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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia senyors diputats, senyores diputades. Bon dia. 

Abans de començar el primer punt de l’ordre del dia, els he
de comunicar que el Govern ha sol·licitat, mitjançant els escrits
RGE núm. 4725 i 4726/21, l’ajornament de preguntes incloses
a l’ordre del dia, amb motiu de l’absència del conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball, Sr. Iago Negueruela, i de
la presidenta del Govern, Sra. Francina Armengol.

I.7) Pregunta RGE núm. 4633/21, presentada per la
diputada Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a turisme britànic.

I.9) Pregunta RGE núm. 4630/21, presentada pel
diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pla de desescalada en el
sector de noces i esdeveniments.

I.12) Pregunta RGE núm. 4618/21, presentada pel
diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a corredors turístics.

I.15) Pregunta RGE núm. 4621/21, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a garantia de la salut pública, un cop expirat
l’estat d’alarma.

I.16) Pregunta RGE núm. 4636/21, presentada per la
diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes balears, relativa
a Oficina anticorrupció.

I.17) Pregunta RGE núm. 4623/21, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a drets dels ciutadans de
Balears.

I.18) Pregunta RGE núm. 4625/21, presentada per la
diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos relativa a pla de desescalada.

I.19) Pregunta RGE núm. 4635/21, presentada pel
diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a polítiques necessàries per
a les Illes Balears.

Les preguntes ajornades són les següents: RGE núm.
4633/21, relativa a turisme britànic, presentada per la diputada
Sra. Cabrera, del Grup Parlamentari Popular; RGE núm.
4630/21, relativa a pla de desescalada per als sectors de noces
i esdeveniments, presentada pel diputat Sr. Sagreras, del Grup
Parlamentari Popular; RGE núm. 4618/21, relativa a corredors
turístics, presentada pel Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del
Grup Parlamentari Ciudadanos; RGE núm. 4621/21, relativa a
garantia de la salut pública, un cop expirat l’estat d’alarma,
presentada pel diputat Sr. Castells, del Grup Parlamentari Mixt;
RGE núm. 4636/21, relativa a Oficina Anticorrupció,
presentada per la diputada Sra. Catalina Pons, del Grup
Parlamentari El Pi; RGE núm. 4623/21, relativa a drets dels
ciutadans de Balears, presentada pel diputat Sr. Campos, del

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares; RGE núm. 4625/21,
relativa a pla de desescalada, presentada per la diputada Sra.
Patricia Guasp, del Grup Parlamentari Ciudadanos; i RGE núm.
4635/21, relativa a polítiques necessàries per a les Illes Balears,
presentada pel diputat Sr. Gabriel Company, del Grup
Parlamentari Popular.

Començam amb el primer punt de l’ordre del dia que
correspon a les preguntes amb sol·licitud de resposta oral
davant el ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 4617/21, presentada pel
diputat Sr. Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a sentència que anul·la
el decret posidònia. 

Primera pregunta, RGE núm. 4617/21, relativa a sentència
que anul·la el decret posidònia, que formula el diputat Sr.
Maxo Benalal del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula
el Sr. Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días a todos. Sr. Conseller,
yo me pregunto si el problema de la disminución de las
praderas de posidonia es una preocupación real o ficticia del
Govern. No entiendo por qué cuando la destrucción de la
posidonia se origina en un 90% en aguas residuales, vertidos al
mar, residuos, problemas de depuración y emisarios, se
concentran ustedes en el 10% restante, que es la navegación de
placer. Le he hecho muchas preguntas en esta legislatura sobre
emisarios y depuradoras, o sea que la pregunta es real. En
cambio, se concentran ustedes en sancionar y perseguir al 10%
restante, sin darse cuenta de que si resolviesen el problema de
los vertidos al mar, ese 10% no representaría absolutamente
nada.

Hoy ya cuando unos ciudadanos están anclados en nuestras
costas, charlando, pasando el día y oyen un motor, ya comienza
la taquicardia para ver si el Govern, en su afán recaudador o en
su afán de control territorial por sus tropas, ya les va a abordar
para ver en qué lugar exacto han fondeado para seguidamente
sancionar.

Me parece que han errado completamente en el régimen de
sanciones. El señor que tiene una barca y sale con su familia y
amigos, no ese un peligroso capitalista al que hay que parar y
multar, para que prefiera la temporada siguiente irse a las
plácidas aguas de la Costa Brava, Costa Azul o Costa
Esmeralda.

Y así llegamos al tema de las sanciones y la decisión del
Tribunal Superior de las Islas Baleares, que ha declarado nulo
el régimen sancionador previsto en el Decreto balear de
posidonia, aprobado por el Govern en 2018.

¿Qué van a hacer ahora? ¿Trataran de revisar las políticas
sancionadoras y a lo mejor revisar la problemática de
destrucción de praderas de posidonia donde realmente está?

Gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Benalal. 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. Sr.
Benalal, pensava que vostè comptava amb més sensibilitat
sobre aquest tema i que no entraria dins aquests cercles
demagògics a què alguns sectors i alguns partits polítics ja ens
tenen acostumats. Així i tot me centraré en respondre la seva
pregunta i ho intentaré fer d’una manera taxativa, nítida i si em
permet clara.

El Tribunal Superior de Justícia en cap cas, en cap cas, no
ha anul·lat el règim sancionador del decret. Si vostè es llegeix
el decret, el que fa el Tribunal Superior de Justícia és anul·lar
l’article 13.1, que és una formulació genèrica, que de fet ha
estat copiada literalment de diversa normativa d’àmbit estatal
i que, de fet també -tot sigui dit- va ser avalada explícitament
pel dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears. Si vostè
es llegeix l’article 13, que és el de règim sancionador, veurà
com el Tribunal Superior de Justícia manté l’article 13.2 i
l’article 13.3, que de fet són els apartats que tipifiquen i que,
per tant, han estat utilitzats des del naixement del decret fins a
dia d’avui, a l’hora d’interposar, si així ha estat oportú, algun
tipus de sanció sobre qualsevol infracció.

Per tant, Sr. Benalal, el que li puc dir és que aquestes
modificacions derivades de la sentència del Tribunal Superior
de Justícia no suposen en cap cas cap tipus de conseqüència
sobre l’aplicació real i pràctica del decret i, per tant, i responent
a la seva pregunta, el que li puc dir és que aquest govern
seguirà aplicant aquesta normativa com ha fet fins ara.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias por su respuesta, Sr. Conseller. En realidad, bueno,
es lo que es. Yo realmente lo único que podía pedirle es que se
aproveche la situación para cambiar a lo mejor el régimen
sancionador, cambiar la situación ahora mismo de perseguir
una parte de los supuestos culpables y en realidad buscar
realmente dónde están los problemas. Para ello, como siempre
y lo sabe usted bien, yo le he ofrecido mi ayuda y no tenemos
ningún problema para hacerlo, mientras encontremos dónde
está la problemática.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Benalal. 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. Sr. Benalal, aprofit el
temps que em queda per recordar la transversalitat del Decret
posidònia. I això no ho diu el conseller de Medi Ambient, sinó
que ho diu un BOIB i basta llegir el Decret posidònia, del seu
article 1 fins a la seva darrera disposició, i veurà com hi ha
disposicions que parlen específicament d’altres efectes negatius
sobre la posidònia oceànica i que no tot se centra, com alguns
volen voler veure, sobre el tema dels fondeigs.

I li donaré una xifra per acabar. L’any el passat el servei de
vigilància i assistència a la posidònia va fer més de 90.000
actuacions a les Illes Balears l’estiu passat. Més de 90.000
actuacions! D’aquestes 90.000 actuacions sols el 8% de les
barques varen haver de ser mogudes i corregides. Això indica
també -i ho vull posar en relleu- la gran sensibilitat dels usuaris
de la mar. Per tant, és important remar cap a la mateixa direcció
i sobretot garantir...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

I.2) Pregunta RGE núm. 4613/21, presentada per la
diputada Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a implicacions per a Balears de l’aplicació de l’article 12.2
de la LOMLOE.

Segona pregunta, RGE núm. 4613/21, relativa a
implicacions per a Balears de l’aplicació de l’article 12.2 de la
LOMLOE, que formula la diputada Sra. Maria Antònia Sureda
i Martí del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears. Té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats. Molt bon
dia. En el capítol 1, educació infantil de la LOMLOE, en el seu
article 12.2, principis generals, diu que “els centres que acullin
de manera regular a nins i nines entre 0 i 6 anys hauran de ser
autoritzats per les administracions educatives com a centres
d’educació infantil”.

Per tant, arrand’aquest punt d’aquest article de la llei, Sr.
Conseller, ens agradaria saber quines implicacions tendrà per
a Balears l’aplicació d’aquest article?

Gràcies,  president.

EL SR. PRESIDENT:

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

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202104613
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, president. Diputats, diputades. Sra. Sureda,
gràcies per la seva pregunta. En definitiva, són dels que creuen
que la LOMLOE, malgrat totes les mentides i exageracions que
s’han fet durant aquests mesos passats, suposa per a l’educació
infantil -no entraré en altres qüestions- un canvi de
plantejament absolut. 

Tenim una concepció educativa que és la que realment hem
reclamat des del principi des de fa molts d’anys i creim que la
LOMLOE suposa una institucionalització de l’etapa de 0-3,
suposa realment que l’Estat reconeix aquesta etapa, que hi ha
d’implicar realment posar recursos en aquest aspecte i suposarà
d’una forma clara un procés de creació de places, que és
importantíssim sobretot a Balears i el procés de sosteniment.

Nosaltres des de 2015, vostè ho sap, vàrem tornar a posar
en marxa l’IEPI, que estava totalment en una situació d’inacció
total absoluta, començant amb una etapa d’ajudar els centres
municipals que havien creat escoletes i també una xarxa
complementària; i ara, en aquesta segona legislatura, hem tret
una convocatòria que suposa la creació de places, és a dir,
9.000 euros per plaça a les places públiques i 4.000 per a la
reconversió de guarderies.

Per tant, entram en una etapa nova de l’educació infantil de
0-3 i per això necessitam, per una part, els fons europeus -que
arribaran evidentment- importants i necessitam la col·laboració
de tots els ajuntaments i consells insulars i de tots els grups
parlamentaris. 

Estic convençut que amb la LOMLOE, amb la futura llei
d’educació de les Illes Balears i amb tota la política que feim
fins ara amb 0-3 crec que en un parell d’anys podem fer un
canvi important quant a creació de places, creació de places en
qualitat, en equitat i sobretot la possibilitat que siguin les
famílies que puguin triar aquelles escoletes que responguin a un
plantejament pedagògic.

No vull deixar de plantejar que a finals de la passada
legislatura es va aprovar en aquest parlament que siguin els
consells insulars que regulin les guarderies. Evidentment les
guarderies són etapes no escolars, no educatives i la LOMLOE
el que fa és separar molt bé el que és una etapa educativa del
que és una etapa, uns espais o uns serveis socioeducatius. Per
tant, diria que la LOMLOE serà positiva per a les Balears.
Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Sr. Conseller, és veritat que s’han fet
avanços en 0-3 i encara hi ha molta feina a fer, però jo em
voldria centrar en el tema del decret que va..., o l’esborrany de
decret que es va parlar dins el 2018 que ja quan va sortir o que

es preparava era per regular aquests serveis assistencials i de
guarda de 0-3 i ja en aquell moment vàrem manifestar, des del
nostre grup parlamentari, que estàvem en contra d’aquest
decret.

La consellera des d’aleshores, almanco al principi, sí que
parlava de la sentència del Tribunal Suprem i de la necessitat
de regular aquesta xarxa de guarda. Nosaltres no hem dit mai
que no s’hagi de fer, tot el contrari, però sí que no es podia fer
de qualsevol manera i és cert que es va el compromís i es va
donar l’encomanda als consells perquè ho fessin. Però davant
la LOMLOE pareix, o ens fa la sensació, que seria la
conselleria ja que és una etapa de 0-3 on hi ha nins de manera
regular. Per tant, li demanaríem que ho estudiassin jurídicament
perquè aquests nins, sempre ho hem dit, no hi ha d’haver dues
etapes o nins de primera i de segona segons així com estiguin
tractats i s’havien de posar en marxa una sèrie d’accions perquè
no fos així. 

Per tant, és veritat que al Consell de Mallorca hem de
recordar que fa molts d’anys que es fa feina dins l’etapa 0-3,
però a Mallorca i a Eivissa no és tant així. S’ha de fer una
encomanda -pensam- una altra vegada a la conselleria per tirar
endavant aquest reglament de les activitats assistencials del 0-3.
És perquè es tengui en compte i s’estudiï. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, president. Sra. Sureda, moltes gràcies.
Nosaltres evidentment en aquests moments el ministeri
comença a elaborar un decret sobre aquest tipus de coses, en
consulta amb les comunitats autònomes, i en funció de les
condicions nosaltres regularem el que podem regular. Si no és
etapa educativa evidentment que nosaltres no regularem el que
no ens correspon a nosaltres i nosaltres volem que 0-3 sigui
fonamentalment una etapa educativa. Tot l’altre que pot existir
ha d’estar perfectament regulat per una qüestió clara, la
protecció de menors i aquesta per a nosaltres és fonamental.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.3) Pregunta RGE núm. 4622/21, presentada per la
diputada Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a retallada de l’horari del
centre de salut de Ferreries. 

Tercera pregunta, RGE núm. 4622/21, relativa a retallada
de l’horari del centre de salut de Ferreries, que formula la
diputada Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari
Mixt. Té la paraula la Sra. Font.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202104622


4738 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 79 / 11 de maig de 2021 

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Bon dia, Sra.
Consellera. Abans de formular-li la pregunta voldria fer una
mica d’antecedents per explicar i situar la pregunta i
contextualitzar-la.

El 17 de març es produeix una reunió telemàtica entre la
batllessa, la regidora de Serveis Socials amb representants de
la direcció d’Atenció Primària de la Gerència de l’àrea de salut
de Menorca i el centre de salut de Ferreries. A aquesta reunió
ib-salut exposa la voluntat d’implementar tot un seguit de
canvis organitzatius, millores també, i un dels camins que hi ha
és la reducció de l’horari. En aquest moment ja l’ajuntament va
mostrar una mica d’inquietud. El dia 30 de març l’ajuntament
rep la proposta del representant del centre de salut dient que a
partir de dia 3 de maig es produirà aquest canvi d’horari. El dia
21 d’abril es produeix una segona reunió amb els mateixos
representants que el dia 17 i l’ajuntament exposa i diu que no
ve d’acord amb cap modificació mentre ib-salut no ho expliqui
a la ciutadania a través del consell municipal d’acció social.

Així que l’ajuntament convoca correctament la reunió per
al dia 27 d’abril per tal que ib-salut pugui explicar aquests
canvis, però la sorpresa ve el mateix 27 d’abril que ib-salut
comunica a través dels mitjans de comunicació la decisió del
canvi a partir del 3 de maig. Clar, aquesta reunió amb el consell
municipal sí que es produeix, però només poden escoltar, no
podem fer cap tipus d’aportació. Clar a nosaltres açò ens sona
una mica política de fets consumats. 

Hem de recordar, a més, que també hi ha una moció
presentada pels equips de govern de l’Ajuntament de Ferreries,
aprovada per unanimitat, a favor de mantenir aquest horari,
però també fent una valoració positiva d’alguns dels canvis que
es volien proposar. 

Clar, a nosaltres, Sra. Consellera, ens preocupa que sembla
que la decisió s’ha pres sense escoltar o tenir en compte
almenys l’opinió del poble de Ferreries, del poble i de
l’Ajuntament de Ferreries. I torn a insistir, l’ajuntament no està
en contra de moltes de les contrapartides que ofereix ib-salut,
el punt de discrepància és l’horari, la retallada d’horari. 

Així que, tenint en compte tot el que acab d’explicar, Sra.
Consellera, la pregunta és aquesta, com valora la Conselleria de
Salut actuar en contra del que demana el poble amb la retallada
de l’horari del centre de salut de Ferreries?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Bon dia a tothom. Bon dia, diputada,
gràcies per la seva exposició. El cert és que tots els canvis
sempre generen una mica de rebuig, sempre, en tots els centres

de salut. És un fet que ens succeeix quan hi ha canvis de
metges, de professionals de referència, ... és cert, o sigui fins
aquí és cert. També pens o com a mínim m’han garantit que
aquest diàleg s’ha mantingut amb el consistori.

El canvi es deu a una proposta dels professionals del centre
que la proposta que fan és coincidir amb els companys del (...),
que es fa a tots els centres de Balears. O sigui, l’horari
normalment els centres tanquen a les vuit de l’horabaixa per
poder coincidir d’una a tres, poder fer activitat comunitària,
poder fer formació, coordinació. És a dir, que es vegin els
professionals perquè si fan horaris de vuit a tres i de tres a deu
no es veuen, no coincideixen. Llavors, clar, l’objectiu era, es
poden fer, es pot fer, s’accepta aquesta proposta sempre que
redundi en una millora en l’assistència dels ciutadans i els
professionals del centre de salut així s’hi han compromès. 

Per una altra banda, per part del servei de salut es va revisar
l’activitat que hi ha en aquestes dues hores. Clar, durant l’any
2020 es varen atendre 60 persones de vuit de l’horabaixa a deu
del vespre en tot l’any, és a dir, una persona cada sis dies
pràcticament. Durant el primer trimestre d’enguany unes 16
visites, perdó..., sí, 16 visites en el primer trimestre. Per tant, es
manté la mateixa proporció, és a dir, no és una franja horària on
la gent va habitualment al centre de salut. 

Llavors, volem recuperar presencialitat, accessibilitat,
proximitat i s’ofereix per part dels professionals una hora més
de consulta cada dia, en lloc d’acabar la consulta a les sis i
mitja acabar a les set i mitja i que els ciutadans tenguin els seus
professionals de referència. 

Vostè sap que per a nosaltres, per a aquest govern, l’atenció
primària és una prioritat i no acceptarem mai una proposta que
no sigui en benefici de la població.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Consellera. Em queda
poc temps, supòs que també el que passa és que hi ha més
sensibilitat ara a la gent amb què vivim enfront d’aquests temes
de salut. Jo li insistesc, l’ajuntament valora molt positivament
molts dels canvis que vostè comentava, però sí que trob que és
necessari un altre petit esforç més de diàleg per continuar
escoltant una mica més aquestes demandes. No li estic
discutint...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

Gràcies. Em compromet a mantenir més diàleg perquè estic
convençuda que és la forma d’avançar. També dir que a partir
del dia 17 la població de totes les Illes Balears ja podrà accedir
directament al metge de família i a l’infermera sense cita
telefònica. Crec que aquesta és també una gran notícia.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.4) Pregunta RGE núm. 4632/21, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reducció en alts càrrecs i
polítics com a conseqüència de la remodelació del Govern. 

Quarta pregunta, RGE núm. 4632/21, relativa a reducció en
alts càrrecs i polítics com a conseqüència de la remodelació del
Govern, que formula el diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir,
del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. En la última
remodelación del Govern el pasado mes de febrero una de las
líneas anunciadas en la rueda de prensa fue que se reducían
810.000 euros en coste político y unos quince cargos, eso se
manifestó textualmente.

La semana pasada supimos que realmente al final son
240.000 euros y dos o tres cargos políticos, es decir, menos de
una tercera parte de lo anunciado... Si nos pueden explicar
exactamente en qué ha consistido la remodelación del Govern
en cuanto a esta cuestión.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. 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. Lafuente, la reducció en
alts càrrecs i polítics com a conseqüència de la remodelació del
Govern del passat mes de febrer es va dur a terme així com es
va anunciar. Es varen fusionar dues conselleries i se’n va crear
una de nova: la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i
Cultura. 

A més es varen fusionar vuit direccions generals en quatre,
es varen suprimir dues places en rang de direcció general, el
cap de Secretaria del Gabinet de la presidenta i el director de
l’Agencia Tributària de les Illes Balears; s’amortitzaren set

places de cap de Secretaria, dues a Presidència del Govern, a
Vicepresidència, Conselleria d’Hisenda, Fons Europeus, Medi
Ambient i Agricultura; i s’eliminà una plaça de coordinació del
SOIB, una gerència de l’IBITEC i una del Consorci del
Velòdrom de les Illes Balears.

Per altra banda es va crear la plaça del director de l’Oficina
de Salut pública i es va reconvertir la plaça vacant del delegat
del Govern de les Illes Balears a Madrid en la Direcció de
l’Oficina de Planificació i Coordinació d’Inversions
estratègiques.

Com vostè haurà pogut sumar mentre jo li he anat dient
“sumar, restar”, que no és tan complicat, el resultat final és
l’eliminació de quinze places amb més de 800.000 euros
d’estalvi.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sra. Consellera, mire, yo
le habría agradecido que el 23 de febrero que presenté esta
pregunta precisamente por escrito pidiendo cómo se había
reorganizado el Govern en vez de contestarme como es habitual
con la relación de decretos de nombramientos y ceses me
hubiese hecho las cuentas que usted acaba de decir ahora en
plenario, lo cual habría sido bastante más transparente que lo
que usted contestó en su momento, porque la transparencia se
practica, no se predica como suelen hacer ustedes.

Lo que seguramente ha pasado es que después de hacer
todo eso ustedes también han incrementado, después de la
reorganización, nuevos cargos políticos con lo cual el número
de reducción se queda en los 240.000 publicados por la prensa
la semana pasada...

(Remor de veus)

... Eso desgraciadamente les pasa por ser poco claros y poco
creíbles en esas cuestiones y poco entendibles. Siguen siendo
el gobierno más caro de la historia de la comunidad autónoma,
incluso con la reducción, y lo que era una buena táctica de
marketing desgraciadamente se ha convertido en una falsedad,
y desgraciadamente entendemos que con la que está cayendo
con la crisis económica que tiene esta comunidad autónoma,
con la cantidad, el índice de pobreza disparado, el incremento
de paro y encima con la subida fiscal que nos prepara el Sr.
Sánchez lo lógico sería que en lugar de primero bajar y después
subir el número de cargos políticos, pues, continuasen a la baja.

Ya se lo decía el sindicato STEI, nada sospechoso de ser
del Partido Popular, que se han dedicado a crear una
conselleria con funcionarios afines, riéndose de los
funcionarios y creando cargos digitales, desgraciadamente... el
STEI les decía que se estaban riendo de los funcionarios y lo
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que realmente pasa es que se están riendo de la gente con esta
política de marketing y falta de verdad y transparencia.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Lafuente, jo a vostè li
pressuposava una mica més de rigor, no que es deixi moltes
vegades arrossegar per segons quins elements del seu partit,
però a vostè sí que li suposava una mica de rigor i que després
vengui aquí a dir-nos: “el que deu haver passar és que després
de fer aquesta remodelació deu haver fet, deuen haver creat
alguns plaça més...”. Per favor, Sr. Lafuente, vostè sap
perfectament com funciona.

Aquests són els números. Què va fer vostè? Vostè va agafar
un diari la setmana passada i el mateix dia en què sortia una
notícia al diari va presentar la pregunta.

L’adequat hagués estat que hagués anat a la pàgina de
transparència, que si hi va anar no hi va anar... només va anar
a les sumes que fa l’Excel, però no va anar als càrrecs, una
mica de bussejar dins la pàgina, una mica de rigor, una mica de
mirar les coses, no únicament de llegir el diari, quedar-se amb
els titulars i venir aquí a contar la seva història perquè, sap què
passa?, que hi ha dos tipus de govern o dos tipus de maneres de
governar: una, on creim en els serveis públics i les persones
necessàries per gestionar-los; i una altra, on no es creu en els
serveis públics i, posin les persones que posin per gestionar-los,
no són necessàries. 

