a l’Estat que alliberi els
ajuntaments de la collera administrativa que no els deixa
complir amb la ciutadania. L’Estat ha d’eliminar la taxa de
reposició anual dels policies locals. L’Estat ha d’alliberar les
places de segona activitat. L’Estat ha de permetre la creació de
noves places en els cossos de policia local, per poder incloure
a l’oferta pública d’ocupació. L’Estat ha de modificar les taxes
de reposició per poder incloure l’oferta pública d’ocupació a
més de les places ocupades per persones que tenen prevista la
seva jubilació anticipadament i ho sol·licitin per escrit, les
d’aquelles persones que es jubilaran durant els anys 2021 i
2022 a l’edat ordinària de jubilació. I ja per acabar, l’Estat, en
desenvolupar l’Estatut i tenir policia pròpia el Govern de les
Illes Balears, ha de cobrir totes les places de forces i cossos de
seguretat de l’Estat a l’àmbit de la nostra comunitat autònoma.

Al cap i a la fi en aquesta proposició no de llei, una altra
vegada parlam de sobirania, en aquest cas de sobirania
municipal. Si volem que la ciutadania estigui ben atesa, l’Estat
ha de cedir la sobirania que li toca als ajuntaments que, i
aprofitant una de les frases del cantautor manacorí Guillem
d’Efak, que ja he esmentat altres vegades: “els ajuntaments no
són nins de mel i sucre i se saben governar”.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Correspon ara el torn al Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears. Té la paraula
la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Seré breu
en aquesta intervenció perquè crec que és un tema que hem
debatut en aquesta casa en moltes ocasions, només en aquesta
legislatura a la Comissió d’Institucionals ja també n’hem parlat
diferents vegades i pensam que el que és clar és que a la nostra
comunitat autònoma tenim una manca endèmica de policies,
que és cert que s’ha agreujat en la situació de la COVID. 

Crec que el que és important en aquest cas és arribar a un
acord de mínims, que és ver que durant les diferents comissions
i les diferents iniciatives que s’han presentat, n’hi ha hagut
algunes de més ambicioses i n’hi ha hagut algunes que fins i tot
parlaven de la creació de la policia autonòmica, però que és
important -com dic- aquest acord de mínims perquè la veritat
és que ajudarà molt als municipis.

El que també és important és aquest debat, aquest diàleg
que hi ha hagut entre la FELIB i la Conselleria
d’Administracions Públiques i Modernització, en el seu
moment, per intentar trobar solucions, totes les possibles, per
donar compliment a les accions que es fan des de la policia i
per als temes de seguretat, com ara apuntava el Sr. Mas, i per
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a totes aquelles accions que també s’han de desenvolupar per
part de la policia local.

Els municipis es troben sense efectius, perquè evidentment
hi ha més oferta que demanda i davant d’unes millores en les
condicions laborals, ens trobam amb molt de moviment d’un
poble a un altre, deixant plantilles que també s’ha dit en algun
moment, sota mínims i que estan en estat crític, que no ajuden
gens al desenvolupament de les seves tasques.

També pensam que per als batles, no ha de ser agradable
haver de millorar aquelles condicions perquè saben que, en
definitiva, el que faran és agafar personal, efectius d’altres
municipis que també tenen una necessitat. I, per tant, en moltes
ocasions el que voldrien és poder arribar a un acord entre tots
per establir un acord en les condicions laborals perquè no
passàs això.

I d’aquí la demanda a l’Estat en aquests cinc punts que
s’han dit i que jo reiteraré, que són eliminar la taxa de reposició
anual, poder incloure l’oferta pública d’ocupació les places de
segona activitat, permetre la creació de noves places a la
següent oferta pública d’ocupació, modificar les taxes de
reposició per poder oferir aquestes places de les persones que
es jubilaran dins els anys 2021 i 22, i que es cobreixin també
totes les places de forces i cossos de seguretat que pertoquen a
la nostra comunitat, que també -i ho hem debatut a la Comissió
d’Assumptes Institucionals i Generals- són moltes tant per part
de la Policia Nacional com per part de la Guàrdia Civil que
aquestes places estan també fora cobrir. Per tant, aquesta
necessitat de suport i de coordinació entre totes aquestes forces
de seguretat és molt necessària.