Al govern del qual vostè va formar part, del Sr. Costa, de la
Sra. Riera, del Sr. Company... la meitat dels càrrecs que tenia
sobraven pel que varen fer.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.5) Pregunta RGE núm. 4723/21, presentada per la
diputada Sra. Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a denúncies sobre nous
abusos sexuals a menors tutelats. 

Cinquena pregunta, RGE núm. 4723/21, presentada en
substitució de la RGE núm. 4624/21, relativa a denúncies sobre
nous abusos sexuals a menors tutelats, que formula la diputada
Sra. Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares. Té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Señoras y señores diputados, muy
buenos días. Sra. Santiago, ayer y hoy nos hemos vuelto a
despertar con nuevas noticias espeluznantes difundidas por
Okdiario sobre una denuncia de finales de noviembre
interpuesta por un monitor de menores tutelados.

Este trabajador relata en su denuncia nuevos casos de
abusos sexuales, esta vez dentro de los centros de acogida,
vejaciones, trato degradante, además de irregularidades como
el cobro de subvenciones por tener acogidos a menores que
nadie ha visto y que nunca han ido por el centro.

Sra. Santiago, ¿me puede indicar qué medidas ha tomando
el Gobierno balear ante esta denuncia interpuesta por un
educador en el mes de noviembre?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom, Sra. Ribas, no
s’han detectat dins els centres que gestiona el Govern cap tipus
d’abusos sexuals des del novembre, ni cap tipus d’incidència
d’aquestes característiques ni cap tipus de denúncia per part
dels treballadors. Si s’hagués detectat haguéssim actuat amb la
mateixa contundència amb què ho hem fet quan sí s’ha detectat,
que ha estat obrir expedient laboral amb resultat
d’acomiadament, denúncia a Fiscalia i denúncia penal si era
necessari.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sra. Santiago, hace un año y medio conocimos dieciséis
casos de menores tutelados que fueron prostituidos, no
quisieron crear una comisión de investigación, prefirieron
montar un paripé con una comisión de expertos que no está
regulada en ningún sitio ni sabemos cómo ha trabajado ni qué
expedientes ha examinado ni cuáles no.

Después se inventaron una comisión política que dice que
la culpa es de la sociedad que es muy mala y no de los
responsables de cuidar y atender a los niños, que son quienes
dirigen los servicios públicos, pero resulta que la mayoría de
esos niños están tutelados por los consejos insulares porque se
considera que sus padres no son buenos padres para atender a
esos niños en sus casas, y en vez de estar protegidos por la
administración pública lo que constatamos es una incapacidad
de los consejos insulares y del sistema de chiringuitos y

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202104723


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 79 / 11 de maig de 2021 4741

asociaciones dedicados a tutelar a los niños que lo único que
hacen es cobrar subvenciones por tener a los niños en los pisos
de acogida sin ejercer la protección y tutela de forma adecuada
porque los niños están igual de desprotegidos o más que si
estuviesen en un hostal a pensión completa, sin ningún tipo de
vigilancia ni control, porque los protocolos y las normas de
actuación que se marcan desde el consejo insular no sirven para
proteger a los menores y mientras tanto el Defensor del Menor,
que es un cargo público nombrado por el Gobierno balear y
depende de su consejería, ¿qué está haciendo y qué ha hecho
usted?, nada efectivo porque sigue ocurriendo.

Creen una comisión de investigación externa con garantías
en este parlamento, cambien las leyes que sean necesarias para
recuperar el control y que los niños estén protegidos y cuidados
bajo la supervisión de profesionales con garantías de que se
respeta su dignidad y su integridad física.

Y si no saben hacer su trabajo dimitan, cese al títere que
tiene como Defensor del Menor y después dimita usted.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Té la paraula la Consellera d’Afers
Socials i Esports.

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

Sra. Ribas, vostè quedarà per sempre retratada pel que en
aquest parlament no s’havien atrevit a dir mai, mai no s’havien
atrevit a dir, que les entitats que duen més de vint-i-cinc anys
treballant per protegir als menors són un “xiringuito”. Això és
el que vostè acaba de dir avui.

(Alguns aplaudiments)

Això quedarà per sempre en aquest parlament!, Sra. Ribas,
per sempre quedarà en aquest parlament. 

Entitats com El Temple, entitats com el GREC, entitats
d’aquestes característiques, que són un model a nivell estatal,
vostè els acaba de tractar de “xiringuito”...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... de tractar de “xiringuito”, Sra. Ribas.

Escolti, fa vuit anys que la llei es va canviar i es va demanar
-la llei estatal i la llei autonòmica- a totes les persones que feien
feina amb menors que havien d’entregar un certificat de penals,
precisament per això, Sra. Ribas. Perquè els adults que cometen
aquest delicte van on hi ha menors i per això s’han de protegir.
I totes les lleis estan pensades per protegir, per això es detecta,
Sra. Ribas. Per això es detecta. I n’hi ha pertot. N’hi ha a
l’església, n’hi ha als caps, n’hi ha en els entrenaments, n’hi ha
a les escoles i n’hi ha als centres de protecció de menors.
Perquè aquests adults van on hi ha menors. 

Però l’important és detectar-los i s’està fent feina per això,
per detectar-los. I s’expressa perquè es detecta, no com fa deu
anys, quinze anys o vint anys, que es callava. I això, Sra. Ribas,
no és un retrocés, és un avanç. És el seu pensament el que està
retrocedint. Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.6) Pregunta RGE núm. 4626/21, presentada per la
diputada Sra. Margalida Durán i Cladera del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pla d’infraestructures
socials a les Illes Balears per als anys 2017-2021. 

Sisena pregunta RGE núm. 4626/21, relativa a pla
d’infraestructures socials a les Illes Balears per als anys 2017-
2021, que formula la diputada Sra. Margalida Durán i Cladera
del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Durán. 

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Gràcies, president. Bon dia, diputats i diputades. Quina és
la valoració que fa el Govern de l’execució d’aquest pla que es
va presentar l’any 2017, el pla de les obres, de les residències,
dels centres de dia, 2017-2021? Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gràcies de nou, president. Sra. Durán, el Govern valora
positivament tota l’execució que s’està realitzant d’aquest pla
que vostè anomena. Hi ha algunes obres en què tenim algun
retard, algunes on hi ha hagut problemes d’inici però en general
les obres s’estan realitzant i els objectius que eren ampliar el
que eren tots els serveis -tant residencials com a centre de dia-
s’estan aconseguint. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Sra. Consellera, em deixa perplexa. Vostès valoren
positivament l’execució d’unes obres, d’un pla que vostès varen
presentar -vostè i la Sra. Presidenta, Francina Armengol- el
2017. El pla d’ampliació de xarxa pública de serveis socials
considerava que augmentaria en 566 places de residències l’any
2021, 566! A Son Martorell, 120 places; a Marratxí, 120
places; a Maó, al quarter de Santiago, 120 places; a Son
Dureta, 120 places; a Formentera, 18. Se n’han fetes 18.

Després quedaven pendents els convenis signats amb Es
Castell, que ni tan sols a dia d’avui tenen el projecte preparat
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i llest, un conveni signat ja fa molts d’anys; i a Andratx un
conveni signat també i aprovat en el plenari l’any 2019.

De tot això, d’aquestes 566 places de residències, i vostè a
més deia -molt orgullosa- que crearien 556 llocs de feina, amb
aquestes residències. Bé idò, d’això, res de res, com sempre,
com ens tenen avesats.

Però és que a nosaltres el que ens va posar la pell de gallina,
Sra. Santiago, va ser que en el Ple de dia 29 d’abril d’Andratx
es va presentar una modificació de crèdit perquè aquella
residència que s’havia dut en el Ple d’Andratx el 2019 i que hi
havia un informe d’Intervenció que deia que el Govern de les
Illes Balears a través del Consorci de Recursos Sanitaris
finançaria la construcció de la residència i que l’ajuntament
d’Andratx just pagaria les taxes, les taxes i els imposts els
pagaria l’ajuntament i la resta la pagaria el Govern. 

En el pressuposts del Govern de l’any 2020, al consorci hi
havia una partida per a aquesta residència d’Andratx. L’any
2021 aquesta partida desapareix. I nosaltres deim, per què
aquesta partida desapareix. I jo els faig a vostès una pregunta.
I vostè em contesta en el mes d’octubre que és que tenen un
problema de finançament i que no tenen doblers. I en el Ple es
va dir que hi ha una modificació de crèdit que l’Ajuntament
d’Andratx deixa dels seus romanents -és a dir, de l’esforç i del
sacrifici dels andritxols- deixa al Govern 5 milions i mig i que
el Govern els hi tornarà, a poquet a poquet, sense cap tipus
d’interès -a interès zero- durant deu anys. 

Jo record perfectament quan el Sr. Joan Mas va fer una roda
de premsa i deia que de cap de les maneres els romanents no els
havia de tocar Sánchez. Bé idò, els romanents dels ajuntaments
els tocarà la Sra. Francina Armengol i vostè mateixa. És a dir...

(Petit aldarull)

... una vergonya, una vergonya que deien que els romanents no
es toquen i ara els romanents sí es...

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Durán. 

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula la Consellera d’Afers Socials i Esports. 

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

Sra. Durán, que vostè no entengui el que és la col·laboració
institucional entre Govern i ajuntament...

(Remor de veus)

... és habitual perquè hi insisteix vostè i mai no ho ha gestionat
i aquestes coses no les entén. 

En relació amb la pregunta que em formula. El pla...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT: 

Per favor, Sra. Durán. Sra. Durán, per favor. Sra. Durán,
vostè ha tengut el seu temps, escolti, que és important escoltar. 

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

Aquest pla tenia dos objectius, o tenia dues línies: una
optimització de recursos existents i la construcció i adaptació
de centres.

Amb relació a optimització i recursos existents, des de l’any
2017 a l’any 2021, hem posat 460 places que estaven a la
privada a l’administració pública; 283 places de centres de dia;
i de salut mental s’han concertat amb les entitats 428 places.
Per tant, el primer objectiu està aconseguit.

Construcció d’edificis. La construcció d’un centre de dia
per a persones en situació de dependència de Felanitx, fet;
construcció de residència de 100 places a Marratxí, acabada;
construcció d’un centre d’estades diürnes a Son Ferriol, fet;
reforma de la residència amb centre de dia per a discapacitats
a Son Tugores, feta; reforma del centre d’Es Pinaret, fet,  estam
col·locant les càmeres; 100 places a Son Martorell, en
construcció; reforma i adaptació del servei de la residència
municipal de Llucmajor, s’ha firmat el conveni; reforma i
adaptació de la residència municipal de Campos, feta; reforma
i adaptació de centres d’estades diürnes de Muro, feta; de
centre de dia a Santa Maria, fet; adaptació del municipal de
Ferreries, feta; Sant Lluís, conveni firmat; Maó, estan licitades
les obres; residència de Formentera, feta; i després en
construcció un centre terapèutic a la comarca de Palma que
tenim pendents les obres. A més a més, s’estan fent un centre
de dia a la Indioteria, un altre centre de dia a Santanyí, s’ha fet
un centre ocupacional a Palma, s’ha conveniat una nova
residència a Andratx, al Migjorn, a Ciutadella i a Sant Llorenç. 

Sra. Durán, quan el Partit Popular ha fet un 10% de tot
això? Mai. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Consellera.

La setena pregunta RGE núm. 4633/21, de la Sra. Cabrera,
com hem dit abans, és ajornada per a la propera sessió. 

I.8) Pregunta RGE núm. 4629/21, presentada per la
diputada Sra. Virginia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a sancions d’Europa per
incompliment de la depuració d’aigües. 

Vuitena pregunta, RGE núm. 4629/21, relativa a sancions
d’Europa per incompliment de la depuració d’aigües, que
formula la diputada Sra. Virginia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Marí. 
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LA SRA. MARÍ I RENNESSON: 

Moltes gràcies. Bon dia, president, diputats i diputades.
Vull aprofitar per donar un record al meu company, a Mariano
Juan i esper que aviat estigui amb nosaltres. 

Sr. Conseller, què pensa fer per evitar les possibles sancions
que ens amenacen des d’Europa, sobretot per la depuradora de
Dalt Vila, la d’Eivissa? Aquesta, aquí té la notícia. 

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Marí, des de la
corresponsabilitat amb les altres administracions, aquest
conseller pensa fer dues coses: primer de tot, treballar per la
transparència, seguir publicant els informes anuals que, per
cert, per primera vegada s’han fet en aquesta comunitat
autònoma; i, en segona instància, seguir destinant les inversions
necessàries per al manteniment de totes les deficiències
identificades.

I li vull recordar una vegada més que des de l’any 2015
aquest govern duu invertit en cànon de sanejament 330 milions
d’euros. En definitiva, Sra. Marí, podríem dir que aquest
conseller fa comptes fer tot el que vostès no feren quan
governaren. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. MARÍ I RENNESSON: 

Gracias, Sr. Presidente. Cómo le gusta volver a tiempos
antiguos y viejos. Mire, según lo publicado en el Diario de
Ibiza, Europa está tramitando una sanción a España por la mala
gestión de la depuración del agua residual, sobre todo la de
Ibiza, la del municipio de Eivissa, que es una de las ciudades
que tiene el mayor problema. ¿Es verdad o no, Sr. Mir, que la
depuradora de Ibiza es la que más vierte contaminantes de
Baleares? Lo dijo usted, y lo dijo y lo reconoció, y sabe que
esta depuradora es la que mayor caudal de agua mal depurada
suelta en el mar. Llegó usted a decir que el 98% de las aguas
mal depuradas de Baleares eran de esa depuradora, o sea, no
me puede negar que lo ha dicho.

Con el pretexto de que se está construyendo una nueva
depuradora, por cierto adjudicada por el gobierno de Mariano
Rajoy y actualmente paralizada desde el 2019 -que está parada,
no sabemos cuándo se va a poder continuar- no se mejora la

actual ni se hace nada y el problema se agrava. Luego vienen
ustedes y me hablan de posidonia, de mantenimiento y del daño
que hacen las barcas, ¿sabe el daño que hacen las depuradoras
a la posidonia?

Mire, según sus palabras la culpa es de..., llegó a decir que
la culpa era de los ayuntamientos, que el agua que llegaba a la
depuradora no llegaba en buen estado. ¿Desde cuándo llega el
agua que va a una depuradora en buen estado? Si no, no se
tendría que depurar, Sr. Mir.

(Algunes rialles)

Hace unas ideas que de verdad, ¿eh?, yo... A ver, el agua no
llega en buen estado a ninguna depuradora, esto téngalo que...
la verdad es que me parece que son excusas baratas y que tira
balones fuera, pero en cualquier caso, y usted lo ha afirmado en
varias ocasiones, lo que hay que hacer es buscar la forma de
solucionarlo, hay que implicar y ayudar a los ayuntamientos
afectados para que se controlen también todos los vertidos del
alcantarillado y además hacer todas las infraestructuras
necesarias para que esto empiece a no ocurrir, porque las
sanciones van a llegar y pronto.

Es muy urgente hacer el mantenimiento aunque sea de esta
depuradora porque no se hace nada en su mantenimiento. No,
no, Sr. Mir, en la de Ibiza no, habrá hecho en Santa Eulalia,
habrá hecho en otras, en la del municipio de Ibiza no. Además,
se tiene que acabar esta depuradora. Vaya al ministerio y
exíjalo, que se acabe que es lo que hace falta. Eso es lo que
tiene que hacer. Tenga en cuenta además que las
organizaciones locales y los consejos para que la gestión del
ciclo integral del agua, que tanto habla...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí.

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula el conseller de Medi Ambient i Turisme. 

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

Territori. 

EL SR. PRESIDENT:

Territori, perdó.

(Algunes rialles)

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Marí, em sorprèn
profundament que vostè em demani per un incompliment
identificat l’any 2014. Sap vostè qui era conseller de Medi
Ambient l’any 2014?

(Remor de veus)
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Sí, Sra. Marí, el Sr. Company, que ja es posa nerviós. De
fet, li he de recordar que el Sr. Company va provocar Balears
estar a punt de multa per part europea. El conseller Vidal l’any
2015 va haver de fer una revisió anticipada del Pla Hidrològic
per la nefasta gestió que havia fet el Sr. Company al capdavant
de la conselleria.

(Continua la remor de veus)

Mirin, es podran posar tranquils...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

... amb aquesta gràfica. Veu aquesta gràfica? Les inversions en
cànon de sanejament de l’any 2012 a l’any 2021, veu què passa
a partir de l’any 2015? Un creixement exponencial del cànon
de sanejament per part del Govern de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni. Senyors diputats, un poc de silenci per favor.

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

Veu aquesta notícia? “Company rechazó financiar las
obras para detener los vertidos en la bahía de Palma cuando
era conseller de Medio Ambiente y Territorio”...

(Petit aldarull)

... veu aquesta carta, Sra. Marí?, gerent d’EMAYA, l’any
2014...

(Alguns aplaudiments)

... dirigida al Sr. Company, resulta d’absoluta necessitat
realitzar inversions en el sanejament de depuradora de Palma...

(Cridòria)

... inversions l’any 2011...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors...

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

... zero euros, inversions el 2012...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, Sr. Conseller...

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

... zero euros, inversions de l’any 2013...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, per favor...

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

... zero euros. 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller...

(Remor de veus)

... Sr. Conseller. A veure, senyors i senyores diputats, escoltin,
per favor. Un poc de silenci. Continuï, Sr. Conseller. 

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

És normal que es posin nerviosos amb aquestes xifres. Miri,
Sra. Marí, l’any 2012 vostès tenien pressupostat 36,6 milions
d’euros en cànon de sanejament. Sap quants de doblers va
gastar d’aquests 36,6 milions d’euros el Sr. Company? Jo li ho
diré, no va arribar als 8 milions d’euros. L’any 2020 el
pressupost de la conselleria era de 61,5 milions d’euros, més
del doble, sap quants n’hem gastat? 55 milions d’euros, Sra.
Marí.

Jo no sé com no s’adona que vostè mateixa posa en
evidència amb les seves preguntes la nefasta gestió que va fer
el seu partit quan governava al capdavant d’aquesta comunitat
autònoma. Per tant, una vegada més li dic des de l’honestedat
que lliçons en matèria de depuració més bé cap.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

A veure, senyors diputats i diputades, a veure, per favor. Un
poc de silenci, per favor.

(Continua el remor de veus) 

Des de la Presidència s’escolten les coses. Sr. Diputat. 

La novena pregunta, RGE núm. 4630/21, relativa a pla de
desescalada en el sector de noces i esdeveniments, del Sr.
Sagreras, ha quedat ajornada per a la propera sessió.
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I.10) Pregunta RGE núm. 4628/21, presentada pel
diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a projectes en matèria de sanejament i
depuració d’aigües per ser finançats amb fons europeus
Next Generation Unió Europea. 

Desena pregunta, RGE núm. 4628/21, relativa a projectes
en matèria de sanejament i depuració d’aigües per ser finançats
amb fons europeus Next Generation Unió Europea, que
formula el diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputades. Sr.
Conseller. Bé, tornarem a la realitat del present i no de sis o
deu anys enrere, que és vergonyós que en aquest parlament
s’estigui plantejant, una vergonya.

(Alguns aplaudiments)

Miri, des del Partit Popular sempre hem cregut que les
inversions en matèria del cicle de l’aigua haurien de ser una
prioritat a les Illes Balears. Inversions en sanejament,
depuració, bastiment, reutilització d’aigües són absolutament
essencials per salvaguardar el medi ambient, el nostre litoral,
combatre el canvi climàtic i els períodes de sequera i
l’explotació dels aqüífers. 

Tots els ciutadans de les Illes Balears contemplam
estupefactes com sistemàticament es produeixen vessaments
d’aigües fecals a la major part del litoral o a molts de llocs del
litoral de les Illes Balears. 

Ahir mateix la depuradora de Palma va vessar novament a
la badia de Palma en un acte que posa de manifest
l’obsolescència de tot el sistema de depuració d’aigües a les
Illes Balears. Això no ho podrà evitar, Sr. Conseller Mir, no ho
podrà evitar perquè passa sistemàticament i no crec que siguin
els turistes els que ho provoquen.

No hi ha forma que es faci la depuradora de Palma. Els
col·lectors de la depuradora d’Eivissa encara estan pendents de
fer-se, i resulta que està acabada la depuradora, però els
col·lectors no hi ha manera que arribin. Obres en separació de
pluvials i fecals, xarxes que són un colador, ... en fi, hi ha un
dèficit d’inversions a les Illes Balears, a pesar de la gran
quantitat d’inversions que ens diu el conseller Mir que ha fet,
hi ha un dèficit molt important d’inversions.

A més, el medi ambient és un atribut, un component
essencial del producte turístic, per tant, és un factor de millora
de la competitivitat de la nostra principal indústria. De res no
serveix que tenguem una oferta privada de màxima qualitat si
tenim el litoral i les platges brutes. En aquest sentit hi ha dins
el Pla de recuperació, transformació i resiliència, Sr. Conseller,
hi ha 2.091 milions d’euros per fer inversions en aquest sentit.

Jo li volia preguntar o aquest grup parlamentari li volia
preguntar, què té pensat fer el Govern de les Illes Balears en
relació amb aquest finançament?, utilitzarà..., quins projectes
finançareu amb Next Generation? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. 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, president. Bon dia a tots i a totes. Bon dia, Sr.
Costa, gràcies per la pregunta. Bé, el primer que li he de dir és
que sí, efectivament treballam en l’elaboració dels projectes
que poden ser finançats a través de Next Generation pel pacte
d’aigua, que està dotat en més de 600 milions d’euros
precisament per avançar en polítiques en matèria d’aigua i
mediambientals.

En aquest any, el 2021, el Govern de l’Estat ha avançat ja
en els seus pressuposts un import de 148 milions d’euros, dels
quals 100 milions d’euros aniran destinats a ajudes en política
d’aigua i d’aquests 100 milions d’euros Balears rebrà
aproximadament uns 750.000 euros que van destinats a
depuració de municipis de manco de 5.000 habitants. 

Per tant, ara mateix treballen el Govern balear, consells
insulars i ajuntaments per adaptar aquesta oportunitat que tenim
durant el 2021 a les necessitats que hi hagi en aquests
municipis. Evidentment açò és una primera passa, com li he dit
tenim projectes per més de 600 milions d’euros per revertir
aquesta situació i poder destinar-los a fer passes cap a la
millora de la qualitat de l’aigua.

Moltes gràcies, Sr. Costa.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. Conseller, per la contestació i pel to educat que
vostè ha mostrat. El que sí li demanaria és que concretassin un
poquet més ja quins són els projectes d’inversió que vostès
volen fer? Ho dic perquè les Illes Balears ho necessiten i ho
necessiten ja. La veritat és que duen molt de temps ja parlant-ne
i no arribam a concretar res.

Per tant, Sr. Conseller, li demanaríem concreció en aquest
sentit. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Té la paraula el conseller de Fons
Europeus, Universitat i Cultura.

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

 Moltes gràcies, president. Gràcies, Sr. Costa, evidentment
ara s’està treballant d’una manera tècnica i eficient i s’intenten
ajustar les necessitats que té Balears a la possibilitat de
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finançament que hi ha no només de Next Generation, també en
el cànon de sanejament perdó, que ara no fa falta parlar-ne, ja
se n’ha parlat abans i segurament donaria per bastant més
estona, també amb diferents polítiques econòmiques tant
pròpies de la comunitat autònoma com també amb el ministeri.

Per tant, quan sigui el moment, evidentment, i se sàpiga,
tenguem més informació de les línies disponibles per part del
Govern i del finançament Next Generation es presentaran tots
els projectes que siguin necessaris. Evidentment totes aquestes
qüestions són en benefici de la comunitat balear i per tant,
supòs que hi estarem totalment d’acord.

Moltes gràcies, Sr. Costa. Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.11) Pregunta RGE núm. 4627/21, presentada per la
diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos del Grup
Parlamentari Popular, relativa a transparència a la
Conselleria d’Educació. 

Onzena pregunta, RGE núm. 4627/21, relativa a
transparència a la Conselleria d’Educació, que formula la
diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Sr. March, objectivitat, responsabilitat,
transparència política són els principis d’un bon govern, però
aquestes setmanes hem estat testimonis d’uns fets inacceptables
en la seva gestió: la designació de la cap d’Inspecció
Educativa, la funcionària superior que controla tota la inspecció
de Balears, de forma suposadament irregular. 

El procediment es va cuinar un parell de dies abans de les
vacances de Pasqua i just el dimarts sant es publica un decret
amb la jubilació de l’anterior cap d’Inspecció i la rebaixa dels
requisits d’antiguitat per triar el nou cap de cinc anys a tres
anys, requisit de cinc anys que, casualment, complien molts
d’inspectors, però, casualment, no complia la persona
nomenada, Camila Tudurí, que només complia el de tres anys.

Aquesta és l’ètica i la transparència pública que aplica el
Govern a Educació? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, president. Diputats i diputades. Sra. Riera,
aquest govern, aquesta conselleria en aquesta qüestió ha seguit
perfectament una modificació del decret de forma

procedimental adequat d’acord amb la Llei de Govern de 2019
i s’ha fet d’una forma totalment transparent d’acord amb el fet
que es va reunir amb les associacions ADIDE i USIE, se`ls va
informar d’aquest canvi de decret i, a més, no només això, sinó
que es va fer, hi va haver una reunió d’acomiadament de l’antic
cap d’Inspecció Sr. Toni Arbós i es va informar tota la
Inspecció Educativa d’aquest canvi de decret, un canvi de
decret que no només no anava en contra de ningú, sinó que era
un decret inclusiu de cara que hi hagués més concurrència.

Jo podria parlar de moltes característiques de les cinc
persones que realment podien tenir aquesta... podien ser cap
d’Inspecció, cinc, les vàrem baixar a tres per possibilitar una
inspecció que no fos ni provisional, sinó que vos una inspecció
capaç de donar resposta al repte del segle XXI.

Jo, Sra. Riera, li puc assegurar que quan he nomenat una
persona d’aquestes característiques... ni he mirat la seva
afiliació política ni res, he mirat la seva categoria professional,
el seu rigor i la seva experiència.

Jo d’això en puc parlar, si no podem parla del que va ser la
seva època d’Inspecció Educativa on realment hi ha per llogar
cadiretes. Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. March, no estam parlant de col·locar un
assessor, ni un càrrec polític ni un auxiliar educatiu. Estam
parlant de la cap d’Inspecció Educativa, un lloc decisiu que
controla tots els inspectors de Balears que controlen tots els
centres educatius de Balears.

Digui’m per què un director de primària o de secundària
necessita cinc anys d’experiència per ser director i el cap
d’Inspecció que els controla només necessita tres anys; per què
ha modificat els requisits quan hi havia molts d’inspectors que
els complien; per què no ha informat tots els sindicats educatius
que parlen de trajes a medida; per què no ha publicat ni la
tramitació del decret -tanta transparència-, ni la convocatòria de
la plaça -ocultisme-, ni el nomenament de la inspectora
afortunada, que encara l’esperen al BOIB.

Per cert, han informat de la jugada als seus socis de govern,
els de MÉS per Mallorca que varen pagar el cas contractes o
els de Podemos, que són tan transparents que ni els veuen a
l’hora de fer ni preguntes?

Aquest és el missatge de llibertat educativa, transparència
i independència que vol transmetre el Govern? No, Sr. March,
això és un missatge d’irregularitats, d’amiguisme, de
sectarisme, de “sanchisme”. 

No li ha bastat a la Sra. Armengol gastar 15 milions en
càrrecs polítics que ara han d’arrasar amb el funcionariat.
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Miri, nosaltres li ho reclamam: deixi de manipular la
Inspecció, anul·li aquest nomenament i aposti per la llibertat
educativa que segurament tendrien més bons resultats. 

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, president. Diputats. Sra. Riera, sap per què
hem arribat a aquesta situació?, sap quants d’inspectors vàrem
trobar?, deu. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Deu inspectors hi havia quan vàrem arribar, d’aquests cinc
que possibiliten... hi ha dificultats reals perquè puguin acceptar
ser cap d’Inspecció. 

Sí, Sra. Riera, i vull que recordi què és el que varen fer
vostès a Inspecció Educativa, li puc recordar que realment des
de dirigents de la seva conselleria es varen amenaçar
inspectors, li puc recordar que des d’Inspecció Educativa varen
dur a terme sancions a directors, amenaces a docents... Sra.
Riera, nosaltres hem complit...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

...estrictament la legalitat, hi ha tot l’informe del departament
de Serveis Jurídics que avalen aquest canvi normatiu.

Sra. Riera, li puc assegurar que nosaltres no col·locam
ningú. Aquesta és..., la Sra. Camila Tudurí, que em sap greu
que se la utilitzi d’aquesta manera, és una gran professional i
determinades persones intenten dur a terme una acció que jo
diria rebutjable. 

Pels fets els coneixerem, la seva acció en temes d’Inspecció
Educativa passarà a la història de l’educació a les Illes Balears
com a un nivell de manipulació i ingerència com mai no s’havia
realitzat.

Aquest conseller mai no ha ingerit, mai no ha manipulat,
mai no ha recomanat a cap inspector cap tipus d’acció. Vostès
no varen fer altra cosa que aquests tipus de coses.

Per tant, Sra. Riera...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller...

(Alguns aplaudiments)

La dotzena pregunta RGE núm. 4618/21, del Sr. Marc
Pérez-Ribas, relativa a corredors turístics, ha estat ajornada a
petició del Govern.

I.13) Pregunta RGE núm. 4631/21, presentada per la
diputada Sra. María Tania Marí i Marí, del Grup
parlamentari Popular, relativa a informes i actes del
Comitè autonòmic de Gestió de Malalties Infeccioses. 

Tretzena pregunta, RGE núm. 4631/21, relativa a informes
i actes del Comitè autonòmic de Gestió de Malalties
Infeccioses, que formula la diputada Sra. María 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, des de
fa mesos reclamam sense èxit transparència en la gestió del
Govern d’Armengol. Els ciutadans, els treballadors, els
empresaris, els sanitaris... tots mereixen conèixer els criteris de
desescalada que apliquen, tots mereixen conèixer per què,
d’acord amb què i qui ho decideix.

Sra. Consellera, per quin motiu no ha fet públics encara els
informes i les actes del Comitè de Gestió de Malalties
Infeccioses?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Sra. Diputada, ens torna tocar la tretzena
pregunta, qualsevol ciutadà pot demanar aquesta informació
per la Llei de transparència i molts de ciutadans o alguns
ciutadans ho han fet i així se’ls ha entregat. Els informes
evidentment s’entreguen, s’entreguen sense cap tipus de
problema.

També s’han enviat al jutjat cadascun dels acords que ha
elaborat aquest govern de mesures, s’han entregat als jutjats,
com sap han estat ratificats tots els acords, serà que també a
qualitat dels informes és considerable donat que els jutges
també els donen la raó.

Per una altra banda, qualsevol persona pot accedir als
informes que fa la Direcció General de Salut Pública, el Servei
d’Epidemiologia que es publiquen cada setmana. Cada dia es
publiquen a la pàgina web coronavirus.caib.es les incidències,
el nombre de casos, el nombre d’hospitalitzats, el nombre de...,
tota la situació de la pandèmia.

A la sala de premsa també es pot accedir, pràcticament cada
dia o... hem tengut moltes rodes de premsa, pràcticament
diàries, sense cap dubte setmanals sempre, es pot accedir també
a la roda de premsa diària. Els informes del comitè s’elaboren
amb totes aquestes informacions i són accessibles a tothom que
ho demani. Ara escoltaré la seva argumentació, perquè ningú
no es pot creure crec, que no s’ofereix la informació suficients
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i necessària durant la pandèmia per part d’aquest govern, Sra.
Diputada.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, accessibles a tothom
no, accessibles a tothom no perquè fa dotze mesos que
demanam aquests informes i ens ho han denegat. Hem demanat
empara a la Mesa del Parlament i no els hem rebut. És vostè
qui es va negar també a entregar informació a l’Oficina
anticorrupció i és vostè qui es nega a fer públics els informes
que limiten la llibertat i els drets fonamentals dels ciutadans des
de fa més de dotze mesos.

Volem pensar que aquestes actes existeixen, que realment
es basen en criteris sanitaris i no en decisions polítiques i
arbitràries, però amb l’opacitat que envolta la seva gestió, ja no
són de fiar. Des del Partit Popular fa mesos que recriminam
també la falta d’una legislació adequada per afrontar la
pandèmia. El Govern estatal no ha realitzat les modificacions
normatives necessàries per donar eines per combatre la
pandèmia, provocant un autèntic caos jurídic. El Sr. Sánchez va
ser qui va decidir que no era necessari l’estat d’alarma, no va
ser el Partit Popular, Sra. Consellera. No pot ser que a Balears
la llibertat valgui menys que a altres territoris. 

Deixin de limitar els drets dels ciutadans amb l’excusa de
la situació sanitària mentre hi ha comunitats autònomes
socialistes, que sí que han anunciat la flexibilització de les
restriccions. No hi ha cap justificació amb les dades actuals per
mantenir el toc de queda. I no ens faci pagar a tots les
irresponsabilitats d’alguns com la nit de copes de la presidenta
Armengol. Deixin de castigar la ciutadania i els sectors
econòmics, especialment l’hostaleria, perquè després d’unes
setmanes amb incidència baixa i després de molts de mesos de
sacrifici, ha arribat el moment de buscar l’equilibri entre salut
i economia.

Presentin d’una vegada un full de ruta, un calendari, un pla
real i transparent de desescalada. Sra. Gómez, prevenció sí,
prohibicionisme com a costum no, abandonin la propaganda
massiva i accelerin el ritme de vacunació.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Ara serà vostè epidemiòloga i resulta
que sabrà millor les mesures que s’han de prendre en aquesta
comunitat autònoma per garantir els drets. Les Illes Balears no
són Madrid, Sra. Diputada, afortunadament les Illes Balears no
són Madrid. I els ciutadans es mereixen jo crec que el respecte,
seguretat, seguretat. 

Els empresaris són molt conscients i també estan donant
suport a les mesures del Govern. Quina incidència tenim en
aquesta comunitat autònoma?, la segona més baixa d’Espanya.
Per què?, gràcies als ciutadans, gràcies que els ciutadans
compleixen amb les normatives. Totes les normatives han estat
ratificades pels tribunals, Sra. Diputada, no ens inventam res i
totes estan acompanyades d’informes epidemiològics, hi estan
acompanyades, totes. No tenc cap problema a donar-los, ja els
ho he dit, ja els he dit que no tenc cap problema a donar-los. 

Estam concentrats a aturar una pandèmia, a vacunar, a
donar forces a la gent, a donar també garanties que aquesta
situació té un temps limitat i aquí hi ha el Govern per...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

(Alguns aplaudiments)

I.14) 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. 

Catorzena pregunta RGE núm. 4330/21, ajornada de la
sessió anterior, relativa a millora de la gestió del Parc Natural
de Ses Salines d’Eivissa i Formentera, que formula la diputada
Sra. Sílvia Tur i Ribas del Grup Parlamentari Mixt. Té la
paraula la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Bon dia, diputades i diputats. Aquesta
pregunta té a veure -i concretaré un poc més l’objecte d’aquesta
qüestió- amb la moció que vàrem aprovar el passat mes de
desembre, relativa a la política general del Govern en matèria
d’espais naturals protegits i que vàrem centrar d’una manera
particular en el cas del Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa i
Formentera. 

En aquest cas m’interessa saber, Sr. Conseller, com valora
vostè l’evolució dels acords adoptats en aquella moció, dels
quals jo miraré de destacar-ne alguns, perquè varen ser un total
de 12 punts, però vàrem aprovar -si no record malament-
gairebé per unanimitat tots els punts, entre d’altres, demanar al
Govern que treballi per elaborar un nou PRUG, demanar al
Govern que incrementi els recursos per ampliar coneixements
sobre l’estat de conservació d’aquelles espècies i hàbitats més
vulnerables i més sensibles i més significatius alhora; revisar
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els òrgans de participació del parc, una tasca molt necessària i
molt urgent; publicació dels plans anuals de l’any 2015 cap
aquí, que segueixen sense publicar-se; lluita contra espècies
invasores, commemoració del 20è aniversari del parc i reforç
dels sistemes de vigilància.

Què ens pot dir, Sr. Conseller, quines feines d’aquestes
s’han engegat per part del Govern i en quin punt es troben?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. 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. Moltes gràcies, Sra. Tur. Bé,
el que jo li puc dir i un poc també responent a la literalitat de
la seva pregunta, tot i que òbviament tot està relacionat, és que
el Govern continua treballant amb el Parc Natural de Ses
Salines d’Eivissa i Formentera i amb tots els altres parcs
naturals. 

Primer de tot voldria posar en valor la feina i les accions
que tot el personal que està adscrit a aquest parc fa diàriament,
que de vegades també ens oblidam que els parcs naturals tenen
una plantilla adscrita i que jo crec que és transcendental per a
la seva evolució. Vull destacar també una actuació que vaig
poder presentar fa dues setmanes o tres -ja no ho record
exactament-, que és l’estratègia de mobilitat terrestre del Parc
Natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera, per cert, una
encomanda que feia el PRUG i que no s’havia desenvolupat. I,
com ja vaig tenir ocasió de poder interpel·lar amb vostè a la
darrera interpel·lació que me va fer el novembre, cal destacar
també des de llavors la creació del grup de treball de les esteses
aèries al  Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera,
que vostè sap que és un problema que recurrentment es va
repetint i que és preocupant quant a l’avifauna. 

La renovació, per cert, i l’adquisició de nou material de
vigilància, de conservació i de seguiment d’espècies i d’ús
públic. Una millora també transcendental i que era necessària,
la millora de la senyalització del parc natural. Hem començat
a millorar la senyalització del parc natural, a través d’un
projecte finançat per l’impost de turisme sostenible. La
renovació de boies quant a les zones de fondeig prohibit, o
tasques de manteniment, entre d’altres, a les dependències de
Can Marroig.

I també que ja estam planificant la convocatòria de les
juntes rectores de tots els espais naturals protegits a les Illes
Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. TUR I RIBAS.

Gràcies, president. Gràcies, Sr. Conseller. Jo també vull
aprofitar la meva intervenció evidentment per donar
l’agraïment, fer un agraïment públic a tots els treballadors dels
espais naturals protegits de Balears que fan una feina ingent,
molt poc vista, poc visible i a vegades molt poc agraïda. Per
tant, també que serveixi aquesta intervenció meva per donar-los
les gràcies i reconèixer la seva feina.

També evidentment reconec el valor de la feina de totes
aquestes accions que vostè ha enumerat i evidentment hi estam
totalment a favor i creim que són tasques molt necessàries. 

Igualment jo aprofit també aquesta intervenció per dir-li, Sr.
Conseller, que en la seva resposta crec que no es veu recollit en
aquest cas el posicionament del Govern a pràcticament cap
d’aquestes qüestions que he plantejat inicialment. 

Jo voldria, Sr. Conseller, que vostès d’alguna manera
prioritzin quines han de ser les tasques i si realment ens poden
dir si aquesta priorització està alineada amb els acords que
vàrem subscriure en aquest parlament el passat mes de
desembre, perquè clar, jo crec que per exemple la renovació del
PRUG és una qüestió que s’ha de prendre d’una manera molt
seriosa. Sabem que aquest PRUG ha quedat desfasat, la realitat
i l’actualitat han superat de llarg les perspectives i els objectius
del PRUG que segueix vigent actualment i, per tant, tant
aquesta qüestió com la resta de qüestions que jo li he explicat
anteriorment, crec que mereixen d’una priorització absoluta,
perquè si no, anam excessivament endarrerits...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. 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. Sí, Sra. Tur, jo crec que
compartim bastant la diagnosi. Feina en queda molta per fer,
sobretot dins un medi natural com és un espai natural protegit
i aquesta feina òbviament -hi estic d’acord- ha de partir també
de la priorització, però hem de recordar que aquesta
priorització moltes vegades ve marcada fins i tot pel mateix
personal adscrit a aquest espai natural protegit.

La nostra prioritat continuarà sent abocar tots els recursos
necessaris, seguir dignificant els espais naturals protegits
sobretot amb l’objectiu d’incrementar la conservació i garantir
el seu equilibri amb l’ús públic.

I a això també ho hem de fer i ho estam fent en el cas
d’Eivissa, tant amb l’Ajuntament de Sant Josep com fins i tot
també amb el Consell Insular d’Eivissa de doncs garantir la
corresponsabilitat que faci que totes les administracions amb
competències anem sumant cap al mateix camí. 

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

Gràcies, Sr. Conseller. 

Les preguntes restants: 4621, 4636, 4623, 4625 i 4635/21
adreçades a la presidenta són totes ajornades, com s’ha dit al
començament de la sessió.

II. Interpel·lació RGE núm. 7686/19, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern pel que fa a la regulació i la normativa que afecta
els animals que viuen a l'entorn humà.

Passam al segon punt de l’ordre del dia, que correspon al
debat de la Interpel·lació RGE núm. 7686/19, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern pel
que fa a la regulació i la normativa que afecta els animals que
viuen a l'entorn humà.

Començam amb la intervenció del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la Sra. Marí. 

LA SRA. MARÍ I RENNESSON: 

Moltes gràcies, president, presidenta. Parlem d’algú més
amable, com són els animals de companyia. 

En primer lloc, suposo que la gran majoria d’aquí té algun
animalet a casa que el fa feliç en tot moment. 

La verdad es que esta interpelación que iniciamos hoy es
que se presentó a principio de legislatura y el tiempo ha ido
pasando con bastantes cambios a nivel nacional sobre el
bienestar de los animales. Actualmente son varias las
comunidades autónomas que han aprobado sus propias leyes,
como pueden ser las recientes de Castilla-La Mancha y la de las
islas Canarias, entre otras. Es curioso ver cómo la legislación
en las diferentes autonomías es muy dispar, encontrándonos
entre otros ejemplos cómo la amputación del rabo de un perro
es legal en algunas comunidades y está prohibida en otras. 

La realidad es que se hace muy necesaria una legislación
básica y que, entre otras cosas, en relación a los animales de
compañía exista un registro único, que sabemos que existe uno
pero que no está muy completo y a veces es muy difícil acceder
a él, un banco de datos que pueda almacenar todos los tipos de
chips o registros del territorio nacional y al cual tengan acceso
desde centros veterinarios a los diferentes cuerpos de seguridad
del Estado y asociaciones y protectoras legalmente inscritas y
que cuenten con un convenio con la administración. 

No fue hasta 2009 cuando, finalmente, se reconoció a los
animales como seres sintientes con pleno valor jurídico como
principio general y constitucional de derecho de la Unión
Europea, incorporado al Tratado de Lisboa el 1 de diciembre,
que obliga al resto de miembros de la Unión Europea. 

Si vemos un poco la historia en Europa, vemos que la
primera en Europa fue Francia, quien reconoció a los animales
como seres sensibles en 1976 en su Código Rural y de Pesca
Marítima, y fue en 2015 cuando ya reformó su Código Civil

para pasar a declarar de manera expresa a los animales como
seres vivos dotados de sensibilidad. 

En los últimos años son muchos los ordenamientos jurídicos
que han ido adaptando su legislación civil para abandonar el
concepto de animal como cosa. El primero fue Austria, en
1988, Alemania lo hizo en 1990, Suiza en 2003 y la vecina
Portugal en 2017. 

En nuestro país por fin ha sido admitida a trámite el pasado
20 de abril la Proposición no de ley de modificación del
Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento
Civil sobre el régimen jurídico de los animales con 295 votos
a favor y 52 en contra, como bien saben. 

Esperamos desde el Partido Popular que esta vez sí pueda
llegar a buen puerto y acabar de esta manera con la cosificación
de los animales en nuestro actual Código Civil. Y digo esto
porque ya fue aprobada en el Congreso de los Diputados en
2017, a propuesta justamente del Partido Popular, había apoyo
mayoritario y se había hecho entre todos y, ¿por qué no se
completó su tramitación?, por la simple convocatoria de
elecciones anticipadas y la correspondiente disolución de las
Cortes en marzo de 2019. Era una iniciativa de muchos como
es la actual y esperemos que se agilice su tramitación y sea
pronto una realidad por el bien de todos.

Esta parte de historia e introducción es para situarnos en el
contexto actual a nivel estatal en relación al bienestar y registro
de los animales de compañía. Pero ¿cómo ha cambiado nuestra
sociedad? Mucho, señores diputados. Mucho. Hoy en día no
solo podemos hablar y caer en el error de hablar solo de perros
y gatos como animales de compañía pues el abanico que hay es
mucho más amplio.

En las Islas Baleares la última legislación aprobada por este
parlamento es la Ley 1/92, de 8 de abril, de protección de los
animales que viven en el entorno humano, y que ha sufrido
varias modificaciones, la última, con el Reglamento vía el
Decreto 56/94, de 13 de mayo. Nadie puede negar que esta
normativa se ha quedado obsoleta y que es muy necesaria una
nueva normativa que se ajuste a los nuevos tiempos. Una ley
que tiene ya 27 años y que a pesar de haberse llevado a cabo
pequeñas modificaciones no se ajusta a la sensibilidad actual ni
a la demanda social sobre su regulación. 

Es por ello que se hace necesario trabajar en una nueva
normativa de consenso. Es una realidad que es más necesaria
que nunca la protección y la defensa del bienestar de los
animales y su correcta identificación. Debemos reforzar el
respecto hacia los mismos y dotar de eficacia jurídica a las
obligaciones. 

El aumento de la tenencia doméstica de especies distintas
a las que tradicionalmente consideramos como animales de
compañía, así como el incremento de la oposición por parte de
la sociedad al sacrificio de los mismos, unido al incremento de
actividades comerciales y económicas relacionadas con estos,
hace necesario fijar en el marco de las competencias de la
comunidad una nueva norma que responda a estos nuevos
aspectos, siempre desde el respeto y defensa de los animales. 
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Deberíamos acabar en la medida de lo posible con el
maltrato, la práctica de mutilaciones con fines exclusivamente
estéticos, el sacrificio o la matanza de animales sin garantías,
el hecho de que algunos estén permanentemente atados o
encadenados, la donación de animales con fines benéficos o
publicitarios o como premio y el empleo, incluso, de la fauna
salvaje y silvestre por ejemplo, pues por mucha norma que
hayamos aprobado y que tengamos siguen existiendo muchos
casos de maltrato. 

Por otro lado, también existe la necesidad de controlar y
regular los núcleos zoológicos como son los de la fauna
silvestre en cautividad, los centros de recuperación de la misma
fauna y los establecimientos de cría, que deberían contar, todos
y cada uno de ellos, con un veterinario responsable, personal
formado adecuadamente a través de un certificado de
competencia en bienestar animal y capacitado para el cuidado
y la atención de los animales; un libro de registro en el que
queden reflejadas las entradas y las salidas y cualquier
movimiento de los animales allí recogidos así como el número
de plazas que puede acoger, porque la actualidad nos
demuestra que, aunque sí que hay centros como son algunos,
como es el de Sa Coma, en que la mayoría de cosas se están
haciendo de una manera exquisita y muy bien, es cierto también
que muchos otros son un auténtico desbarajuste y ya nos hemos
acostumbrado -como quien dice- a mirar hacia otro lado, y eso
realmente es lo que no debemos hacer y debemos combatirlo. 