En definitiva, es vol intentar donar una solució a aquesta
necessitat que tenen els ajuntaments i sobretot, també s’ha dit,
després que la Llei Montoro encara agreujàs més el problema.
Per tant, s’ha demanat per activa i per passiva la modificació i
fins i tot la derogació d’aquestes lleis, que no s’ha dut a terme
per part del Govern de l’Estat perquè encara vol controlar els
municipis que -recordaré- són els que més han fet els deures.

Gràcies, presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Sureda. Per part del Grup
Parlamentari Mixt té la paraula el Sr. Castells. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, com han dit els
portaveus que m’han precedit, aquesta proposició no de llei és
fruit dels debats i el resultat de la confrontació d’idees que hem
tingut, sobretot a la Comissió d’Afers Institucions i Generals.
Pens que és un bon mínim comú denominador, crec que aquest
mínim comú denominador, com molt bé ha assenyalat el Sr.
Mas, bàsicament està que l’Estat ens deixi treballar, fer feina i
servir els ciutadans com pertoca. 

Ja ha indicat també o ha insinuat la Sra. Sureda, que hi ha
altres solucions que van més enllà, nosaltres continuarem
pensat que un sistema propi de seguretat seria el que realment
donaria resposta a les necessitats dels ciutadans de les Illes
Balears, però jo em volgut sumar a aquest comú denominador
perquè pensem que és un tema greu, és un tema que afecta
gairebé tots els municipis i..., o tots, perdó, tots els municipis.
Per tant, crec que és molt important aquest gest d’unitat al
voltant d’aquestes mesures que és com un programa mínim del
que hauríem d’aconseguir que es desbloquegés per poder donar
als ciutadans el servei que pertoca. Això és tot.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Algun aplaudiment)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Por parte del Grupo
Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la Sra. Guasp. 

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, vicepresidenta. Creo que ya todos los portavoces
que me han precedido han explicado en qué consiste esta
proposición no de ley. Déjenme que mis primeras palabras sean
de reconocimiento al trabajo de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado y sobre todo a nuestras policías locales
que han estado en las calles y en primera linea desde los inicios
de esta pandemia.

Esta proposición no de ley es importante para constatar el
déficit de agentes y policías locales en nuestras islas. Tenemos
plantillas de policías locales muy envejecidas que no se
reponen ante las preceptivas jubilaciones y se recurre al
interinaje y a la temporalidad de manera reiterada. Llevamos
varias iniciativas y propuestas en este sentido, tanto en
comisión como en plenario, y es urgente poner solución a esta
problemática. Buena parte de los municipios comparten las
mismas situaciones y las mismas necesidades, incluso la falta
de policías locales ha llevado a tener que contratar y recurrir a
la seguridad privada. 

En Ciudadanos hemos recogido las demandas de muchos
municipios, de muchos ayuntamientos, de las asociaciones
también de agentes de policía y se constata la carencia de
recursos personales, además de los recursos materiales, faltan
plantillas tan necesarias para garantizar la seguridad de todos
los ciudadanos de cada uno de los municipios de nuestras islas
y para garantizar la prestación del servicio con las mayores
cuotas de calidad, de eficacia y de eficiencia. 

Estamos de acuerdo que urge encontrar soluciones, como ha
dicho el Sr. Castells y los demás portavoces, y es necesario
también mejorar la formación a nuestros policías locales,
mejorar la calidad formativa a través de la EBAP, aunque esto
no se recoge en esta proposición. Es fundamental llegar en
igualdad de condiciones a todas las Illes: Ibiza, Formentera,
Menorca y Mallorca. Estas carencias se han visto acrecentadas
además con la pandemia, sin embargo no es una problemática
nueva en nuestra comunidad autónoma, se lleva arrastrando
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desde hace demasiados años. Y no todo es causa de la tasa de
reposición de efectivos de los últimos años. 

No se puede negar que el Govern no ha sabido anticiparse
y encontrar alternativas. Es cierto que no se han podido reponer
las plazas y no se han convocado tampoco ofertas públicas de
ocupación de policía local por algunos ayuntamientos de
Baleares. Es cierto que la pandemia nos ha puesto delante del
espejo muchas carencias y ésta es una de ellas, por supuesto.
No hay efectivos suficientes para controlar tampoco la
normativa y el cumplimiento de las restricciones para controlar
la pandemia.