Cualquiera de estos centros lo primero que debe hacer es
identificar al animal en caso de que no lo esté y, si se da el caso
de que sí lo está, intentar buscar a su dueño si es posible, dado
que, al no existir un registro único que funcione correctamente
como he mencionado antes, a veces es imposible su
reencuentro, así como aplicarle los tratamientos sanitarios
obligatorios y/o necesarios según la salud del animal, antes de
ser adoptado deberá ser esterilizado y se hará un seguimiento
del mismo durante el tiempo que sea necesario para velar por
su bienestar. 

Ya sé que muchos de ustedes estarán pensando que estoy
hablando de cosas ya muy repetidas pero la realidad de estos
animales es la que es, y por mucha normativa que hayamos
aprobado sigue habiendo casos -muchos, realmente- de
maltrato animal en nuestro entorno más cercano. 

Uno de los temas de los que más se habla últimamente es el
de las colonias de felinos. ¿Pero por qué no hablamos también
de las colonias de palomas y de gaviotas? También afectan a
nuestro entorno, a nuestro entorno humano. Y nadie habla de
estas colonias, ¿por qué? Seamos sinceros: se hace con mucho
sigilo y nadie dice nada, pero son reales, señores. 

En relación a estas colonias -que ya sabemos que es una
competencia municipal- es una realidad que a fecha de hoy en
día en que en todos nuestros municipios convivimos en mayor
o menor medida con numerosos gatos que habitualmente viven
en libertad pero integrados en nuestro medio ambiente; también
es cierto que en ocasiones pueden causar molestias a los
vecinos de la zona pero a pesar de todo ello las colonias de
felinos en el entorno urbano, que estén bien reguladas, son un
factor positivo para el control ecológico de plagas de roedores

e insectos, siempre y cuando -como he dicho- esté controlada
su proliferación y condiciones sanitarias. 

Es verdad que en la actualidad se ha generado una
necesidad de control de la proliferación de gatos urbanos. La
medida más efectiva -que ya se está efectuando y que es la que
parece que va mejor- es el Proyecto CES, es decir: captura,
esterilización y suelta. Estos animales quedarán marcados de tal
manera que se les pueda identificar y que no vuelvan a ser
trampeados. Es una buena política de control de la población
felina desde un punto de vista de la salud pública y del
bienestar animal.

Ante esta situación que cada día se va agravando debido a
la falta de medios por parte de las diferentes administraciones
locales competentes en la materia es necesario buscar
soluciones compartidas entre las diferentes administraciones
para poder llegar a un control de las diferentes colonias ferales
de los ayuntamientos. 

Es por ello que desde el Partido Popular proponemos que
se lleve a cabo, ya en una primera idea, una mancomunidad
entre los diferentes ayuntamientos y conviene que sea el órgano
superior, es decir, los consejos insulares en este caso quienes
marquen las directrices normativas de funcionamiento y control
sobre estas colonias, siempre sin arrebatar las competencias
propias de cada municipio, que se cree una comisión asesora
que se reúna periódicamente para avaluar el estado de cada
municipio y se acuerden medidas a tomar según cada caso.
Asimismo, que se dote de una partida económica los
municipios que así lo requieran porque no tienen medios. 

Un grave problema que estamos teniendo este año, bueno,
ya viene de lejos, pero este año es muy grave, es el ataque de
perros sueltos que están atacando a las ovejas. Sólo en el mes
de abril en Ibiza ha habido 20 ovejas muertas por perros que
están sueltos. Creo que es un grave problema que habría que
empezar a seguir y a controlar. Los pequeños ganaderos ya no
saben qué hacer para salvar sus rebaños. Se han identificado
algunos de estos animales, pero nada más. Se está volviendo un
tema grave que hay que controlar urgentemente. 

En cuanto al resto de especies se podría coger un consejo
asesor del bienestar y protección de los animales como órgano
colegiado y participación, consulta, información y
asesoramiento sobre aspectos de interés relacionados con el
bienestar y la protección de los animales. 

Así pues, tras este pregón de intenciones, porque veo que se
me acaba el tiempo, le voy a hacer la pregunta directamente:
¿en qué situación se encuentra el proyecto del decreto iniciado
el 12 de marzo de 2018 por la Dirección General de
Agricultura y Ganadería relativo a la identificación de los
animales que viven en el entorno humano de las Islas Baleares
y que desde el 3 de abril de 2018 se encuentra en fase de
exposición pública?, ¿no será que debido a las múltiples
alegaciones que tuvo, que fue un desastre de norma, no se
atreven a sacarlo y lo tienen guardadito en un cajón? Espero
que me responda sobre ello. 

Muchas gracias, Sr. Presidente.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Ara té la paraula el 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 i
García-Mauriño):

Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias, Sra.
Diputada. Bon dia a tothom. Sra. Marí, me alegra mucho de ver
que usted también está en el grupo de personas que cada vez
tienen una sensibilidad mayor hacia los animales en su
conjunto, sean de la especie que sean. Esto, que es un
movimiento muy transversal dentro de la sociedad, queda
reflejado por ejemplo en el Congreso de los Diputados donde
la comisión animalista está formada por diputados de todos los
grupos políticos. Efectivamente creo que esta conciencia
relativa a los animales, a sus sentimientos, a sus derechos, a su
bienestar se está produciendo de una forma muy desigual, lo
que lleva a veces a conflictos.

En el caso de Baleares la Ley 1/1992, como usted
recordaba, es la que rige a día de hoy la política general del
Govern en relación a la normativa y a la regulación sobre los
animales que viven en el entorno humano. Es una ley que es
avanzada para su época y ya reflejaba allí la preocupación por
el bienestar animal, que no ha hecho más que crecer en los
últimos tiempos especialmente en lo referido a los animales de
compañía, pero no solamente.

Sin embargo, esta ley no resuelve algunas cuestiones que
ahora ya a día de hoy son demandas sociales generalizadas,
como el tema de la adopción y la custodia de los animales de
compañía o el tema de las colonias felinas en nuestras ciudades,
al que usted también aludía.

También ha quedado desfasada, por ejemplo, en lo que
respecta al régimen de autorización de centros de venta y de
cría o en cuanto a mutilaciones de carácter estético, algo que ya
estaba vetado en el Convenio Europeo sobre protección de
animales de compañía, de Estrasburgo, de 1987.

Esta adaptación de la Ley 1/92 está en los Acords de
Bellver, forma parte de los Acords de Bellver, pero creemos
que deben ser los grupos políticos por amplio consenso quienes
la desarrollen, ya que se trata de un tema ante el cual la mayoría
de la población es altamente sensible. Por eso será este
parlamento quien finalmente decida cómo quedará la nueva ley,
pero la intención creo que es clara, menos abandono, más
adopción y una consideración de los animales como seres con
emociones.

Como conselleria y también como gobierno nos encargamos
de velar para que en todo lo relacionado con animales que
vivan en el entorno humano se cumpla con todos los requisitos
en materia de salud pública y de sanidad animal, además de
garantizar el máximo bienestar físico y emocional para los
animales.

Durante todo el año 2020, el pasado 2020, hemos
participado como conselleria también en la elaboración de un
nuevo real decreto del Ministerio de Agricultura que regula los
núcleos zoológicos. Como sabrá, llevamos el registro de estos
núcleos dentro de los cuales se incluyen todas las categorías de
animales que hay en centros de protección o acogida, refugios,
granjas escuela, escuelas de adiestramiento, etc. Tenemos hasta
378 instalaciones que gestionen animales, lo que implica un
gran trabajo de gestión para actualizar la información, los
controles, todos los expedientes. 

En el caso de los animales domésticos las competencias de
gestión están prácticamente todas transferidas a los municipios,
no son nuestra competencia, como marca precisamente la Ley
1/92. Únicamente cuando algún municipio no cumple es
cuando la administración autonómica puede intervenir y
organizar el servicio que haya que prestar. La verdad es que
esto no sucede a menudo.

En cuanto al ganado se le protege igualmente de maltratos
y de malas prácticas y se procura que tenga el máximo
bienestar durante su vida y luego también en el posterior
sacrificio, si es el caso. El sacrificio se debe llevar a cabo
siempre con aturdimiento previo, como marcan tanto la
normativa autonómica como la estatal y también los convenios
europeos de protección de los animales.

El artículo 6 de la Ley 1/92 garantiza que todos los
animales que estén en cuadras, establos o demás alojamientos
tengan unas buenas condiciones de espacio, ventilación, etc.
Nuestras inspecciones constatan que por lo general se sigue la
normativa en cuanto a bienestar animal. Sólo se han detectado
incumplimientos en un 10% de las explotaciones
inspeccionadas y se trataba de irregularidades en la
documentación o en las infraestructuras.

Por otra parte, el artículo 8 de la misma ley hace referencia
a la seguridad y al bienestar animal durante los traslados. Claro,
aquí en las Islas los traslados suelen ser cortos y no son, por lo
tanto, tan estresantes para los animales. Las infracciones que
hemos detectado en este sentido estaban relacionadas con falta
de documentación por parte de los transportistas. 

De las 37 inspecciones realizadas durante el año 2020 se
encontraron un total de 17 incumplimientos, de estos casi un
60% eran de tipo documental seguidos de fallos en la práctica
o el proceso de transporte, que supusieron alrededor del 30%,
y por otro lado también destacan las incidencias en cuanto al
sistema de carga y descarga o desperfectos en el medio de
transporte, en el vehículo. Por tanto, al ser la gran mayoría de
incumplimientos de tipo documental las medidas correctoras
deben centrarse en mejorar la información que se da y el
control de los documentos de transporte. También queremos
reforzar los controles de inspecciones de medios de transporte
antes de que se realice el viaje así como ofrecer cursos de
formación en bienestar animal durante el transporte para
inspectores, veterinarios autorizados.

Respecto al cumplimiento del programa de inspección de
explotaciones ganaderas en general quiero destacar que en
2020 hemos llegado a un 86% de ejecución de este programa
pese a estar en un año COVID, lo que lo ha dificultado. De las
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18 explotaciones de vacuno exigidas para cumplir con el
programa, se han inspeccionado 16; de las 122 de ovino y
caprino, 107; de las 25 de porcino, 20; de las 36 de equino, 32;
de las 3 explotaciones de gallinas ponedoras, 1, i de las 2
explotaciones de avicultura para carne, las dos.

Además quiero recordar que precisamente en Baleares hay
muchas granjas ganaderas que tienen un modelo extensivo,
modelo familiar y este modelo supone siempre una mejor
calidad de vida para los animales.

Creo que nadie que haya tenido contacto con los animales,
yo me crié en un medio semirural y pasaba los veranos en pleno
monte, creo que nadie que haya tenido relación a menudo con
animales puede dudar que los animales tienen sentimientos, que
los animales tienen emociones, que tienen apego entre ellos,
con sus crías, que sufren los malos tratos emocionalmente y
físicamente todos ellos, creo que sin excepción.

Lo que parece ahora raro es que años atrás en su día se
dudara de esto. Ahora creo que lo tenemos todos presente.
También creo que está creciendo un respeto mucho mayor
hacia los animales que criamos y que luego comemos, tener un
respeto hacia este tipo de animales con lo cual en este sentido
coincido con bastantes cosas de las que usted ha expresado,
Sra. Marí.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la
paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sra. Consellera, la verdad
es que me extraña porque de lo que le he preguntado que es la
Ley 1/92, modificada en el 1994, y del decreto de 2018 no me
ha dicho prácticamente nada. Si hubiera querido saber su labor
como conselleria se lo habría preguntado, pero no ha sido lo
que yo quería, no era mi intención y además creo que había
dejado claro la pregunta que quería.

Usted lo pone siempre todo muy bonito y ojalá fuese una
realidad como lo de las serviolas enamoradas que una vez me
habló...

(Algun aplaudiment)

En cuanto a las dos normativas que tienen, una aprobada y
otra en fase de, guardadita en un cajón, me gustaría exponer
varias cosas que deberían modificarse.

Cuando hablan de las cuadras o establos y demás
alojamientos para cobijar animales, el cual no excluye a los
animales de compañía, indica que “la administración
competente determinará las dimensiones exigibles para animal
tanto en superficie com en altura que permita la estancia
cómoda del animal”, también aparecen en este artículo las

jaulas y habitáculos de los animales... “tendrán dimensiones
que están en consonancia con sus necesidades fisiológicas y
etológicas que sus medidas y características se determinarán
por orden de la Conselleria de Agricultura i Pesca”. 

En este sentido deberían establecerse estos mínimos
exigibles por especies para asegurar una aplicación más
objetiva de la normativa incluyendo los animales de compañía
o mascotas.

En lo relativo a los équidos que usted ha hablado un poco
debería derogarse, pues ha quedado obsoleto ya que los
restablecimientos que albergan équidos están regulados a fecha
de hoy por el Real Decreto 804/2011, ya no son núcleos
zoológicos, sino explotaciones ganaderas.

El artículo que habla de las cartillas sanitarias de animales
de compañía solo contempla las de perros, gatos y hurones,
pasaporte de los animales según la orden de la consellera de
Agricultura i Pesca de 27 de setiembre de 2004.

Hoy en día los animales de compañía se han diversificado
mucho con lo cual se deberían adaptar y regular estos modelos
de cartilla a cada una de las posibles especies de animal de
compañía, diferentes especies.

Otro de los artículos más importantes es el que regula
mediante una orden que la Conselleria de Agricultura i Pesca
podrá obligar a que otros animales de compañía estén censados
y establecer el sistema de identificación de los mismos. Esto
actualmente es un problema, pues una gran mayoría de los
animales de compañía no tienen un sistema de identificación
individual por lo que supone un handicap para asegurar el
bienestar del animal, controlar la sanidad animal y exigir
responsabilidades administrativas y penales e impedir o
dificultar entre otros el abandono del mismo.

Los propietarios de animales de compañía deben velar por
el bienestar de sus mascotas y responder de sus actos u
omisiones. 

Por otro lado, en el apartado de establecimientos cuando
habla del espacio vital suficiente para la práctica del ejercicio
físico de los animales debería ser establecido este mínimo de
espacios por la Conselleria de Agricultura i Pesca, pero aun no
se ha llevado a cabo.

Por otro lado también hablan ustedes del maltrato, agresión
física y/o psicológica que puede producir al animal sufrimiento,
daño o angustia. A ver, yo me pregunto: ¿cómo va a ser alguien
capaz de evaluar el nivel de angustia o maltrato psicológico de
un animal?... No, yo lo pregunto con todo el... esto, ¿eh? Hasta
la fecha que yo sepa los animales no hablan, me dirán que sí,
los loros, pero no, los loros imitan lo tengo muy claro.

De verdad, hemos consultado varios especialistas
veterinarios y lo ven como verdaderamente imposible con lo
que se debería hablar de agresión física o abandonamiento del
deber de cuidados del animal que es lo realmente demostrable.

Por otro lado proponen que solo se les permita una camada
en la vida de una perra. ¿Cómo piensan regularlo y controlarlo?
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¿Piensan sancionar? En este sentido, no debería afectar también
solo a perros y gatos, sino a otros animales como son hámster,
canarios, peces de acuario y otros, una vez que nos ponemos a
controlar las camadas..., ¿o es que solo existen perros y gatos
como animales de compañía en el entorno humano?

Vemos también cierta incongruencia en otro de sus
apartados, el que habla... que para vacunar de la rabia a un
animal tiene que tener el chip puesto. Esto implica que se
obliga a chipar por ejemplo a todos los gatos ya que los que no
viven en pisos pueden coger la rata pero les sirve... por el
simple hecho de cazar animales silvestres. ¿Han pensado
ustedes en ello y cómo lo van a hacer?

Otro punto que debería ser anulado, se lo digo de corazón,
es el poner el collar de identificación a los gatos, es una medida
bastante absurda.

Así podríamos seguir, pero el tiempo es el que hay y es por
ello que, entre otros puntos dicha normativa pienso que debería
ser renovada y adaptarla de verdad a los nuevos tiempos y
especies. 

Sigo pensando y preguntándole si piensan aprobar este
decreto de identificación de animales que, por lo visto, yo creo
que no..., que visto el desastre que hicieron allí está y está bien
guardadito, lo podrían renovar.

Y ya le avanzo que le presentaré una moción respecto de
esta interpelación.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. En torn de contrarèplica del Govern té
la paraula la consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

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

Gracias, president. Sra. Marí, recuerdo una entrevista de
Ana Pastor a Manuela Carmena en la que la Sra. Pastor se
revolvía porque la Sra. Carmena no le contestaba esto es sí o
no, sí o no, que a ella tanto le gustan y recuerdo que la Sra.
Carmena le dijo: “si usted hiciera las preguntas adecuadas
tendría las respuestas que busca”.

Usted aquí... tenemos una interpelación y lo que me plantea
es “política general del Govern en cuanto a regulación y
normativa que afecta a animales que viven en el entorno
humano”. Tuve dudas si hablar también de los mapaches, las
cucarachas, el entorno humano en una isla es todo el entorno,
con lo cual todos los animales que viven en estas islas
comparten territorio y destino con nosotros.

Por eso, lo que estoy procurando es darle toda la
información que tengo de una forma transparente, cosas que
ustedes reclaman tan a menudo sobre las políticas generales del

Govern en las competencias que tenemos que, como le digo,
son muy pocas, son muy restringidas.

En este segundo turno le quería explicar precisamente lo de
los perros cuando atacan al ganado.

En Mallorca ya sabe que contamos con la colaboración de
Natura Parc que identifica a los animales, los recoge, los lleva
al centro a la espera de que aparezca el dueño o la dueña, ayuda
a los ganaderos, estos ataques son terribles, cualquiera que haya
visto uno es difícil de olvidar, es realmente muy desagradable
y doloroso, se debería aumentar mucho la consciencia
ciudadana de los propietarios de perros.

Usted dice que en Ibiza han tenido muchos ataques
últimamente, ya le digo, hay ayuntamientos que se ocupan de
estos temas, también consejos, aquí, en Mallorca, en este caso,
nos ocupamos nosotros.

Y aquí este último año han disminuido bastante los ataques
y también se ha mejorado mucho la atención a las personas
propietarias de los rebaños afectados.

En todo caso, nuestras competencias en este tema son,
primero, colaborar con los ayuntamientos para identificar a los
propietarios de los perros capturados que dispongan de chip;
también localizar a los dueños de los perros que no tengan chip.

Segundo, informar a los ganaderos sobre la subvención que
ofrece el FOGAIBA para contratar un seguro de explotación
ganadera que cubre este tipo de riesgo, también otros.

Tercero, hacer el seguimiento del cumplimiento del
protocolo.

Cuarto, elaborar un informe anual sobre la gestión de los
casos de ataques de perros a rebaños.

Y quinto, financiar las actuaciones de la entidad colabora.

Este tema de los ataques de perros a ganado es otro de los
motivos por los que, obviamente, se quiere fomentar la
identificación de los perros, para que, además, se pueda
facilitar su seguimiento y se pueda pedir responsabilidades a las
personas propietarias cuando sucede este tipo de ataque.

También estamos trabajando con los ayuntamientos para
mejorar el seguimiento y el control de las colonias felinas, que
son aquellas poblaciones de gatos autorizadas por los mismos
ayuntamientos y a los que se les ha aplicado previamente el
protocolo de captura, esterilización, identificación y liberación.

Como administración autonómica, queremos colaborar más
estrechamente junto a los consejos insulares, a los
ayuntamientos, a los veterinarios, para promover campañas de
esterilización y evitar, así, la reproducción incontrolada y los
problemas posteriores de abandono y de salud que esto pueda
provocar.

También queremos establecer una comunicación más sólida
con las autoridades portuarias, con las empresas navieras, para
conocer el mayor número posible de movimiento de animales
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en nuestros puertos y formar a los inspectores de las
delegaciones insulares para ejecutar mejor las inspecciones.
Queremos abarcar la mayoría de controles de transportes que
suponen más riesgo, como cuando ya hay más de ocho horas,
donde se pueden dar situaciones de mayor estrés para los
animales.

Y de nuevo, quiero recordarles que esta ley de bienestar
animal que se va a tramitar en el Parlamento les dará a todos
ustedes, de cualquier grupo político, la ocasión para hacer las
aportaciones pertinentes y que esta ley esté a la altura de la
sensibilidad actual que tiene la población respecto a los
animales en su conjunto.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

III. Moció RGE núm. 4484/21, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a moratòria de creuers,
derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 3745/20.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que consisteix en el
debat i la votació de la Moció RGE núm. 4484/21, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a moratòria de creuers, derivada
del debat de la Interpel·lació RGE núm. 3745/20.

Començam amb la intervenció del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente, buenos días, señoras y señores
diputados. Hoy debatimos esta moción, producto de la
interpelación referente a la evidente necesidad de reinicio de
los cruceros seguros en Baleares, y ponemos y proponemos una
serie de puntos que, sinceramente, creemos son urgentes,
básicamente porque algunos de ellos fueron aprobados ya a
instancia del Partido Popular hace casi un año, y el Govern ha
incumplido, pero, sobre todo, porque el sector de cruceros, la
hostelería, los transportistas, los taxis, el comercio, los guías
turísticos, los hoteles, los consignatarios, miles de puestos de
trabajo dependen de ello.

Es cierto que el conseller, durante la interpelación, dijo que
tendríamos protocolos sanitarios, el problema es que no dijo
cuando. Miren, hace exactamente tres meses que el Partido
Popular lo pidió a través de una iniciativa parlamentaria y
seguimos sin protocolos. Hace casi dos meses lo volvíamos a
pedir, y aquí sí que los partidos que apoyan al Govern votaron
a favor, pero curiosamente seguimos sin protocolos. Y hace
quince días, el Sr. Negueruela nos aseguraba que Baleares
tendría protocolos, pero, dos semanas después, seguimos sin
ellos.

Lamentablemente, vemos que no tienen ninguna prisa, por
tanto, la pregunta sigue siendo ¿cuándo? Y por eso, en nuestro
punto 2, esta vez pedimos que se ejecuten de manera inmediata,

inaplazable y urgente estos protocolos, con el ruego de que el
Govern no siga obstruyendo la recuperación del turismo de
cruceros seguros en este momento por omisión.

Durante la interpelación, el conseller también dijo que para
el 2022 habría cruceros, pero no dijo en qué condiciones se
iban a recuperar ni qué iba a pasar con la moratoria, generando
aún más incertidumbre si cabe. Por eso, nosotros pedimos
respuestas concretas y soluciones para la gente. Proponemos
que desista de la moratoria que afecta negativamente a Palma
e indirectamente a toda Baleares, moratoria que creemos ahora
no tiene ningún sentido, puesto que el problema ahora es que
puedan llegar turistas. Y pedimos también que presente, en el
plazo de un mes, un documento que recoja la estrategia para la
ordenación de la llegada de los cruceros a Baleares y, en
concreto, para Palma, y hacerlo conjuntamente con la
Autoridad Portuaria, el Ayuntamiento de Palma, el resto de
administraciones implicadas y de acuerdo con el sector.

Y ¿por qué hablamos de un mes, por qué ponemos un
plazo? Pues, porque hace casi un año, el 9 de julio del año
pasada, del 2020, ya se aprobó este mismo punto muy parecido,
sin poner plazo en ese caso, y todavía estamos esperando.
Esperamos los protocolos sanitarios, esperamos la ordenación
de la llegada de los cruceros, esperamos los estudios e informes
desde hace más de un año, esperamos que la AETIB informe de
los segmentos estratégicos turísticos para el turismo de cruceros
y esperamos que impulsen infraestructuras en puertos para la
mejora de las prácticas medioambientales. Por eso,
presentamos en nuestro punto 5 un recordatorio de todas esas
medidas que digo fueron aprobadas ya hace casi un año y no
ejecutadas.

Y mientras esperamos, los puertos de Baleares siguen
perdiendo escalas, 230 en lo que va de año, siguen perdiendo
escalas los cruceros, que podrían haber llegado si ese protocolo
a nivel autonómico estuviera aprobado.

Mientras, las comunidades autónomas como Canarias,
Valencia, Murcia, Andalucía, ya tienen los protocolos para
recibir cruceros entre puertos nacionales. Mientras, Canarias
recibe cruceros de cabotaje desde noviembre, mientras el
Gobierno de España sigue sin abrir los puertos y sin protocolos
para cruceros internacionales, cuando desde julio del año
pasado la Comisión Europea emitió ya las directrices para
reactivar el turismo de cruceros con seguridad. Por eso,
seguimos insistiendo en nuestro punto 3.

Y mientras, las navieras ya están desviando escalas de
cruceros de Baleares a Turquía, a Grecia, a Egipto, a Israel,
perdiendo posicionamiento en el Mediterráneo, como le vienen
advirtiendo desde hace ya muchos meses.

Y ante todo esto no vemos que el Govern esté
reaccionando. Por eso, como digo, nosotros seguimos
insistiendo. Estos días atrás veíamos la petición de la
plataforma Sí a los Cruceros, en la que más de 50 entidades
piden al Govern que no demore más una situación que ya está
solucionada en la mayoría de los destinos competidores, y
manifiestan su preocupación ante el hecho de que la causa
sanitaria pueda ser una excusa para afianzar posibles dogmas
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contrarios al turismo de crucero, lo que es realmente
preocupante.

Por tanto, creemos que es urgente que el Govern escuche,
se ponga en la piel del sector de cruceros de toda la oferta
vinculada y de los trabajadores y se ponga en marcha. Y, por
tanto, también queremos rogar a los grupos de esta cámara para
que apoyen esta iniciativa que la hemos desde el positivismo y
desde la búsqueda de soluciones para este sector.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Cabrera. Comienza el turno de fijación
de posiciones, por parte del Grupo Parlamentario Unidas
Podemos tiene la palabra el Sr. Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sra. Vicepresidenta, bon dia a tothom. El tema de los
cruceros es un tema recurrente en usted, Sra. Cabrera, ustedes
hablan siempre desde la convicción de que la industria turística
es la única opción económica para Baleares en cualquiera de
sus sectores y, por eso, apoyan al sector de los cruceros.

Yo trataré de contestarle desde nuestra convicción como
grupo de que el turismo es una parte importante en la economía
balear, pero que debe adaptarse a una urgente diversificación
para no entrar en barrena de aquí a poco tiempo. El turismo
seguirá siendo parte fundamental de la economía balear, sin
duda, pero habrá que diversificarla si queremos que esta
comunidad tenga una oportunidad en las siguientes
generaciones, y la pandemia nos ofrece esta oportunidad de
repensar nuestro futuro en clave más social, más sostenible,
más solidaria.

Y si hay que reequilibrar la aportación del turismo en la
economía balear habrá que pensar cuál de los sectores deben
ser revisados. Obviamente, para ello hay que establecer
criterios y entre estos los rendimientos económicos, pensados,
eso sí, para el conjunto de la población, no solo para los
accionistas de las empresas o de los fondos de inversión que
están detrás de las navieras.

Habrá que ver también las condiciones sociales de sus
empleados y las consecuencias ambientales de sus travesías.

Rendimientos económicos, según datos de la Cámara de
Comercio de Mallorca de 2016, el 87% del negocio crucerista
en Baleares se concentra en Palma, donde genera 224 millones
de euros de valor añadido bruto y 5.000 empleos, pero esto
representa en torno al 1% del VAB total y no llega al 2% del
empleo total. Y ha de reflejarse que el gasto que ocasionan
estos datos son directos e indirectos inducidos, por lo que el
beneficio final es probablemente bastante inferior.

Del empleo en tierra, distribuidos en diferentes sectores, no
conocemos con exactitud su calidad y duración. Gran parte del
beneficio, en torno al 40%, queda en el comercio, pero habría
que saber a qué tipo de comercio alcanza, es probable que el
centro de la ciudad, gentrificada y “turistizada” en gran medida,
y cada vez más en manos del comercio de las multinacionales
y del gran consumo, sean las receptoras principales de estos
beneficios.

Y hablando de empleo, el que se genera en los cruceros no
es el más defendible, entre 11 y 12 horas de trabajo al día, 6
días a la semana, a veces los 7, inexistencia de derechos
laborales, imposibilidad de acción sindical, sin vacaciones, sin
bajas médicas, sin seguros sociales.

Y si hablamos de tipos de empresa, estamos hablando de
empresas radicadas en paraísos fiscales, utilizando banderas de
conveniencia, práctica ya condenada por la ONU en 2017,
buques, por cierto, concentrados empresarialmente en torno a
tres grandes conglomerados que practican la elusión fiscal y,
por tanto, la insolidaridad con los países que les sirven de
punto de atraque.

Finalmente, consecuencia ambientales, que ya hemos
hablado muchas veces en comisión, los muchos litros de
desechos humanos que producen, 75.000; más de 370.000 litros
de aguas procedentes de baños y lavaplatos; 8 toneladas de
basura sólida, y tal. Los principales impactos ya los sabemos:
contaminación de aguas por vertidos incontrolados;
contaminación atmosférica por dióxido de carbono, azufre y
óxido de nitrógeno; así como la importante destrucción de
biodiversidad.

Es posible que en su réplica me hable de mejoras
ambientales de los últimos años en algunos buques, como el
filtrado de gases, los llamados scrubbers, o del uso del gas
licuado, del petróleo, para reducir la contaminación.
Recordemos que estos filtros son muy cuestionados por los
residuos técnicos que generan y que el gas licuado también
contamina, ya que es una mezcla de propano y butano que,
como sabemos, son (...).

Estas mejoras se han hecho no por voluntad de las navieras,
dicho sea de paso, sino por la regulación de determinadas áreas
geográficas del mundo, como el Báltico, Canadá, Estados
Unidos, que disponen de áreas de control de emisiones, de
medidas ambientales.

La electrificación de los puertos obviamente es una buena
solución, pero no olvidemos que esa electrificación debería
hacerse por renovables, y si son renovables van en detrimento
de la necesaria mejora de las condiciones de las renovables en
Baleares pues también es discutible.

En cuanto a los puntos en concreto, le diremos, bueno, le
voy a decir un dato anterior, sabe usted que el Instituto
Mediterráneo de Biodiversidad y Ecología, la cuenca
mediterránea ya ha alcanzado 1,5 grados superiores al aumento
de temperatura con respecto al inicio de la era industrial; es
decir que estamos un 20% por encima de lo que indica el
Acuerdo de París.
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En cuanto a los puntos, votaremos a favor de los puntos 5
y 2, el 5 porque ya fue votado así en comisión; el 2, porque los
protocolos están prácticamente finalizados.

En cuanto a los demás no, porque ya entendemos que todos
ellos son dependientes del primero, ya presentado con otro
redactado en comisión, y rechazado.

La moratoria entendemos que es necesaria para regular un
sector con muy graves carencias en los ámbitos sociales,
ambientales y fiscales.

Para acabar, le quiero hacer una pregunta: ¿conoce usted el
concepto de resiliencia desde la ecología? Supongo que sí, pero
lo voy a explicar por si acaso, es la capacidad de adaptación de
los seres vivos o de un ecosistema ante una perturbación
exterior. Las principales amenazas ambientales son el cambio
climático y la pérdida de biodiversidad. La resiliencia humana
se construye a través de estrategias de mitigación y de refuerzo
de medidas opuestas al hecho perturbador, y le aseguro que
insistir en la política de cruceros y otras similares, que van en
contra de estas estrategias, solo nos llevan a una baja capacidad
de resiliencia y a un escenario donde el propio turismo se verá
afectado muy seriamente.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Jiménez. Por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos interviene el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gracias, presidenta. Bien, debatimos hoy una moción que
presenta el Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre un tema
muy recurrente en los últimos meses, Sra. Cabrera, sobre los
cruceros...

(Remor de veus)

... -¡ay, perdón!, sí,...

(Rialles de l’intervinent)

... -presenta el Grupo Parlamentario PP, un lapsus, un lapsus,
sí.

(Remor de veus)

En esta moción se presentan varios puntos que nuestro
grupo parlamentario votará a favor, por estar alineados con
estas iniciativas.

Evidentemente, la moratoria, cuando se crea, es para,
durante este proceso de moratoria, hacer una regulación que no
se ha hecho, por tanto, se puede ya desistir de ella.

El protocolo sanitario que, a pesar de que el portavoz del
Grupo Parlamentario Unidas Podemos ha indicado que está a

punto de realizarse, pero no se ha hecho, por tanto hay que
exigir su rápida presentación, así como del resto de protocolos
sanitarios a nivel del Gobierno central y a nivel, el punto 4, de
una estrategia de ordenación para la llegada de cruceros de
Baleares, que precisamente para eso se decretó la moratoria.

En el Grupo Parlamentario Ciudadanos y en Ciudadanos
hemos estado siempre reuniéndonos con el sector afectado, con
el sector de los cruceros, ya en 2019, tras la campaña del 2019
ya se había creado la plataforma Sí a Cruceros, y ya nos
reuníamos con ellos y era el propio sector el que decía que la
gestión de los cruceros debía racionalizarse de forma que no
hubiera esta sensación de masificación. Por tanto, es el propio
sector ya el que inicia las propuestas para que la gestión del
tráfico de cruceros no influya de una manera que podía
perjudicar la imagen de la ciudad de Palma.

Recientemente, la plataforma Sí a los Cruceros, con el
respaldo de 58 entidades, ha presentado diferentes cartas para
recuperar la actividad de los cruceros de forma ordenada y
reclamar a la presidenta del Govern claridad y compromiso;
claridad y compromiso, evidentemente en protocolos de
seguridad, en una situación que curiosamente ya está resuelta
en muchísimos de los puertos de otras comunidades autónomas,
que ya tienen sus protocolos y ya pueden empezar a hacer o
pruebas piloto o pruebas de tránsito, cuando en las Islas
Baleares estamos perdiendo oportunidades porque diferentes
compañías escogen otros puertos para realizar sus travesías.

¿Esto en qué nos afecta? Nos afecta en que toda la
economía que genera esta actividad, como puede ser no
únicamente la venta en comercio, también afecta a excursiones,
afecta a restauración, afecta a muchísimos sectores de nuestra
sociedad que ven una merma de sus ingresos debido a que
todavía no tenemos clarificado cómo se va a gestionar esta
actividad. Y hablamos también incluso de excursiones turísticas
que, como ya la propia Plataforma de cruceros, pues ha
manifestado, a Valldemossa, Sóller, a Portocristo. 

Desde Ciudadanos, tanto en el Parlamento, como en el
Consell Insular de Mallorca, como en el Ayuntamiento de
Palma, hemos ido presentando en los últimos meses también
iniciativas para que se reactive la actividad de los cruceros,
evidentemente de una manera gradual, ordenada y siguiendo los
protocolos sanitarios. Y de hecho en el consejo insular se
presentó una moción que fue aprobada después de una
transacción, en el Ayuntamiento de Palma también presentamos
una proposición en esta linea, que también fue aprobada, y aquí
en el Parlamento de les Illes Balears hem presentado diversas
iniciativas, principalmente orientadas a mantener la posición de
liderazgo de nuestro sistema turístico balear, que también han
sido aprobadas.

Por tanto, nosotros, desde el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, esperamos que esta moción sea aprobada y que
finalmente se consiga que se haga una estrategia para anunciar
la ordenación de la llegada de los cruceros, que es básica para
que nuestras empresas, que se ven afectadas por la actividad de
los cruceros, puedan preparar los próximos meses y puedan ya
estar con la tranquilidad que podrán tener ingresos en sus
cuentas de resultados. Muchísimas gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Pérez-Ribas. Por parte del Grupo
Parlamentario MÉS per Mallorca interviene el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Bon dia, diputades i diputats. Abans de
res, volem demanar votació separada dels punts. Bé, avui el PP,
Sra. Cabrera, ens du una altra vegada una proposta de creuers,
en aquest cas en forma de moció, una moció que va en la
mateixa línia que han anat sempre, abans de la COVID i ara:
liberalització absoluta, cap límit i cap pensament per als que
vivim aquí tot l’any.

Quant al primer punt, vostès ens diuen que les
circumstàncies en base a les quals es va impulsar la moratòria,
que val a dir que no és una moratòria formal, ni hi ha un decret
de tal moratòria, és un acord que hi ha entre les diferents
institucions per fer un punt i apart i reprendre l’activitat l’any
que ve. No és una moratòria publicada en el BOIB i decretada,
això crec que és important tenir-ho en compte.

Es va impulsar la moratòria, han canviat, diuen vostès. No,
el que ha canviat és la situació sanitària i socioeconòmica del
país greument, greument ha canviat. Per això precisament de
cada vegada més gent, més administracions i més entitats estam
d’acord que és necessari més que mai, un canvi de model
econòmic, de relació amb el territori i amb el medi natural. Per
tant, ara més que mai és necessària no la moratòria, sinó
aprofitar la moratòria per fer la feina d’ordenació que
necessitam. Per tant, la situació és tan greu que ara sí que és
imprescindible que aquesta moratòria l’aprofitem per fer la
feina que s’havia de fer o que s’ha de fer i que reclamàvem de
feia estona i que a la fi ara s’està fent.

En el punt 2 li votarem a favor. Està en marxa i
pràcticament llest el protocol. 

Però clar, en el punt 3 tornen al mateix. Clar, al marge de
protocols sanitaris, que són imprescindibles perquè puguin
venir creueristes, sinó que hi ha altres qüestions que són
importants i que s’han de treballar durant la moratòria o l’acord
que tenim. Vostès només parlen de protocols sanitaris i no es
plantegen res més, perquè la qualitat els és absolutament igual.
A vostès només els interessa la quantitat, a vostès els és igual
la qualitat laboral de treballadores i treballadors dels creuers,
la qualitat ambiental del port i el seu entorn i la qualitat de vida
dels que vivim aquí tot l’any. Idò totes aquestes coses s’han de
posar damunt la taula i s’han de posar en valor i s’han de tenir
en compte a l’hora d’elaborar els protocols necessaris per
tornar posar en marxa els megacreuers i el turisme per a
creueristes, no només els sanitaris.

I en el quart punt ja ho rematen definitivament, a l’hora de
plantejar el document que recull l’estratègia. Al marge de les
institucions, només tenen en compte l’associació internacional
de línies de creuers i la societat civil organitzada de la casa, on
és?, on són les entitats ecologistes, les associacions de veïns, o
les patronals del comerç o del taxi? Han pensat que som els que
vivim aquí tot l’any que tenim alguna cosa a dir a l’hora de
decidir què feim amb el territori que habitam? Clar, no val

només que decideixin per a nosaltres els que vénen a expoliar-
nos, a sucar-nos, també som nosaltres, també som els nostres
comerciants i les entitats ecologistes que hi han de poder dir la
seva.

Jo tenia escrit, “abans que botin els ultres del galliner”, han
botat abans, els ha bastat poc. 

Des de MÉS per Mallorca entenem que la temporada
turística d’enguany és crucial per al nostre futur. Per això ho
hem de fer molt bé, és imprescindible que aquest estiu la cosa
reprengui i ho faci en la bona direcció. Ens hi jugam molt, no
és turismofòbia, és autoestima. Estimam el país i la seva gent,
per això volem futur, per això s’han de posar límits, per això
hem d’escoltar tothom, per això hem de ser capaços de
racionalitzar l’activitat turística, fent possible la convivència
entre l’activitat econòmica, el medi natural, el teixit social i
socioeconòmic propi del país.

Mirin, ja els ho vaig dir en una altra ocasió -i acab-, el
turisme és quan comences a educar un fill o filla, és tan
important estimar-lo molt, com posar-li límits. Idò això, el
turisme l’hem de tractar molt bé per tal que ens duri molts
d’anys, però moltes potadetes que faci, també hem de ser
capaços de posar-li límits. Som plenament conscients que un
sector que ens aporta tant, és molt difícil dir-li que no alguna
vegada, com a un fill, però per al bé del territori, de les
empreses, de la ciutat i sobretot de les persones que hi viuen, li
hem de posar límits i això ho hem de fer entre totes i tots. La
convivència és imprescindible...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Mas, tiene que terminar.

EL SR. MAS I TUGORES:

Ja acab presidenta. Ja ho saben, diputades i diputats, sense
límits no hi ha futur i nosaltres volem futur per als nostres fills.
Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Mas. Por parte del Grupo
Parlamentario VOX-Actua Baleares tiene la palabra el Sr.
Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Vicepresidenta. N’hem de sentir de dois hoy
aquí... ¡De verdad! O sea, que los turistas... 

(Remor de veus)

Només he començat, tranquils, “Trankimazin”...

(Continua la remor de veus)

O sea, que los turistas vienen a explotarnos, a saquearnos.
El diputado comunista Sr. Jiménez -me acuerdo que es usted el
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único verdadero comunista de la cámara, por lo visto no se
crea, yo creo que hay alguno más, pero bueno, está ahí
emboscado- nos ha venido a contar de esos pobres trabajadores
casi como en galeras, remando sin derechos sociales, sin
derechos sindicales, explotados horas y horas. Bueno, nos ha
planteado usted un sector que vamos, no es que tuviéramos que
tener una moratoria, habría que prohibirlo y encarcelar a todos
los propietarios de compañías navieras, porque vamos, o sea,
unas cosas que hemos tenido que oír, y la ciudad para el que la
habita. Nosotros no somos turismofóbicos pero que no vengan
los turistas, que nos manden un PayPal, ¿eh?, nos manden el
dinero pero que no vengan a molestar.

Es que en estos momentos, en estos momentos, con la que
está cayendo, que cuando vemos un turista por la calle nos
entran ganas de hacernos un selfie porque ya vuelve a ser una
rara avis el encontrar al señor en pantalones cortos con la
cámara colgando, con las colas del hambre, con los ERTE, con
el paro, con los negocios cerrados y quebrados, y ustedes
todavía vienen aquí a hablarnos de cambios de modelo
económico, transiciones energéticas, agendas 2030 y toda su
caterva de ideología trasnochada... Lo que hay que hacer es
trabajar, poner facilidades.

El sector de los cruceros ha puesto todo de su parte, decían
que la Sra. Cabrera está obsesionada pues debemos ser la Sra.
Cabrera nosotros y otros grupos de esta cámara porque hemos
traído constantemente propuestas al respecto de este sector. Un
sector que es fundamental para una parte de la economía, un
sector que además -que además- ha ofrecido incluso durante los
momentos más duros de la pandemia las mayores garantías
sanitarias. Bajan en grupos burbuja, se les hacen mil pruebas en
el barco, no pueden subir si no es con una PCR, etc.

O sea, es hoy por hoy, tal vez, el turismo más seguro que
podríamos tener en estas islas y cuando salgan ustedes de este
parlamento, aquellos de ustedes que no se suben al coche
oficial, simplemente pasen hasta la esquina, pregunten a los
dueños de estas tiendas de souvenirs cerradas qué opinan de sus
moratorias de cruceros y de que no pueden traer a sus
trabajadores del ERTE, que no llega para pagar el alquiler.
Vayan ustedes y cuéntenles que no, que lo que tenemos que
hacer es cambiar de modelo y todas estas...

Es que, de verdad, o sea, es que empiezo a sentir vergüenza
ajena, vergüenza ajena de las cosas que ustedes pueden llegar
a plantear en esta cámara con una absoluta insensibilidad
manifiesta a lo mal que lo está pasando la ciudadanía, viven
ustedes de espaldas a la realidad. Viven ustedes un mundo de
ensoñación y se piensan que todo lo va a arreglar, no sé, los
fondos europeos, las ayudas que no llegan...

Vayan ustedes de verdad, salgan a la calle, salgan del
despacho y vayan a preguntarle a toda esa gente qué opina de
todas estas medidas que ustedes insisten en tomar. Porque
nosotros lo tenemos muy claro: esta mañana ya hemos
presentado dos recursos contra sus normativas coercitivas de
seguir atacando nuestras libertades fundamentales y nuestras
libertades económicas mediante los decretos del grupo de
gobierno y hoy hemos presentado recurso contencioso-
administrativo y recurso de reposición contra la norma

autorizándolo, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
las islas Baleares.

Y así seguiremos, planteándole las batallas, no solo la
batalla política dentro de esta cámara, sino también la batalla
judicial frente a todas las medidas que nos llevan a la miseria,
al hambre y a la desesperación. Que es lo único que ustedes
saben hacer. Porque ustedes en el fondo lo que quieren es lo de
siempre, partirnos una pierna y luego darnos una muleta y que
les estemos agradecidos por ayudarnos a caminar. Pues en esta
historia de verdad que no nos van a encontrar.

Lo que tienen que hacer, lo que tienen que hacer, de verdad,
es enfrentarse a la dramática situación que estamos viviendo y
decir que vengan los turistas. Que vengan. Con las medidas de
seguridad, con todas las garantías..., ahora sí, que cuantos más,
mejor, porque aún viniendo todos los que ¡ojalá!, viniesen,
serán muchísimos menos que otros años y la gente tiene que
comer. Aparte de filosofar, la gente tiene que comer. Y eso
parece que esto es algo que ustedes no entienden. Y del (...)
talaiot no viviremos. 

Gracias, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gracias, Sr. Rodríguez. Por parte del Grupo Parlamentario
El Pi Proposta per les Illes Balears té la paraula el Sr. Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
el Grup Parlamentari d’El Pi donarà suport a aquesta iniciativa
perquè el nostre grup parlamentari està a favor del turisme.
Sense dubtes i sense matisos. A favor del turisme. 

I perquè les circumstàncies socioeconòmiques efectivament
han canviat tant que, ara per ara, la prioritat absoluta és la
reactivació econòmica. Aquesta és la prioritat absoluta a curt
termini. A mig i llarg termini, evidentment, està molt bé tot
aquest tema de la diversificació però ara, ara!, ara el que
necessitam és que venguin turistes i que hi hagi activitat
econòmica perquè aquest és el gran motor de benestar i de
riquesa de les Illes Balears. 

I senyors que donen suport al Govern, això no és un fill que
l’estimes molt i li poses límit. Jo sent els seus discursos i el seu
discurs no és posar límit, el seu discurs és repudiar el fill.
Perquè, qual al fill li dius què és -i és el que vostès diuen, en
definitiva-, ets un defraudador fiscal, un explotador laboral i un
contaminador ambiental -que això és el que vostès diuen- això
és repudiar el fill, no és posar-li límit. És dir-li no m’agrada res
de tu, fill meu. 

Idò!, idò, Damià. Idò... Aquest és el drama...

(Remor de veus)

Ah, pensava que eres tu, perdó. Idò al que ho hagi dit: idò! 

El drama de les Illes Balears és que hi ha grups que
governen que estan en contra del turisme. I la resiliència de les
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Illes Balears és poder travessar aquest mandat de partits que
estan en contra del turisme sense que ens enfonsem del tot, això
és la resiliència! Això és el gran concepte de resiliència que hi
ha a les Illes Balears, aguantar un Govern amb Podemos, això
sí que és ser resilients i tenir futur. Això és la capacitat de les
Illes Balears. 