Ya conocen la postura de Ciudadanos, más control y más
inspección del cumplimiento de aforos, normativa, horarios y
menos prohibición. Sin embargo, la realidad es que no hay
suficientes efectivos para realizar este control ni para garantizar
la seguridad en nuestros municipios con la calidad y el servicio
que requieren los ciudadanos de nuestras islas. 

No podemos obviar las necesidades específicas también de
nuestras islas, se necesita dotar de plantillas adecuadas a la
realidad en nuestras cuatro islas y de todos nuestros municipios.
Ya no hay municipios grandes ni pequeños, sino municipios
que comparten necesidades de acuerdo a la oferta turística
diversificada: turismo rural, cultural, histórico, ciclo de rutas,
que implican movilidad. Hay muchos municipios en nuestras
islas que triplican su población.

Espero que con esta proposición no de ley el Govern tenga
ya un mandato parlamentario que pueda ir al Gobierno central
a exigir esta relajación de la tasa de reposición y ya el 11 de
noviembre la consellera Isabel Castro se reunía en la
confederación..., con el Ministerio de Política Territorial, le
trasladó esta queja y esta manifestación y esperamos que con
esta proposición no de ley se consiga que el Gobierno central
ponga solución a esta problemática.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Camps. 

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. En nom del Partit Popular
reconeixement i agraïment a tots els professionals de policies
locals de les Illes Balears. 

Abans d’entrar en matèria voldria que quedàs clar que al
Partit Popular ni creim ni practicam els cordons sanitaris que
algun que altre partit practica i incita. La mateixa gravetat té el
que proposa com també són les afirmacions falses i
calumnioses de la presidenta Armengol que diu que no
renunciarà mai a la paraula, però s’oblida convidar segons

quins partits; com exemple aquesta proposició no de llei. La
mateixa gravetat tenen, senyors del Govern.

Voldria recordar que el Partit Popular des del principi de
legislatura ha procurat i ha demostrat interès aportant
iniciatives, millores a causa de la falta i la mala gestió i
planificació que tenien des del Govern de les Illes Balears.
També vull que quedi clar als ciutadans d’aquestes illes que
adherir-se en aquesta proposició no de llei és per
responsabilitat i coherència a la gravetat de la situació. En el
que duim de legislatura hem demanat en ple per temes de la
policia quatre vegades, així com hem tractat diverses
proposicions en comissió i en particular l’última que
desgraciadament tampoc no va prosperar per la
irresponsabilitat d’aquest govern i dels seus socis que li donen
suport i avui convé recordar que sol·licitaven molt semblant a
allò que avui aprovarem.

El 6 de setembre de 2019 el Partit Popular just començar
aquesta legislatura va registrar una proposició no de llei amb
dos punts que va ser tractada a l’octubre del 2019: convocatòria
extraordinària i urgent per a nous policies i dos, coordinació
amb els municipis de les Illes Balears perquè garanteixin les
seves necessitats bàsiques. Vostès, senyors del Govern, varen
votar que no incomprensiblement, però així va ser, les quatre
preguntes en ple que reivindicaven la implicació del Govern en
l’organització de cursos per a nous policies, la falta de
presentació de les memòries de l’ISPIB, la falta del lideratge de
l’EBAP, la falta d’atenció que fan des de la conselleria la
FELIB i ajuntaments en les seves peticions.

Vostès també varen votar no a unes partides addicionals per
a les policies locals a causa de les feines extraordinàries pel
tema de la COVID de fer... i sol·licitar reforços urgents dels
cossos i forces de seguretat de l’Estat, però avui votaran que sí.

Em centraré de forma especial en aquesta part, mirin fins on
arriba el sectarisme i la manipulació de la Sra. Armengol, i fruit
de la modificació de la Llei de coordinació de policies locals
que va fer l’exconsellera Cladera en l’anterior legislatura no ha
estat la solució, és més, ha creat més complicació. 