Perquè clar, vostès que són uns partits, partits que defensen
tant als treballadors, diuen  bé, si només són 5.000
treballadors... Com si no fos res!, com que dir “bah!”, quatre
miques!, no té cap importància. Bé, això beneficia al 40 %...,
va al comerç del centre de la ciutat, quan jo ja pensava que el
seu discurs, d’El Pi també, era defensar el comerç de proximitat
que és el que està ubicat al mig de la ciutat i el que volem que
tengui activitat, però resulta que vostès, ara, amb això dels
creuers no els va bé, que vagin al centre de la ciutat, no he
entès molt bé el discurs. Què volen?, que no vagin al centre de
la ciutat?, no estan a favor que funcioni i que els comerciants
del centre de la ciutat tenguin beneficis perquè venen turistes
de creuers? No entenc aquest discurs. 

El que nosaltres consideram és que les Illes Balears som un
país capdavanter turísticament, i hem de ser capdavanters en
totes les modalitats turístiques, i també evidentment en el
turisme de creuers. I quan tenim un govern que no aprova els
protocols sanitaris necessaris perquè hi hagi l’activitat de
creuers i som dels darrers en fer-ho, el que enviam és un
missatge molt clar, que és que nosaltres no som capdavanters
i no estam a l’avantguarda de la recuperació d’un determinat
sector econòmic del turisme. I evidentment això és un missatge
molt dolent. Molt dolent. Perquè nosaltres hauríem d’estar a
l’avantguarda sempre.

Fa mesos vàrem presentar una iniciativa des d’El Pi que
demanàvem una assegurança sanitària. Algun dels diputats
intervinents em varen dir que on s’havia vist mai que
demanàssim una assegurança sanitària si ja tenien la seva
prestació!, si ja ho farien, si el sistema sanitari públic
respondria... Ens n’anàvem del cap. I resulta que ara el seu
govern diu exactament el mateix que nosaltres vàrem proposar
i que vostès ens varen... Gairebé, no, no varen arribar a l’insult.
Però gairebé ens varen dir que no anàvem gens encertats.

A veure si són vostès els que no van encertats i no saben
què es fan i van canviant d’opinió i pegant bots perquè no tenen
una línia estratègica. I la línia estratègica, en aquests moments
i a curt termini, els agradi o no els agradi, xoqui amb els seus
principis i amb la seva filosofia o no hi xoqui, en aquests
moments és la reactivació del sector turístic, i en aquesta línia
nosaltres estarem i per això donarem suport a la seva iniciativa. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Muchas gracias, Sr. Melià. Por parte del Grupo
Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Tur. 

LA SRA. TUR I RIBAS: 

Gràcies, presidenta. Vicepresidenta, perdó. I bon dia a
tothom, de nou. A veure com ho diríem, el Grup Parlamentari
Mixt està a favor del turisme, quantes vegades ho hem de dir?

Jo de veritat lament que la discussió en aquest parlament
després de 6 anys que fa que hi som sigui sempre uns no estan
a favor del turisme i els altres estan totalment a favor del
turisme. Em sembla tan infantil, aquesta relació, em sembla tan
patètica, em sembla tan patètic aquest discurs... I té tan poca
altesa de mires...

Miri, aquí vivim tots del turisme: vostès i nosaltres, tots
vivim del turisme, tots. 

(Se sent una veu de fons que diu: “no ho saben”)

No, sí que ho saben, ho saben perfectament, el que passa
que a vostès, com que van buits de contingut, els va molt bé
alimentar aquesta història, aquesta bola que l’esquerra està en
contra del turisme. Això és fals i no s’ho creu ningú. 

Però a part d’això, a mi em fa molta gana de riure -ara ens
centrarem en aquesta iniciativa-, em fa molta gràcia aquesta
iniciativa, com sempre, bàsicament només interessa parlar de
Palma i el PP amb els únics que vol consensuar coses és amb
les navilieres, però llavors curiosament vénen aquí i parlen de
com estan d’afectats els comerços, que hi estan; de com afectats
que estan els taxistes, que hi estan; de com afectat està el sector
de la restauració, que hi està; els hoteleres, que hi estan, ... És
a dir, tothom està molt afectat, però vostès només volen
negociar o millor dit només li demanen al Govern que negociï
amb navilieres. Però, no els preocupa tant la situació dels
sectors econòmics de les Balears? Idò, on són si no apareixen
enlloc?

Per altra banda, una altra qüestió. Crec que convendria que
comencéssim a tenir clar d’una vegada per totes, perquè això és
un tema recurrent cada setmana a aquesta casa, cada setmana,
cada illa té el seu model d’illa, cada illa té el seu model
territorial, cada illa té la seva idiosincràsia econòmica. Tots
vivim del turisme? Sí, però no tots interpretam de la mateixa
manera com assolir l’equilibri entre activitat turística i qualitat
de vida dels ciutadans. No tots interpretam l’equilibri de la
mateixa manera, i vostès haurien de ser respectuosos amb
aquest fet, perquè no hi ha un sol model vàlid, no hi ha només
el seu model vàlid, també n’hi ha d’altres. 

I vostès això no ho entenen. Vostès asseveren que el model
bo és el seu, els altres no serveixen. Idò mirin, els altres models
que no s’assemblen mica als que vostès pregonen han permès
tenir i seguir tenint una molt bona qualitat de vida a l’illa de
Formentera, una bona qualitat de vida a l’illa de Mallorca, una
bona qualitat de vida a l’illa de Menorca i una bona qualitat de
vida a l’illa d’Eivissa, i no tots hem avançat pel mateix camí i
no tots hem prioritzat les mateixes polítiques.

Per tant, crec que convendria, primer, descentralitzar una
miqueta la intenció d’aquesta proposició que realment, no ens
enganyem, només interessa parlar de Palma. La resta del sector
de creuers de Balears a vostès els importa un carall, parlant en
plata, a vostès els hi és igual, només els interessa el sector
creuers de Palma. I se’ls hi veu i se’ls hi veu, si no ja
m’explicarà, Sra. Cabrera, amb quins arguments defensa el
contrari, perquè vostè aquí no ha parlat ni del port d’Eivissa ni
dels ports de Menorca. 
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Llavors, per altra banda, crec que estam en un moment
delicat, estam en un moment delicat, nosaltres votarem a favor
d’alguns punts que vostès aquí plantegen -també li ho dic- per
exemple estam d’acord amb el punt 2, estam d’acord amb el
punt 3, estam d’acord que en la mesura que l’activitat de
creuers es pugui recuperar i tornar a uns nivells raonables i -
insistesc-, raonables per a vostè i per a mi no són els mateixos,
eh?, i per a cada illa no són els mateixos -perquè quedi clar,
però bé-, en el moment que aquesta activitat pugui retornar a
una certa normalitat dins del raonable, evidentment la feina que
hagi de fer el Govern central o autonòmic ha d’estar feta, ha
d’estar feta, i coincidim amb vostès en això. Per tant, votarem
a favor dels punts 2 i 3.

No votarem a favor del punt 4. Vostès demanen un
impossible, en un mes no es té un pla estratègic fet o un
document d’una estratègia, en un mes no es fa, però, per altra
banda, com que vostès insisteixen a centrar això només s Palma
i a dialogar només amb uns sectors molt concrets tampoc no li
donarem suport. 

Al punt 5 ens abstenim, tampoc no subscrivim totalment els
punts d’acord del final. 

Respecte del punt primer no hi estam d’acord perquè crec
que no s’han de mesclar els termes. Una cosa és el curt termini
i el curt termini és l’emergència que tenim ara i la necessitat de
recuperar activitat turística, que compartim, que compartim. No
s’equivoquin. Una altra cosa és el com, però la compartim. I
una altra qüestió és quin ha de ser el model de turisme de
creuers de les Illes Balears. I jo aquí insistesc també, deixin que
cada illa defineixi el seu model perquè no hi ha un model vàlid
per a tots segurament, el model que pot ser bo per a vostè o per
al seu partit o per al seu grup potser no és bo per a tots. Per
tant, siguem respectuosos amb això d’una vegada per totes, els
agrairia que comencin a fer aquesta reflexió.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Por parte del Grupo Parlamentario
Socialista interviene el Sr. Borràs.  

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Sra. Presidenta, Vicepresidenta. Bon dia. Així com
durant molt de temps l’excusa va ser el golf, ara ho són els
creuers i quan la suposada falsa fòbia del Govern cap al turisme
de creuers s’hagi esbravat, la dreta fabricarà un altre argument
fal·laç, crearà una altra bandera que aixecar contra el Govern
per tal de poder-lo acusar d’antiturisme. 

Dimarts dia 25 de febrer de 2020 el Govern va informar que
sol·licitaria una moratòria de la concessió de permisos
d’atracament de creuers al port de Palma per a 2022. Conseller
Negueruela: “hasta 2022 hay tiempo suficiente para continuar
con las negociaciones con el sector en busca de un acuerdo
que permita regular y limitar la actividad logrando un
escalonamiento efectivo y real en las escalas en Palma”.

Moratòria no significa prohibir, no vol dir no, vol dir ajornar,
diferir. 

L’endemà de les declaracions del conseller, el PP va
presentar una interpel·lació, la que motiva aquesta moció, per
urgència. Nou dies després, vuit dies abans a més de l’estat
d’alarma i sense esperar debatre abans amb el conseller, el PP
va registrar una iniciativa on instava al desistiment de la
moratòria per innecessària. Ara, més d’un any després, han
descongelat la interpel·lació per insistir en el desistiment amb
un nou argument, les circumstàncies que varen impulsar la
moratòria són ben diferents -diu el PP- a causa de la pandèmia.
Però el PP ja estava en contra de la moratòria, és a dir, de
negociar, de regular, d’escalonar quan l’arribada simultània de
grans creuers amenaçava a col·lapsar el port i el centre de
Palma amb el risc d’acabar per morir d’èxit.

Allò que havíem i hem de protegir no són els creuers, el
negoci de les navilieres, sinó el turisme de creuers, el benefici
que aquesta activitat pugui deixar a cadascuna de les nostres
illes. Aquesta és la nostra responsabilitat. 

Ara, en qualsevol cas, els creuers no deixaran de voler
venir, com vostès afirmen. En quina consideració tenen les Illes
Balears com a destinació turística si pensen que els creuers no
voldran tornar? I tant com tornaran, just quan puguem garantir
i puguin garantir els creuers la seguretat sanitària de les
ciutadanes i els ciutadans de les Illes Balears amb protocols
específics per als passatgers i els tripulants, uns protocols que
ha ultimat ja la Conselleria de Salut, uns protocols que convé
harmonitzar no només amb la resta de ports espanyols sinó
també amb la resta de ports d’arreu de la Mediterrània. Hi
estam d’acord, estan vostès d’acord amb les mesures per a un
turisme segur que està impulsant el Govern? Que pensen què fa
la presidenta a Berlín sinó defensar el nostre turisme?

(Alguns aplaudiments)

La seguretat és ara la mesura de la qualitat de les
destinacions turístiques i el comportament de la demanda
dependrà a partir d’ara sobretot de la percepció que tenguin
sobre la seguretat de la destinació. Els creuers podran arribar
just els indicadors epidemiològics dels països, les comunitats
i regions d’origen de passatgers i tripulants i de les escales
siguin compatibles amb la seguretat de la nostra salut i del
manteniment de la nostra credibilitat sanitària com a destinació
turística segura.

Gairebé tota la resta dels ports de la Mediterrània tenen uns
indicadors epidemiològics pitjors que els de les Illes Balears,
però nosaltres pagam ara les conseqüències econòmiques i
socials de l’egoisme polític d’alguns, d’alguna governant que
amb una inconsciència deliberada han posat en ambre els
semàfors epidemiològics. Les canyes de la falsa llibertat les
pagam entre tots, sobretot les Illes Balears, i açò és molt greu...

(Alguns aplaudiments)

... perquè la banalització de la llibertat fa germinar sempre la
llavor de la barbàrie, ho haurien de saber. En tot cas, res no
serà igual com abans, el turisme no serà igual, no ho seran els
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creuers, les navilieres ho han entès, convendria que també ho
entenguessin vostès. 

El Govern no pot desistir de cap moratòria perquè no ha
imposat cap moratòria. La ruta a seguir és la de l’acord,
d’acord, amb totes les parts implicades, que són moltes, més en
tot cas de les que vostès diuen i amb tota la diligència que sigui
necessària. És el que fa el Govern en aquest cas i en tots els
casos: acordar, però no podem imposar al Govern cap termini
impossible de complir, les negociacions se sap com i quan
comencen, però no com i quan acaben. Si treuen el termini
votarem el punt 4 a favor, si no, demanarem votar el punt 4 per
separat a més del punt 1. 

Senyor portaveu de VOX, memento mori. 

Senyores i senyors del PP, no vulguin ser més creueristes
que la CLIA, la patronal internacional dels creuers. La CLIA ha
ben entès que l’obligació del Govern és vetllar per les
conseqüències econòmiques, laborals, sanitàries, socials i
ambientals dels creuers. Ja té els seus portaveus la CLIA, ja té
qui la defensi, la campanya mediàtica i de pressió que han
engegat arreu d’Europa és legítima, protegeixen els seus
legítims interessos. En el diàleg del Govern amb la CLIA no hi
fa cap falta ni una la intromissió fora del test del PP. El Sr.
Company demanava ahir responsabilitat per poder guanyar
llibertat. Senyores i senyors del PP, a veure si li fan cas.

Quan els creuers puguin arribar amb seguretat arribaran,
d’una manera ordenada i suficient, amb tota la previsió possible
en un món sacsejat per la impredictibilitat d’una pandèmia,
amb tots els protocols sanitaris necessaris per protegir la salut
de les ciutadanes i dels ciutadans de les Illes Balears i volem
que sigui com més prest millor. Ara, quan els creuers puguin
tornar, segur que el PP també hi tindrà alguna cosa a dir, el PP
s’autodescarta, però voldria repartir les cartes, perquè el PP
renega del joc, però en voldria ser l’àrbitre. El PP no rema per
superar la pandèmia, sinó que espera que amaini el temporal
instal·lat còmodament a la  confortable cabina de la demagògia. 

Haver de mantenir el vaixell surant, haver de marcar el
rumb cap un port segur i pròsper, es veu que és cosa només de
gent...

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

... responsable.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. Ara té la paraula pel grup proposant la
Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, en primer lugar agradecer
a los partidos que nos han anunciado su voto favorable en un
tema que nosotros consideramos que es muy importante para
Baleares. Agradecer los votos favorables parciales de los
grupos que han dicho que igual sí a algunos puntos y a otros no.
Aunque también insisto en que lamentamos que estos partidos
que dan apoyo al Govern, no hayan creído necesario apoyar la
totalidad de la iniciativa y no se tomen en serio este importante
sector y continúen dando largas perdiendo opciones,
posicionamientos ante nuestros competidores, retrasando la
recuperación económica, algunos en nombre de la salud, otros
en nombre del medio ambiente. 

Creo que es necesario y justo decir que los protocolos de
los buques crucero son igualmente estrictos que los que los
establecimientos de alojamiento turístico establecen, en los
aviones, en la hostelería, ... Hay un férreo control de PCR en la
tripulación, a los pasajeros, a las unidades COVID en caso de
que haya contagio en el barco, protocolos en tierra en caso de
que haya contagios. Ellos, los empresarios, hacen su trabajo, el
Govern no está haciendo el suyo que es hacer un protocolo para
que puedan llegar. Esa es la diferencia. La experiencia ha sido
positiva.

He de decir también que medioambientalmente los cruceros
están a la avanguardia de la industria del transporte marítimo
internacional, en la implantación y la tecnología que cumplan
y superen las exigencias establecidas por la normativa 2020 de
la Organización Marítima Internacional y además trabajan en
la búsqueda de nuevos combustibles, tecnología, para lograr
flotas de carbono cero. Y esto, les guste o no les guste, también
es un dato objetivo. ¿Qué es lo que ha hecho el Govern? Nada.
¿En qué ha impulsado las infraestructuras medioambientales
que se aprobaron en una proposición no de ley del Partido
Popular hace casi un año? En nada. Esa es la diferencia, unos
cumplen sus objetivos, cumplen sus obligaciones y el Govern
balear todavía está pensándoselo. 

Contesto al Sr. Borràs. El relato poético le ha quedado muy
bien, pero no vemos ningún compromiso con los ciudadanos de
Baleares. Nos pide que quitemos el plazo de un mes, pues le
anuncio que nosotros no podemos quitar ese plazo de un mes,
porque ya le dimos la oportunidad hace casi un año -vuelvo a
insistir- a presentar esta iniciativa conjuntamente con todas las
administraciones y entidades que su conseller Sr. Negueruela
estableció y anunció con los que iba a negociar y que en ningún
momento incluyó ni al GOB, ni a entidades sociales, ni
ciudadanas. Se lo digo, Sr. Mas, a lo mejor tendría que hablar
con el conseller Negueruela. Nosotros estamos dispuestos a
admitir cualquier tipo de enmienda en este sentido, porque
podemos mejorar y si ustedes hubieran considerado que se
podían mejorar, la Sra. Tur, el Sr. Mas, el Sr. Damià Borràs,
nosotros lo hubiéramos admitido.

En cuanto al Sr. Mas de MÉS, insistimos, claro que
insistimos, insistimos en un tema que es súper importante, que
le importa a muchísima gente, que nosotros presentamos
iniciativas, ustedes las votan a favor en alguna ocasión y
cuando las votan a favor, no las cumplen, es decir, el Govern
no las cumple, con lo cual a lo mejor a usted le parece normal
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que se voten a favor iniciativas en este Parlamento y que el
Govern no las cumpla y que no sirvan para nada. Pero es que
a nosotros no nos parece normal, es que no es lo que tiene que
ser. Por eso nosotros seguimos insistiendo en todas aquellas
cosas que son necesarias para Baleares.

Nos habla de la diversificación y que no se puede vivir sólo
del turismo. Les vuelvo a recordar a ustedes, llevan seis años
aquí sentados, llevan seis años gobernando, ¿no creen que
hubiera sido hora de que hubieran cambiado las cosas que no
les gustaban de todo el tema turístico, haber diversificado,
haber mejorado las condiciones que ustedes hubieran
considerado oportunas de todos los trabajadores? Pero es que
no han hecho nada. No sé con qué autoridad moral vienen a
este faristol a decirnos a nosotros lo que tenemos que... No,
ustedes no dan ejemplo y si dicen que están a favor del turismo,
pues oiga, sus hechos no les avalan y esto lo ve todo el mundo.
Ustedes pueden desgañitarse diciendo lo contrario, pero todo
el mundo lo ve.

El señor de Podemos nos dice que es también recurrente.
Oiga, es que es una demanda de la sociedad, hay mucha gente
que vive de esto, hay mucha gente que tiene empresas
pequeñas, autónomos, PIME, que viven de esto. ¿No le parece
importante esto? No es el momento ahora de repensar qué
vamos a hacer con los cruceros, es el momento de recuperar la
actividad, de que la gente pueda recuperar su vida y luego
automáticamente se hacen los planteamientos a medio y a largo
plazo que se consideren oportunos el gobierno que esté en
posesión de hacerlo. Pero es que es una cosa... y le digo lo
mismo de la diversificación. Nos puede hacer aquí un discurso
de diversificación y de medio ambiente, cuando ustedes llevan
gobernando aquí seis años. No es coherente, en absoluto.
Además, ¿qué propuestas tienen ustedes? ¿Cuál es la
alternativa que dan al no a los cruceros, al no al turismo? ¿Cuál
es la alternativa? No la conocemos, no la conocemos. 

Y la Sra. Tur nos dice que también está a favor del turismo.
Pues le digo lo mismo, tampoco le avalan sus hechos. Y
también le digo, nosotros hemos hablado de Palma, que es a la
que le afecta la moratoria, no sé si usted es consciente de esto,
y de todos los puertos de Baleares, que si revisa la
interpelación del otro día o lo que he estado hablando hoy, si
me ha escuchado, verá que estoy hablando de Baleares y la
preocupación es generalizada en todos los puertos de Baleares,
porque hay muchísima gente que come de esto, pero hay
muchísima gente que quisiera poder implementar esa actividad
y no se puede. ¿Por qué?, porque ustedes no quieren, porque no
ponen los medios, porque la realidad, como han dicho algunos
portavoces que me han precedido, es que Baleares languidece
turísticamente, mientras el Sr. Negueruela...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Cabrera. hauria d’anar acabant.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí, Sr. Presidente. Dice que ha hecho los deberes. Oiga,
pues mientras el Govern sigue sin aprobar los protocolos,
seguimos sin los cruceros seguros, mantiene restringida la
hostelería, mantiene las ayudas que no llegan. Presenta un plan

de reactivación para reactivar la temporada turística cuando la
temporada turística ya ha empezado. ¿Esto es hacer los
deberes? No, esto no es hacer los deberes. Hacer los deberes es
Canarias, que en noviembre ya inició los...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sra. Cabrera, per favor.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí, Sr. Presidente. Ya inició los cruceros de cabotaje. Eso
es hacer los deberes. 

Simplemente agradezco nuevamente el voto favorable y
aceptaremos voto por separado.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Un cop acabat el debat, procedirem a la votació. Votació
separada.

Passam a votar el primer punt. Votam.

24 sí, 30 no, cap abstenció.

Ara passam a votar el punt número 2. Votam.

55 sí, cap no, cap abstenció.

Ara votam el punt número 3. Votam.

43 sí, 12 no, cap abstenció. 

Ara passam a votar el punt número 4. Votam.

25 sí, 28 no, 2 abstencions.

Ara passam a votar el punt número 5. Votam.

52 sí, cap no, 3 abstencions.

(Remor de veus)

IV. Debat i votació sobre la validació o derogació del
Decret Llei 3/2021, de 12 d’abril, de mesures
extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els
projectes que s’han de finançar amb els fons europeus en el
marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
(RGE núm. 3970/21). 

Passam al quart punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i votació sobre la validació o derogació del Decret Llei
3/2021, de 12 d’abril, de mesures extraordinàries i urgents per
executar les actuacions i els projectes que s’han de finançar
amb els fons europeus en el marc del Pla de recuperació,
transformació i resiliència. Començam amb la intervenció per
part d’un membre del Govern per fer l’exposició de les raons
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per les quals el decret llei ha estat promulgat. Té la paraula el
conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

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

Molt bé, gràcies, Sr. President. Molt bon dia, senyores
diputades i senyors diputats, com bé saben una de les funcions
que té encomanada aquesta conselleria és posar en
funcionament tots els mecanismes necessaris perquè aquesta
comunitat sigui capaç de captar els màxims fons europeus per
impulsar projectes transformadors que ens duguin cap a un
model més productiu, més diversificat, més digital i, per tant,
més resilient.

És amb aquest objectiu que el Govern ha fet una anàlisi
d’aquells procediments administratius que poden ser
simplificats per tal que en aquest escenari el conjunt de les
administracions actuïn sempre com a motor i mai no suposin un
entrebanc. La prioritat pel que fa a l’arribada dels fons
europeus és maximitzar la captació, però no hem d’oblidar que
igual d’important és garantir la seva execució en temps i forma.
En definitiva, es tracta de facilitar una mobilització de recursos
públics sense precedents en un termini força curt.

El decret suposa un desplegament de les disposicions
estatals dictades per a l’execució del Pla de recuperació,
transformació i resiliència al Reial Decret 36/2020. Com dic,
el reial decret esmentat aprova un marc general bàsic dirigit a
mobilitzar inversions i projectes i a facilitar dins el calendari
temporal marcat per la Unió Europea la gestió administrativa
necessària perquè el màxim de projectes es puguin beneficiar
del finançament europeu.

Algunes d’aquestes mesures de caràcter bàsic són
directament aplicables en l’àmbit de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, però d’altres requereixen una adaptació o un
desplegament legal autonòmic perquè harmonitzi les
peculiaritats organitzatives i normatives pròpies, la qual cosa
es fa mitjançant aquest decret llei que avui defensam.

Aquest decret llei consta de 25 articles dividits en vuit
capítols i també de deu disposicions addicionals, una disposició
transitòria, una disposició derogatòria i sis disposicions finals.

Vull destacar que les mesures que avui duim a validació no
només afecten els projectes que siguin finançats pels programes
europeus extraordinaris Next Generation, sinó que també
s’amplien a totes aquelles iniciatives vingui d’on vingui el seu
finançament que siguin estratègiques per a les Illes Balears per
la seva capacitat de generació de feina i de millora del model
productiu.

Per això, el decret crea un marc administratiu excepcional
que donarà la màxima prioritat i urgència a la tramitació i
l’execució de tots els projectes que siguin inclosos dins el pla
que actualment s’està elaborant per l’Oficina de Planificació i
Coordinació d’Inversions Estratègiques.

Se suspenen alguns tràmits que donat el calendari marcat
per la Unió Europea són considerats no imprescindibles per

garantir la idoneïtat dels procediments i alhora s’escurcen els
terminis dels tràmits que sí resulten ineludibles.

Deixin-me que els posi alguns exemples dels tràmits que se
suprimeixen. Per a la tramitació de projectes en matèria de
contractació pública es preveu l’aprovació de models de plecs
estandaritzats, la qual cosa suposa una reducció de passes i per
tant, de temps de tramitació. Pel que fa a la contractació de
personal quan sigui necessari cobrir un grup homogeni de
places per interins es podran fer crides amb caràcter col·lectiu
i de manera telemàtica en comptes de la crida a persona per
persona de la llista donant 24 hores per contestar. Quant a
subvencions, les bases reguladores de les subvencions i la
convocatòria de les subvencions es poden aprovar a la vegada
i així es permet reduir els terminis. Fins ara eren uns quatre
mesos com a mínim fins a uns quinze dies ja que se suprimeix
el tràmit d’exposició pública i el d’informe del Consell
Consultiu. D’altra banda, amb la justificació de les despeses de
les subvencions al compte justificatiu que s’hagi de presentar,
no farà falta presentar factures de despeses de fins a 3.000
euros.

Pel que fa a les ajudes directes de l’Estat la concessió
d’ajudes directes o subvencions per a empreses i autònoms no
s’hauran de sotmetre a fiscalització prèvia de la Intervenció
General malgrat seran objecte de control financer posterior,
com no pot ser d’altra manera. A la justificació de les ajudes,
no serà necessària la justificació de les despeses inferiors a
6.000 euros per a les quals es permetrà una declaració
responsable de la persona física o entitat beneficiària. Els
principis de prioritat, preferència i celeritat regiran de manera
general qualsevol gestió administrativa en aquesta matèria
sense que això suposi una reducció dels controls de qualitat,
seguretat i impacte.

La declaració com a projecte estratègic accelerarà la gestió
de les diferents fases dels expedients per part de totes les
administracions, també per part dels consells, ajuntaments i
sector instrumental si així ho consideren, aprovació del pla
estratègic i projectes estratègics, hi haurà una forta participació
institucional.

La proposta del pla estratègic autonòmic orientat a assolir
la transformació de les Illes Balears cap a un nou model
econòmic i social d’acord amb els objectius generals del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència i els específics que es
fixin a instàncies de l’Oficina de Planificació i Coordinació
d’Inversions Estratègiques, haurà de ser aprovat pel Consell de
Govern. Per açò, i prèviament a la seva aprovació, es
constituirà una comissió integrada per un representant de cada
conselleria del Govern, el director de l’Oficina de Planificació
i Coordinació d’Inversions Estratègiques, un representant de
cada consell insular i un representant de la FELIB.

Pel que fa als projectes estratègics amb incidència al
territori de cada illa, amb antelació a l’aprovació del Consell de
Govern, aquests projectes s’han de sotmetre a una comissió
mixta bilateral amb cadascun dels consells insulars, integrada
pels representant del Govern de les Illes Balears i per un
representant del consell insular amb l’assistència de l’Oficina
de Planificació i Coordinació d’Inversions Estratègiques.
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Els projectes d’abast autonòmic o interinsulars no han de
ser objecte de les comissions mixtes bilaterals, es podran dur a
terme dins el mateix pla.

Els projectes que formin part del Pla estratègic autonòmic
implicaran en tot cas la tramitació urgent i el despatx prioritari
d’aquests, d’acord amb el que estableix aquest decret llei,
conseqüentment a més de la reducció de terminis que implica
la tramitació d’urgència, aquests projectes s’han de tramitar
amb celeritat per part dels ens i òrgans que hagin d’intervenir
en el procediment i amb preferència sobre tots els altres. A
més, els projectes que formin part del pla estratègic autonòmic
poden ser declarats d’interès autonòmic per part del Consell de
Govern.

El decret també fa extensiu al marc de prioritat i urgència
el sistema de distribució dels 855,7 milions d’euros en ajudes
de l’Estat per a empreses i autònoms amb l’objectiu de fer
arribar aquests recursos als seus beneficiaris el més aviat
possible.

Quant a mesures concretes, el decret actua sobre diferents
àrees que són cabdals en la tramitació dels projectes, els
n’explicaré algunes de les més rellevants.

Es generalitza la tramitació d’urgència i el despatx prioritari
pel que fa a normes i procediments administratius que
comporten expedients de despesa.

S’estableixen mesures especials en matèria de subscripció
de convenis en consonància amb la regulació estatal, com per
exemple, extensió de la durada màxima dels convenis fins a sis
anys prorrogables a sis més i possibilitat d’avançar el pagament
de bestretes per a operacions preparatòries.

Es flexibilitzen procediments pressupostaris amb la finalitat
de facilitar la generació de crèdits. 

S’estableixen certes normes especials en matèria de
subvencions, per exemple, els projectes que s’hagin de
materialitzar per subvenció o ajuda a un beneficiari concret es
regiran pel règim de concessió directa, sempre respectant els
principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat,
igualtat, eficàcia, celeritat i eficiència. 

En matèria de contractació pública, aprovació de models de
plecs estandarditzats -com he dit abans-, i reducció del termini
màxim per a la valoració dels criteris d’adjudicació sotmesos
a judici, deu dies hàbils. 

I, finalment, la reducció del termini per a l’adjudicació del
contracte o acord marc serà d’un mes des de l’obertura de
l’oferta econòmica. 

Pel que fa a la gestió del personal que serà necessari per dur
a terme l’impuls i el seguiment dels projectes es determina que
la preferència del personal empleat públic disponible de
l’administració de la comunitat autònoma i el seu sector públic
instrumental, però a la vegada s’habiliten sistemes de màxima
agilitat per a la cobertura de places; exemple són les eines
d’agilitació del sistema de comissió de serveis i atribució
temporal de funcions. 

Excepcionalment, i només excepcionalment, es recorrerà al
nomenament de personal funcionari interí o a la contractació de
personal laboral temporal pel temps que duri el programa, és un
màxim de quatre anys improrrogables.

Quan s’hagin exhaurit les borses vigents i la manca de
personal pugui suposar un perjudici greu a la prestació de
serveis essencials es podrà realitzar un procediment
extraordinari simplificat de selecció de funcionaris interins,
com ara les crides amb caràcter col·lectiu i de manera
telemàtica, com he dit abans.

I ja per acabar, es modifica puntualment un apartat de
l’article 21 de la Llei 3/2020, de 29 de desembre, dels
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2021, en relació amb el factor variable del
complement de productivitat del Servei de Salut de les Illes
Balears a fi principalment de garantir la qualitat del servei que
es presta als ciutadans i procurar una gestió més àgil i adequada
a les circumstàncies actuals, a les quals cal fer front un procés
de vacunació massiva davant la COVID-19 de manera
paral·lela en la lluita contra la mateixa malaltia i la gestió
ordinària dels serveis sanitaris. 

Per fer front a les necessitats de la població en aquestes
circumstàncies és imprescindible disposar d’uns equips de
personal d’infermeria que exerceixi les funcions d’infermers de
substitució que donin una resposta immediata a la cobertura de
necessitats en els diferents centres de salut, unitats bàsiques de
salut o punts d’atenció continuada de l’atenció primària del
Servei de Salut de les Illes Balears amb l’objectiu que no
decaigui la continuïtat assistencial i poder actuar d’una manera
ràpida i eficaç.

Així mateix, mitjançant aquesta modificació es dóna
cobertura a necessitats auxiliars del Servei de Salut que per a
una millor eficiència i eficàcia del servei que presta a la
ciutadania ha de cobrir les necessitats d’aquest servei als
períodes en els quals es produeix una major manca de personal.

Des de la convicció i la certesa que aquesta iniciativa
parlamentària és necessària, esper que avui aquesta cambra ens
acompanyi per sumar a fi de poder fer una passa més en el camí
de la transformació, de la diversificació, de la digitalització i de
la resiliència d’aquesta comunitat autònoma. 

Per tot el que ja he explicat i pel compromís que ens deu, us
deman el suport i el vot a favor d’aquesta iniciativa i valoram
positivament la seva tramitació com a projecte de llei, si escau,
també per millorar aquest text.

Moltes gràcies, senyors diputats i diputades. Gràcies, Sr.
President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT.

Gràcies, Sr. Conseller. Ara deman als portaveus dels grups
parlamentaris per ordenar el debat si volen intervenir en el torn
a favor, en el torn en contra o només per fixar posicions. Grup
Parlamentari Popular.
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EL SR. COSTA I COSTA:

Torn de fixació de posicions, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

VOX?

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Fijación de posiciones. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari Ciudadanos?

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Fixació de posicions. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

El Pi?

EL SR. MELIÀ I QUES:

Fixació de posicions.

EL SR. PRESIDENT:

Unidas Podemos?

LA SRA. SANS I REGIS:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

MÉS per Mallorca?

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Mixt?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Fixació de posició.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari Socialista?

EL SR. MARÍ I TUR:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

Començam el debat amb les intervencions dels grups
parlamentaris en torn a favor. Començam pel Grup
Parlamentari Unidas Podemos. Té la paraula la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Ens trobam davant d’un decret llei que
pretén per una part adaptar el reial decret llei estatal a la nostra
comunitat autònoma i, per una altra part, aplicar mesures
d’agilització i simplificació administrativa a més de posar
incentius per tal que les ajudes i els fons europeus arribin i
s’apliquin amb una certa celeritat, això sí, mantenint unes
garanties que el procediment es farà correctament i amb els
controls posteriors pertinents. En general això és el gruix
d’aquest decret llei amb el qual s’hi està d’acord o no s’hi està
d’acord. 

En realitat el rerafons d’aquest decret llei és el
veritablement important, parlam d’un decret llei que donarà pas
a l’arribada de centenars de milers d’euros a la nostra
comunitat autònoma, uns doblers, uns fons europeus que vénen
a representar l’antítesi de les mesures aplicades a l’anterior crisi
que es varen basar en l’austeritat i les retallades i que les seves
conseqüències encara tenen rèpliques a dia d’avui.

Aquests fons europeus s’han de veure com una oportunitat,
l’oportunitat de diversificar el nostre model econòmic i tenir
una economia vertaderament competitiva. Però a nivell de país
també ha de ser una oportunitat per pintar qualque cosa a
Europa i que a les properes reunions europees Espanya tengui
molt més a dir i sigui un país vertebrador i essencial a la presa
de decisions. Això significa presentar projectes valents centrats
en la innovació i la digitalització, enfocats cap a la ciència de
dades, que està més que demostrat que és el futur. Ara mateix
tant Estats Units com la Xina monopolitzen aquesta carrera i
aquest mercat. I, sincerament, tant Espanya com Europa hi
podrien entrar també si es posen els mecanismes adequats. És
més, nosaltres com a comunitat també tenim moltíssim de talent
que fuig a la recerca de millors oportunitats, i hem de tenir la
capacitat i la voluntat de tirar endavant grans projectes
innovadors que dibuixin un nou horitzó econòmic per a la
nostra comunitat autònoma. 

El futur de les següents generacions també depèn del món
que els volem deixar. Per això és imperatiu continuar la lluita
contra el canvi climàtic i per això mateix també aquests fons
europeus tenen una línia específica en indústria verda, en
promoció de les energies renovables. Les Illes Balears ja vàrem
ser pioneres la passada legislatura amb l’aprovació d’una llei de
canvi climàtic ambiciosa i hem de continuar en aquesta línia i
apostar fortament per la transició energètica i les polítiques de
lluita contra el canvi climàtic que ja estan en marxa amb
l’impuls que s’hi dóna des de Vicepresidència i Conselleria de
Transició Energètica, conselleria que per cert tendrà un paper
important en la gestió d’una part d’aquests fons europeus.

En definitiva, aquests fons han de preparar i reconstruir el
futur. No pot tornar a passar de cap de les maneres que una
crisi esdevinguda a causa d’agents externs, com és el cas actual
d’una pandèmia sanitària, ens deixi en jaque. Qui es vulgui

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 79 / 11 de maig de 2021 4767

negar a veure la vulnerabilitat del nostre model econòmic
s’equivoca i ens condemna a tots a un futur inestable, incert i
preocupant. La nostra obligació com a servidors públics és
posar totes les eines que calguin a construir un futur estable que
doni certesa i que permeti crear un projecte de vida a totes les
generacions actuals i futures. 

Un objectiu que a simple vista tenint el doblers a l’abast de
la nostra mà hauria de ser fàcil, però no és així. Com sempre,
davant tots els projectes de millora i avanç sempre hi haurà
detractors. Qui diria que l’enemic ens ho trobaríem dintre de les
cambres legislatives d’aquest país, parl de l’oposició i
aprofundint em referiré principalment al Partit Popular que per
exemple s’ha dedicat a contradir i criticar absolutament totes
les mesures que s’han aplicat tant per part del Govern de la
comunitat autònoma com del Govern de l’Estat.

I, és més, m’agradaria recordar la travessia que ha fet el
Partit Popular. Primer varen intentar aturar els fons europeus
des del seu grup parlamentari europeu, que, en plenes
negociacions, varen decidir boicotejar-les dient que Espanya
era un estado fallido; després, en el Congrés varen votar en
contra del reial decret llei que permetria la tramitació dels fons
europeus; varen decidir portar l’assumpte al Tribunal
Constitucional i, com que no estaven tranquils, també ho han
intentat en el Senat. Avui fixaran posició i ja veurem quin és el
seu sentit del vot.

Però el més graciós de tot això és que, tot i estar en contra,
posar pals a les rodes per tal de millorar l’economia i la situació
dels ciutadans i ciutadanes d’aquest país i d’aquesta comunitat
autònoma, tenen la barra de demanar una comissió per
controlar els fons europeus, uns fons que, com dic, hi han posat
moltíssimes ganes en intentar tombar i que han criticat de forma
constant des que es varen anunciar. Queda clar, doncs, que
l’únic que volen és un espai on continuar desproticant i fer un
ús pervers i partidista d’aquesta lamentable pandèmia que ens
ha tocat viure.

Però una cosa hem de tenir clara i és que, tot i el Partit
Popular i la seva política destructiva, les Illes Balears rebran
tant els fons europeus com les ajudes directes anunciades pel
Govern de l’Estat; ajudes directes que, per cert, varen comptar
amb una abstenció per part del Partit Popular en el Congrés.

A mi, després, em fa molta gràcia quan vénen a aquest
faristol i sempre diuen que el Partit Popular defensarà els
interessos dels ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears,
però a mi perdoni’m, perquè crec que això només és de paraula
i de cara a la galeria, perquè a l’hora de la veritat mai no estan
al costat dels ciutadans d’aquestes Illes.

Per tant, i ja per concloure, Unidas Podemos donarà suport
a aquest decret llei perquè entenem que és una necessitat i que
seria totalment irresponsable oposar-nos a la seva tramitació i
no entendrem que altres partits, altres grups parlamentaris
d’aquest Parlament facin el contrari, perquè, com deia, el
rerafons d’aquest decret llei és el futur de les nostres Illes i el
futur de la nostra ciutadania. I el que no pot passar de cap de
les maneres és que haguem de tornar els doblers a Europa i que,
per tant, això significaria que no s’ha desenvolupat la totalitat
dels projectes presentats. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sans. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, president. Des de MÉS per Mallorca volem incidir
també en la importància d’una adequada gestió i orientació
d’aquests fons de reconstrucció com a una oportunitat i un
repte, és evident que el Reial Decret Llei 30/2020 va crear
aquest marc bàsic i també requereix que les comunitats
autònomes s’hi adaptin, i això és el que fa aquest decret llei del
2021 d’aquí, de la nostra comunitat autònoma, acompanyar els
recursos prevists amb instruments que permetin articular i
executar els projectes, juntament amb mecanismes de control
per a una gestió àgil i eficient que podríem resumir sobretot
amb instruments de planificació, l’oficina, els projectes
estratègics, les comissions amb els consells insulars, les
bilaterals i les comissions globals autonòmiques, agilitar els
procediments normatius i administratius, generalitzar la via
d’urgència, en general, per tant, als efectes normatius i
administratius; facilitar la via pressupostària, regeneració,
restitució i incorporació de crèdits, evidentment, i afectació del
finançament, que això sí que entenem que és necessari, i
normes especials també, amb subvencions, convenis i mesures
de contractació àgil i eficaç, evidentment això sempre sabem
que és un tema dins l’administració complicat i que, per tant, de
vegades es necessiten mesures d’agilitat. I sobretot en aquest
cas en què hi haurà uns terminis molt concrets i unes necessitats
especials.

Després hi ha el tema del personal i evidentment també és
necessari posar més recursos humans en aquestes qüestions i
aquest decret llei aposta per unes línies que creiem i esperem
que siguin les oportunes i esperem que vagi bé.

I a nosaltres també ens sembla important la qüestió de fer
que aquestes normes siguin aplicables per part de les entitats
locals, crec que és important incidir en això.

Però des de MÉS per Mallorca volem anar més enllà i
també volem fer una ullada a aquest pla de recuperació, a
aquesta proposta de pla de recuperació que ha presentat el
Govern estatal a Europa, un pla, jo m’he llegit les 348 pàgines
i hi ha una sèrie amb les quals nosaltres, evidentment, estam
d’acord, però també n’hi ha algunes que ens preocupen i
algunes que trobam a faltar, bàsicament seria això. Nosaltres
entenem que els objectius són positius i els compartim. També
creiem que hi ha una omissió bàsica dels desavantatges socials
i empresarials de la insularitat i també creiem que hi ha algunes
mesures preocupants amb les quals no coincidim ni compartim.

Perquè la foto que s’envia a Europa dels desequilibris
estructurals de l’Estat espanyol, un elevat atur estructural, baixa
taxa d’ocupació femenina, empreses molt petites, baixa inversió
pública i privada en I+D+I, en capital humà, baixa
productivitat, un sector públic amb desequilibris estructurals i
poc marge per impulsar noves polítiques, una societat sense
renda per càpita igualitària ni resiliència per fer front a aquesta
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crisi; o sigui, que el resultat és tenir moltes fluctuacions,
pujades d’ocupació i baixades d’ocupació i productivitat i
sobretot, el que és més preocupant, és una increment crònic de
la desigualtat, que això nosaltres, malauradament, des de MÉS
per Mallorca, creiem que en aquest retrat que s’ha tramès les
Illes Balears estam doblement afectades, perquè tenim un
model econòmic basat precisament en una economia de serveis
que depèn excessivament de turisme i depèn excessivament
d’una mobilitat global que, com hem vist en aquesta pandèmia,
és la primera que s’ha vist afectada, i que, per tant, ens afecta
negativament.

Per tant, la situació generada per la COVID lluny
d’allunyar-nos del convenciment de la urgència de la
diversificació del model, ens reafirma a MÉS per Mallorca en
la necessitat d’accelerar-lo i des de la perspectiva de la
necessitat de respondre d’una situació d’urgència, però també
amb el convenciment que és més urgent que mai transformar
aquests marc econòmic, amb l’objectiu de fer-lo més resilient
i més sostenible.

I entenem i esperam i treballarem perquè el pla també
autonòmic, de reactivació social i econòmic a les Illes Balears,
que s’estructura en deu eixos i diferents plans estratègics i
pactes, permeti, doncs, aquesta convivència, discussió i que
desplegui aquestes accions necessàries precisament per fer
front a aquesta crisi, ocasionada per la pandèmia, però a la
vegada per accelerar aquest canvi més urgent que mai. Això és
el que nosaltres consideram des de MÉS per Mallorca.

I tornant a aquest pla estatal, nosaltres dèiem: sí, nosaltres
creiem que hi ha uns objectius generals els quals creiem que
són molt positius, basats, sobretot diguem en unes prioritats,
que és transició ecològica, transformació digital, creixement
sostenible, fins i tot inclusiu, millora la productivitat, I+D+I i
mercat interior més eficient, unes PIME més fortes, major
cohesió social i territorial, increment de la resiliència sanitària,
econòmica, social i institucional.

I polítiques per a les futures generacions, mitjançant
l’educació i la capacitació professional. Per tant, crec que en
això coincidim totalment, s’han d’afrontar totes aquestes
qüestions. I el pla incorpora tota una agenda d’inversions i de
reformes precisament per arribar a aquesta societat diguem més
verda, més digital, més cohesionada i territorialment més
igualitària.

Com diem, hi ha deu polítiques anomenades palanca i
trenta, diguem, components, i com a MÉS per Mallorca
destacam, i volem fer-hi incís, que amb el que nosaltres
coincidim i que creiem molt important és aquesta agenda
urbana, rural, i també l’habitatge públic, com he dit, als joves,
combatre la desigualtat i les escletxes de gènere, la salarial i la
tecnològica, una qüestió molt important, no deixar
tecnològicament un 50% de la població nostra endarrera, sense
poder-se incorporar i sense una incorporació plena diguem en
aquesta nova economia. I, bé, transició energètica, ecosistemes,
medi ambient, etc., economia circular, l’economia de cures i
l’impuls a la indústria.

Però, en segon lloc, nosaltres des de MÉS per Mallorca no
podem més que destacar i denunciar l’omissió clàssica de la

insularitat en aquest pla, perquè aquest Estat espanyol té dos
arxipèlags i mai no els considera..., en parla molt, ja vàrem
debatre aquí una proposició no de llei que havia presentat MÉS
per Mallorca, precisament perquè trobàvem a faltar, quan es va
crear el programa de govern d’aquest nou govern espanyol que
parlaven molt d’afrontar la despoblació de segons quines
regions, però en cap moment no parlava de la insularitat dels
dos arxipèlags, i la insularitat també té els seus desavantatges
socials i desavantatges econòmics, i nosaltres el que criticam o
no ens agrada d’aquest pla és que l’única referència que es fa
per combatre problemes derivats de la insularitat es fa dins
l’apartat de recuperació del turisme, i nosaltres estam d’acord
amb el programa que hi ha de recuperació del turisme, però
nosaltres creiem que fer front als desavantatges que tenim com
a insularitat ha de ser una qüestió transversal, igual que es
tracta la despoblació com a una qüestió transversal.

Perquè si les receptes han de ser les de sempre, les receptes
per sortir més forts i més enfortits, més sostenibles, amb més
resiliència d’aquesta crisi, sempre han de passar per la
dependència del turisme, nosaltres creiem que això són les
receptes de sempre, que no ens han conduït més que res a ser
més fràgils i més precaris que mai. I aquesta pandèmia ens ho
ha posat en evidència.