El Partit Popular, el 19 d’agost de 2020, va registrar una
proposició no de llei per preveure organitzar, coordinar i
planificar. Va ser tractada l’octubre, tres punts cabdals, al més
ràpid possible i que no excedeixi del 31 de desembre de l’any
2020, es posin a l'agenda les convocatòries necessàries per
poder donar garantia a les peticions fetes des de la FELIB.
Vostès van votar que no. Punt 2. S’organitzin nous cursos de
formació i es puguin iniciar abans del 31 de març. Vostès van
votar que no. I garantir la qualitat formativa a les illes d’Eivissa
i Menorca en cas que es desestacionalitzés la formació a les
illes mencionades. Vostès van votar que no. Vam quedar
empatats i un mes més tard, dia 24 de novembre, en el plenari,
vam votar i no va prosperar, que no.

Per tant el sectarisme imposat per aquest govern, les seves
formes i frissors per registrar aquesta proposició no de llei,
iniciativa que avui tractam i que prosperarà, el passat 22 de
desembre, amb els errors que tenen recollits en aquesta
proposta, vostès van tenir la intenció de presentar-ho, sens
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falta, el mateix dia 22 i el que interessava era que el Partit
Popular els digués que no. 

Per tant aquesta proposició no de llei, amb alguns brindis al
sol, accions que ja es permeten com la taxa de reposició des de
l’any 2017 -per cert, Sra. Carbonero, entenc que al punt
l’objectiu és 1 eliminar els límits de la taxa, no?-, sort tenen
tots els municipis de la Llei Montoro que fruit al seny i a
l’estalvi es poden anar utilitzant amb les greus necessitats que
tenim, s’imaginen vostès que no tinguessin aquests estalvis fets
fruit de la Llei Montoro?

Duen sis anys ja en el Govern: l’EBAP no funciona, l’ISPIB
tampoc i no per moltes iniciatives que presentin com aquesta,
si no saben organitzar, planificar ni executar, sempre anirem
contra corrent. De què li serveixen a la Sra. Garrido les
memòries de l’ISPIB?, que per cert a dia d’avui encara no ha
presentat la de 2020. Com volen vostès anticipar-se als
problemes?

Recordar-los una vegada més que des de l’any 2015 a dia
d’avui hi ha més de 303 policies menys a les plantilles de les
Illes Balears, serà culpa dels gestors, que no en saben. 

El Partit Popular continuarà reivindicant, apostant per les
millores a les policies locals així com a les forces i cossos de
seguretat de l’Estat, vetllant per la seguretat de tots els
ciutadans. Per cert, els policies locals de 55 a 60 anys ni estan
vacunats ni estan a llistes per fer-ho, una mostra més de la
deixadesa d’aquest govern cap a aquest col·lectiu estratègic per
a la nostra societat. 

Moltes gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Camps. Intervenció del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, per fixar la posició. Té la
paraula el Sr. Campos. 

EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

Gracias, Sr. Presidente. Todo nuestro reconocimiento a la
policía local, a la policía nacional y a la guardia civil. Hoy es
un día, además, a través de esta proposición no de ley
precisamente para reconocer aun más el trabajo sacrificado que
hace la policía local y que es raras veces agradecido, incluso
olvidado, y desde luego desde VOX nuestro apoyo absoluto
porque es evidente que hay una falta tremenda de efectivos
policiales. No solo policía local sino también en policía
nacional y en guardia civil.

Y yo supongo que habrá muchos policías locales a los que
les hubiera gustado que VOX hubiera participado en esta
proposición no de ley, estoy convencido. Pero
desgraciadamente vemos aquí y hoy este parlamento, el
Parlamento balear, hoy día 4 de mayo de 2021, lleva a la
práctica por iniciativa del Partido Socialista -seguida de
Podemos y de MÉS- la práctica de lo que llaman un cordón
sanitario. Ni siquiera se han dirigido -ni siquiera se han

dirigido- a esta formación política para ver si estábamos de
acuerdo o no.

Han mentido ustedes, señores de la izquierda, Partido
Socialista, de Podemos y de MÉS, cuando han salido aquí
diciendo que esta proposición no de ley era fruto del consenso
y del acuerdo conjunto de todos. Mentira. Porque en esta
cámara yo sé que les gustaría que una parte de los diputados no
estuviéramos, pero es que estamos. Decenas de miles de
ciudadanos de Baleares han votado a esta formación política.
Y ustedes yerran en el tiro. Se equivocan claramente. Y se
equivocan claramente porque no hay nada más grave en
democracia que intentar expulsar a una formación democrática
-como VOX- del arco parlamentario. Y ustedes hoy lo han
llevado a la práctica aquí. 

Yo agradezco las palabras del diputado Camps, al
reconocer aquí abiertamente que, desde luego, estas no son
prácticas democráticas. También yo animo al resto de
formaciones políticas a que no se queden solo en las palabras,
ustedes hagan lo que quieran pero no firmen proposiciones no
de ley que imponen cordones sanitarios, que no son cordones
sanitarios son sogas antidemocráticas.

Ustedes proponen sogas antidemocráticas en Baleares a
decenas de miles de ciudadanos. Lo intentan a nivel nacional,
intentan -no sé- expulsar a la que ya es tercera formación
política a nivel nacional. Sinceramente, señores de la izquierda,
sinceramente señores del Partido Socialista, hoy me pongo en
la piel de policías locales, de ciudadanos en general no votantes
de VOX y pienso ¿qué pensarán?,¿qué pensarán? Dirán, aquí
hay unos diputados que no pueden intervenir o que -mejor
dicho- no se les llama para poder colaborar en lo que es la
dinámica parlamentaria y los intentan dejar fuera, ustedes
¿cómo creen que llegará este mensaje a los ciudadanos en
general?, ¿creerán que están con ustedes, queriendo quitar a
una formación política democrática del arco parlamentario?, ¿o
se pondrán del lado del que quieren marginar?

A ver si me entienden, nosotros desde luego vamos a seguir
hablando, estamos en la tribuna, vamos a seguir defendiendo
los intereses de los ciudadanos, ustedes no nos van a poder
callar, por mucho que lo intenten, vamos a seguir sentados
aquí, nos presentaremos a las próximas elecciones, las siglas
VOX se presentarán a las próximas elecciones y los ciudadanos
serán los que decidan qué representación tenemos. 

Y yo creo que los ciudadanos no son tontos aunque ustedes
los traten como menores de edad. Y yo creo que los ciudadanos
se dan cuenta de quién defiende la democracia y quién está de
acuerdo en que todos ustedes puedan hablar libremente porque
nosotros, esto, no lo haríamos jamás con ninguno de ustedes,
aunque estemos en las Antípodas, porque nosotros sí que somos
demócratas de verdad. 

Así que esta soga antidemocrática, este cordón sanitario que
llaman ustedes y que no es otra cosa que una soga, no nos lo
han aplicado a nosotros: se lo han aplicado ustedes mismos que
se sitúan fuera del arco parlamentario porque nosotros
votaremos a favor de esta proposición no de ley. 

Muchas gracias. 
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(Alguns aplaudiments)

 (Se sent el timbre de crida per a votació)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Vol fer ús de la paraula algun grup
proposant? Idò si no volen fer ús de la paraula cap dels grups
proposants, esperam un momentet... perquè puguin acabar
d’entrar els diputats... 

Idò passem a votar. 

(Remor de veus)

Passam a votar. Votam.

50 sí, cap no i cap abstenció.

V. Informe de la Comissió de l’Estatut dels Diputats i les
Diputades sobre el règim d’incompatibilitat de la diputada
Sra. Irene Triay i Fedelich. 

Ara passam al cinquè punt de l’ordre del dia que és
l’informe de la Comissió de l’Estatut dels Diputats i les
Diputades sobre el règim d’incompatibilitat de la diputada Sra.
Irene Triay i Fedelich. Sra. Secretària primera, vol llegir
l’informe?

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

“La Comissió de l’Estatut dels Diputats i les Diputades, en
reunió mantinguda dia 20 d’abril de 2021, ha estudiat la
declaració presentada per la diputada Sra. Irene Triay i
Fedelich 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 a l’efecte de la comunicació de
qualsevol alteració de la declaració formulada a efecte
d’incompatibilitats.

L’examen s’ha fet de conformitat amb el que estableixen els
articles 3 i 5 de la Llei 8/1986, 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
5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general i les
modificacions posteriors.

Atesa la normativa abans esmentada, aquesta comissió resol
informar la cambra que la diputada Sra. Irene Triay i Fedelich
no està subjecta a cap tipus d’incompatibilitat per a l’exercici
del seu càrrec.

20 d’abril de 2021”.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Secretària. 

Un cop acabada la lectura, sotmetem a votació l’informe.
Votam.

50 vots favorables més 1 vot telemàtic que són 51 vots
afirmatius, cap en contra i cap abstenció.

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