Per tant, nosaltres..., hi ha un exemple molt clar i a nosaltres
sempre ens diuen: bé, és que demanam a Europa que ens
entengui i vegi que les restriccions de la regla de mínimis, de
les subvencions que es donen a la circulació de mercaderies a
l’arxipèlag, no és com a continent, i nosaltres demanam això.
Però si l’Estat, fins i tot quan fa un pla de recuperació que
tramet a Europa no té en compte cap problema i cap
desavantatge d’aquest tipus que té la nostra economia per
créixer, com ens han de creure? Si és que a vosaltres ni us
escolten els vostres, què veniu a reclamar-nos?

Per tant, nosaltres hem de denunciar aquest oblit i nosaltres
creiem que aquesta omissió crec que és important que la
tenguem en compte i esper que la compartim.

I després si que hi ha unes altre qüestions que ens
preocupen per possible incidències negatives, socials,
mediambientals o perquè puguin derivar en una altra mala
utilització i que creiem que requeriran d’un especial control,
una especial atenció i seguiment, i voldria posar un parell
d’exemples: estam d’acord que s’han de fer figures de
col·laboració publicoprivada, però bé, hi ha una sèrie de
manifestacions d’interès, hi ha aquests projectes estratègics per
a la recuperació i transformació anomenats, que els anomena
PERTE, i diu expressament per a l’execució d’alguns projectes
anomenats emblemàtics.

Nosaltres aquí volem posar l’incís en què la paraula
“emblemàtic” és una paraula amb moltes connotacions i
algunes creiem que serien nefastes, tenim massa recent
l’experiència del projecte Castor i el seu cop públic i social, per
tant, el que demanam és que aquesta col·laboració no es
converteixi en projectes d’aquest tipus, això és el que
demanam, per tant, vigilància, control i seguiment sobre aquest
tema i sobre aquests projectes.
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I després hi ha la figura d’aquesta nova llei de mobilitat i
finançament del transport amb la introducció del pagament del
peatges, etc., nosaltres és evident que creiem que és una mesura
en aquest que no compartim, perquè, a més, tenim l’experiència
del rescat de les autopistes de Madrid, o sigui, resulta que ara
el tornam posar, les hem rescatades, i per què les hem
rescatades? Per què hem llevat els peatges si al final els havíem
de tornar posar, i els hem pagat una doblerada, els hem pagat...,
s’han inflat de doblers. O sigui, això, o sigui el que nosaltres
esperam és que aquestes mesures que es plantegen no tornin ser
una font de negocis a càrrec només dels doblers públics.

Per tant, crec que també..., i aquí també hauríem de
recordar, en el tema de mobilitat, amb un informe que va fer
l’AIReF en el 2019, que precisament va criticar tota la política
de l’AVE del Govern espanyol, per què? Perquè va dir que no
estava fet amb formes eficients, que realment era majestuosa
però sense..., i que en el que hauria d’haver invertit era allà on
hi havia un 80% de la circulació, que eren les anomenades
cercanías. I nosaltres, aquí, a Mallorca i a Balears aquest és
l’exemple més clar, nosaltres el que necessitam són projectes
de transport públic i projectes de tren o projectes ferroviaris per
als que són propers i de proximitat, que és allà on circula la
majoria de gent.

I, per tant, nosaltres esperam que s’entengui per part del
Govern espanyol que aquestes grans infraestructures que
dissenya el pla, sigui amb aquestes recomanacions: que es faci
incís en els projectes de proximitat i no en aquells projectes
majestuosos i deficitaris que fins i tot els mateixos organismes
es critiquen.

I després també volia posar només un exemple, vull dir, es
parla molt de la reforestació, de sistemes de molts de territoris,
de la seva capacitat, diguem, de valoració i creiem que hi ha un
oblit, la seva capacitat mediambiental de combatre el canvi
climàtic i també la seva productivitat. I aquí trobam que
s’oblida molt en aquests temes la Mediterrània i aquí jo crec
que s’ha parlat, el conseller de Medi Ambient n’ha parlat, el Sr.
Vidal també ho ha dit, tenim el bosc de posidònia més capaç
diguem de combatre el canvi climàtic, com és la posidònia
mediterrània; per tant, no pot viure Madrid d’esquena a la
Mediterrània, no pot seguir maltractant amb inversions i també
d’esquena a les possibilitats que té a l’hora d’aquest canvi
climàtic, per tant, també trobam a faltar la valoració d’unes
qüestions que s’haurien de tenir en compte.

Veiem que és una visió molt centralista, com ha fet... com
ens té acostumats el Govern espanyol, i llavors entenem que no
fa cap referència, és com si a l’Estat espanyol no hi hagués més
normatives que les que fa l’Estat, quan les comunitats
autònomes tenen una capacitat normativa extensa i que jo crec
que també aquests avanços que s’han fet en temes d’habitatge,
en temes de canvi climàtic, en temes de residus, també
s’haurien de veure reflectits en aquest document que es tramet
a Europa. Però, bé, veiem que aquesta visió centralista és manté
i no es mou.

I després no podem deixar de dir que ens preocupa el
plantejament que es fa de la reforma de les pensions, de les
penalitzacions i de l’obligat ajornament de la jubilació, de la
legislació laboral, etc., perquè el tema de les pensions a les Illes

Balears és especialment preocupant perquè realment som de les
pensions més baixes, i sobretot les dones, les dones que és un
mercat que tenim aquí i que realment són les que tenen
segurament les pensions més baixes a nivell de tot l’Estat.

Per tant, pensam que en aquest cas, també, s’hauria de tenir
en compte i hem de fer un seguiment.

I, bé, jo, com he dit, nosaltres creiem que s’ha de
reclamar..., aquest pla autonòmic parla de reclamar a l’Estat un
tracte diferenciat, i nosaltres insistim i vull recordar el que he
dit abans, que des de MÉS per Mallorca aquest tracta
diferenciat no s’enquadri, com sempre, amb propostes sempre
relacionades amb el turisme, que les receptes de sempre no ens
han servit; que ens han conduït a una major desigualtat,
precarietat laboral i fragilitat econòmica i social, i que
necessitam aquest tracte diferencial d’una forma transversal, al
mag del turisme.

Com he dit, nosaltres creiem que aquest desplegament del
Pla, i esperem que aquest decret llei també i, per ant, amb els
fons que arribin a la comunitat autònoma, aconsegueixi aquest
efecte de creixement sostingut en el temps, amb l’augment de
la productivitat, l’ocupació de qualitat, la reducció de la
precarietat, la temporalitat, l’atur estructural i juvenil; un reforç
del teixit empresarial i de capital humà, tecnològic i científic,
millora i també d’aquest mercat laboral, com he dit, i la
modernització evidentment de l’administració pública i sobretot
una vertebració social.

Com he dit, endavant, crec que és un repte i una oportunitat,
però també hem de vigilar amb control i amb molt de
seguiment de tots aquests fons.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula el Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, president, bon dia, senyores i senyors diputats. Els
fons europeus són la segona vacuna, són la segona vacuna
perquè després d’aquest llarg pols contra aquest virus
indesitjable i que encara estam lliurant, els fons europeus
contribuiran a la reactivació econòmica i al ressorgiment de
l’economia d’una manera més resilient i amb una major
fortalesa. 

El fons React-EU és el complement ideal per al pla de
reactivació econòmica del Govern de les Illes Balears per
contribuir a curt termini a la sortida de la crisi mentre que els
mecanismes de recuperació i resiliència contribuiran a sembrar
la llavor del model econòmic que volem que creixi amb les
generacions futures. I això és una gran responsabilitat i a la
vegada una gran oportunitat. Perquè el que sembram,
l’economia creixerà a la nostra societat, perquè el model
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econòmic d’una terra determina i defineix en gran mesura el
seu model social. 

I és per això, entre d’altres raons, que al Grup Parlamentari
Socialista donam suport a la validació del Decret 3/2021, que
ens porta el Govern per a l’adequada gestió i execució dels
projectes finançats amb fons europeus que, en contra del que
sol passar habitualment, no tenim dificultats de finançament
sinó que són dificultats d’execució. 

Perquè no hem d’oblidar que el fet que siguem avui aquí ja
és un èxit. El fet que estiguem aquí debatent sobre el
procediment d’execució d’uns fons europeus que han d’arribar
a la nostra comunitat és un èxit. És un èxit en primer lloc
perquè vol dir que hi ha hagut una gran resposta per part de les
institucions europees i que des dels poder públics hi ha hagut
una reacció a l’alçada de les circumstàncies. Mai abans..., això
és una fita més dins de la història de la Unió Europea perquè
mai abans no hi havia hagut un endeutament conjunt per
afrontar la reconstrucció després d’una crisi. I, en segon lloc,
és un èxit perquè aquesta crisi social sanitària, social i
econòmica derivada de la COVID ens ha posat més de manifest
la feblesa del nostre sistema econòmic, bàsicament per
l’excessiva dependència d’un sol sector econòmic i per la falta
de valor afegit del nostre model. 

Per tant es requereix una empenta cap a altres sectors
productius sense deixar de ser competitius i punters en indústria
turística, però -com dic- que requereix avançar cap a un model
més innovador, més digital, més cohesionat, més igualitari, més
verd i que per tant exporti una major sostenibilitat social,
econòmica i ambiental. 

I dic que és un èxit perquè l’arribada dels fons europeus es
troba condicionada a aquesta transformació, a la implantació
d’aquestes reformes estructurals i de l’execució de projectes
que vagin en aquest camí. En canvi, n’hi ha d’altres que -com
hem sentit fa una estona-, com VOX, que simplement ho fien
tot a l’arribada de creuers però bé, cada un té el seu
posicionament. 

Per tant, Europa condiciona Espanya i Espanya recull
projectes de les autonomies perquè, com estableix l’article 13
del Decret 36/2020, a l’elaboració del pla estatal hi participaran
les comunitats autònomes, les entitats locals, les organitzacions
empresarials i els sindicats més representatius. A les Illes
Balears hem creat la conselleria amb tota la seva estructura,
s’ha creat l’oficina, avui som aquí per validar el decret i poder,
finalment, aprovar el pla autonòmic. 

Jo he sentit a alguns grups dir que el Govern va tard amb
aquesta feina, però jo l’únic que pens és que com que no tenen
grans arguments en contra de la gran feina que s’està fent idò,
bé, alguna cosa havien de dir. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

D’acord, t’escoltarem, Pep, gràcies.

Sembra per tant, el Govern, una certesa necessària davant
la incertesa que vol sembrar el PP entre d’altres i, per tant,

sembra el Govern la llavor que ha de fer créixer l’economia i
les societats fortes de demà. 

Tal com estableix el Decret 3/21 també hi haurà una àmplia
i consensuada participació i representativitat en l’elaboració del
pla autonòmic: en primer lloc, a través de la Comissió Mixta
Bilateral, entre conselleria i consells per a tots els projectes
d’àmbit insular, per tant es garanteix l’adequada participació
dels consells insulars; en segon lloc, la Comissió, Conselleria,
Oficina, consells i FELIB, per a la validació de tot el pla
autonòmic; en tercer lloc, com ja saben, s’està treballant dins
del marc de treball liderat per l’Oficina, dins del pacte de
reactivació on també de nou hi són representats els sindicats,
les organitzacions empresarials, la FELIB, els consells insulars
i gairebé la majoria de grups parlamentaris. 

És també necessari treballar dins del pacte de reactivació
perquè és necessària la col·laboració entre el sector públic i el
sector privat ja que cap d’ells de manera individual no podrà
aprofitar aquesta oportunitat que tenim davant. 

El que no consideram correcte és que aquells grups que no
s’han volgut sumar al pacte de reactivació i són conscients del
seu error vulguin ara reclamar una comissió parlamentària per
a la gestió dels fons europeus. I ens sembla encara més
incorrecte que diguin que s’ha aprovat una iniciativa, que no
s’ha aprovat, ja que la Junta de Portaveus no aprova aquestes
iniciatives, i per tant menteixen vostès quan diuen...

(Alguns aplaudiments)

... que s’ha aprovat la creació de cap comissió. Si no, farien bé
a revisar l’article 56 del Reglament. 

Nosaltres el que respectam profundament són les tasques
que corresponen a cadascú: el Govern confecciona el pla
autonòmic amb el consens que hem comentat ja que té atribuïda
la funció executiva; mentre que el Parlament continuarà
exercint les seves funcions de control parlamentari i les seves
funcions legislatives, just ben igual que sempre ha fet. 

Ja ens ha dit el conseller en reiterades ocasions que
compareixerà i retrà comptes en aquesta cambra tantes vegades
com sigui necessari de manera que puguem mantenir l’agilitat
i l’eficiència a la vegada que no perdem tampoc transparència. 

Ara necessitam capacitat de donar resposta als requeriments
d’Europa i als requeriments de l’Estat, que bàsicament són pel
que fa a l’execució dels projectes, perquè tenim molta feina a
executar en molt poc temps i per això és necessari aquest decret
i les eines que avui ens porta, perquè tan important és la gestió
de l’arribada i la selecció dels projectes transformadors i
tractors de l’economia com la seva execució àgil. 

Tenguin en compte, a més, que hi ha un calendari molt
estricte, cada sis mesos Europa revisarà i farà un seguiment
sobre el grau d’acompliment de les reformes acordades i
d’aquests plans i en condicionarà els pagaments també a aquest
grau d’acompliment. I aquí és on el Govern estableix i aporta
claredat sobre els procediments que han d’executar els
projectes de manera ràpida i eficient, i -com ja bé ha explicat
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també el conseller- aquest decret és una actuació de sentit
comú, de necessitat i de responsabilitat.

I aquesta agilitat i aquesta eficiència han de recaure sobre
tots els procediments necessaris per a la gestió dels fons
europeus: contractació pública, selecció de personal amb la
prioritat de personal disponible garantint sempre la igualtat, el
mèrit, la capacitat, la publicitat i la lliure concurrència.

I aquí és un altre punt on he vist moltes crítiques,
principalment del Partit Popular, en tot aquest procés de
selecció de personal. En primer lloc, totes les persones, tots els
funcionaris que compleixen els requeriments i compleixen un
determinat perfil professional poden ser seleccionats i
contractats, és a dir, perquè algunes afirmacions que fan per a
casos concrets que em semblen molt injustes. I, en segon lloc,
saben vostès què s’ha utilitzat, per fer l’adjudicació d’aquestes
places? Idò s’ha utilitzat la Instrucció de 2/2012, de 27 de
març, firmada per la directora general de Funció Pública, Maria
Núria Riera i Martos, supòs que la coneixen. Per tant no entenc
aquestes crítiques quan aquest procediment l’han aprovat
vostès. 

A més d’això, sobre evidentment la feina que es fa,
l’agilització sobre la gestió de subvencions, l’ampliació de
límits per justificació de despeses, l’agilització de tràmits
pressupostaris, l’ampliació de durada de convenis, tot això són
les eines necessàries, consideram. 

Per tant passa el Govern de les paraules als fets i posa
mesures concretes per aprofitar aquesta gran resposta europea;
una gran resposta que també hem de dir que ha estat a pesar
d’alguns partits o de quasi -podríem dir- de tots els partits de
dretes de la Unió Europea, començant pels partits de la
ultradreta que ja varen voler bloquejar aquestes ajudes amb la
justificació, bé, varen mostrar el seu concepte de cohesió i de
solidaritat que bàsicament ve a dir que si són amb els pobres,
no m’hi vull ajuntar. Això, en primer lloc. I continuant pel
Partit Popular del Congrés dels Diputats perquè, clar, no sé si
recorden vostès què va votar el Partit Popular del Congrés dels
Diputats al Decret 36/2020, que permet el desplegament
autonòmic d’aquestes ajudes: hi va votar en contra. Hi va votar
en contra amb l’única justificació de dir que era “parafernalia
y palabrería”. Per tant, el Partit Popular reclama certesa i vota
en contra del decret que porta precisament certesa. 

(Alguns aplaudiments)

Per a mi això és un altre dels episodis, un altre dels episodis
del PP que, com pitjor per a Balears, millor per al Partit
Popular. Jo desconec avui què faran però de veritat esper que
tenguin una mica més de responsabilitat que els seus companys. 

(Remor de veus)

Per cert, un altre tema que també agilita aquest decret, són
les ajudes de 855 milions d’euros de l’Estat que han d’arribar
a les nostres illes. I una altra vegada, recorden vostès què va
votar el PP del Congrés dels Diputats a aquest decret? S’hi va
abstenir i ens dirà que va ser un gran favor, però s’hi va
abstenir, havent-hi pogut votar a favor. Per tant, jo pens que no
els estimen gaire a vostès els seus companys de Madrid, que

per un dia que s’omplen les sabates d’arena i agafen el cartell
de SOS Turisme, no són capaços d’emetre un vot favorable. Jo
és cert que des d’aquell dia no l’hem vist més el cartell de SOS
Turisme, almenys a les mans de vostès.

(Alguns aplaudiments)

I per acabar, les Illes Balears no han de perdre ni un euro de
finançament europeu i, per tant, pens que és una gran
oportunitat. Crec que és el moment de la responsabilitat i
d’estar a l’alçada de les circumstàncies. Per tant, pens que entre
tots hem d’aprovar aquest decret.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Ara començam el torn de fixació de
posicions dels grups que no han intervengut ni a favor ni en
contra. I començam pel Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé,
m’agradaria començar aquesta intervenció posant de manifest
als ciutadans de les Illes Balears que el Partit Popular va saber
de l’existència d’aquest decret llei el mateix dia que es va
publicar en el butlletí de la comunitat autònoma, el mateix dia.
Aquest és el consens, el pacte i la unitat de què parla sempre la
Sra. Armengol. El Govern de la Sra. Armengol és el consens
que practica, aquest és el consens que anuncia i que practica, es
publica en el BOIB i el Grup Parlamentari Popular i jo supòs
que també altres grups parlamentaris, sabem de l’existència
d’aquest decret llei quan es publica en el BOIB.

El menyspreu al Parlament de les Illes Balears per part del
Govern Armengol és sistemàtic, és sistemàtic. El legislatiu s’ha
transformat en un simple instrument a les ordres del Govern de
la Sra. Armengol, és una realitat constatada. Aquí no es
presenta cap projecte de llei, no es presenta cap projecte de llei,
aquí s’aproven els decrets llei des del Consolat i es duen a
convalidar en aquest parlament, s’instrumentalitza per tant el
Parlament de les Illes Balears per complir els designis, la
voluntat del Govern de la Sra. Armengol. Fa fins i tot la
impressió que els grups parlamentaris que donen suport al
Govern també coneixen els decrets llei quan s’aproven o es
publiquen en el butlletí oficial de la Comunitat Autònoma. Jo
entenc als grups parlamentaris que donen suport al Govern, els
resulta igual, perquè de totes formes vendran aquí i hi votaran
a favor i s’ha acabat la història. Però als grups parlamentaris
que som a l’oposició no. Si alguna vegada el Govern de la Sra.
Armengol vol consens, s’ha de practicar, no només dir-ho
públicament, sinó practicar-lo i de moment no n’hem vist cap
de consens.

Per altra banda, es tracta d’un decret llei amb 25 articles, 10
disposicions addicionals, 1 transitòria, 1 derogatòria i 6
disposicions finals. Per tant, un text normatiu bastant extens,
que requereix bastant més de deu minuts per poder-lo debatre.
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Per tant, confiam en la tramitació com a projecte de llei
d’aquest decret llei, per poder-hi dir la nostra, perquè la
reflexió que farem avui és evidentment manifestament
insuficient. 

Per altra banda, a l’article 5 del decret llei es parla del pla
estratègic autonòmic aprovat pel Consell de Govern. Diu “per
assolir la transformació de les Illes Balears cap un nou model
econòmic”, molt bé. Amb caràcter previ diu que: “es
consensuarà el contingut d’aquest a una comissió”, on hi ha un
representant de cada conselleria, el director de l’Oficina de
Planificació i Coordinació d’Inversions Estratègiques, un
representant de cada consell insular, un representant de la
FELIB i ja està. Els representants dels ciutadans de les Illes
Balears han estat anomenats dins aquesta comissió?, no, no han
estat anomenats. Per què no han estat nomenats?, perquè no hi
són. 

A uns projectes que suposadament han de transformar el
model econòmic de les Illes Balears, els grups parlamentaris
que suposadament representam els ciutadans de les Illes
Balears, no hi tenim res a dir? Jo crec que sí, la resta de partits
de partits de l’oposició, no hi tenen res a dir? Només teniu
alguna cosa a dir els que conformau la bancada de l’esquerra i
donau suport al Govern? 

El pacte de reactivació és un ens creat des del Consolat per
complir la voluntat del Consolat i per informar de tant en tant
de les decisions que es prenen en el Consolat. No és un òrgan
de representació dels ciutadans de les Illes Balears, és un òrgan
creat ad hoc per complir la voluntat de la presidenta Armengol. 

En conseqüència, consideram de necessitat absoluta la
creació d’una comissió específica per controlar els fons
europeus, control és el que requereix, perquè així ho varen
decidir els ciutadans de les Illes Balears. Efectivament, som a
l’oposició i la nostra funció és controlar. Per tant, necessitam
una comissió que permeti aquest control. 

Per altra banda, en el pla estratègic autonòmic si
efectivament s’hi recullen projectes, dic jo, o deim nosaltres,
que s’hauran de consensuar amb el Sr. Sánchez, no?, prèvia
aprovació del pla estratègic autonòmic, no? I dic això perquè
el mecanisme de recuperació i resiliència, 70.000 milions
d’euros, el gestiona el Sr. Sánchez. I és el Consell de Ministres
el que aprova els projectes que s’hauran d’executar amb aquest
fons. És el Govern central, per tant, el que no fa almenys de
moment, cap ni una transferència, ni a les comunitats
autònomes, ni a les entitats locals, per tal que gestionin aquest
fons. Saben vostès que el Partit Popular va demanar que hi
hagués una agència independent que aprovés els projectes
estratègics vinculats a aquest fons. Evidentment al Sr. Sánchez
li va parèixer espantós que una agència independent pogués
gestionar absolutament res, faltaria més! La voluntat del Sr.
Sánchez és la que impera en aquest sentit i, per tant, és el que
es farà.

La comunitat autònoma de les Illes Balears es limitarà a
presentar els projectes que hauran de ser autoritzats i finançats
per part del Govern central. En conseqüència, si el Govern
central, o sigui el Sr. Sánchez, o sigui el Consell de Ministres,
no ve a bé aprovar els projectes que arribin de la comunitat

autònoma de les Illes Balears, no s’executaran i s’ha acabat la
història.

Jo he sentit aquí a la Sra. Campomar fer una reflexió, en
molts de casos compartida, compartida que escolti, on són les
Illes Balears representades en el pla aquest de transformació i
tal i qual, i la resiliència, una paraula molt utilitzada que ha
provat el Sr. Sánchez i ha enviat a Brussel·les? La resposta és
molt senzilla, enlloc, perquè la participació de les comunitats
autònomes en aquest pla és inexistent, és inexistent. I és normal
que a la Sra. Campomar no li sembli bé aquest pla, tampoc no
li va parèixer bé a Esquerra Republicana de Catalunya i el Sr.
Marí ens ha fet aquí una reflexió que el Partit Popular volia
tombar, volia tombar directament els fons europeus, i Esquerra
Republicana de Catalunya que hi va votar en contra, no volia
tombar els fons, Sr. Marí? No li he sentit fer cap referència al
respecte. No ho he sentit. Tampoc no hi ha fet cap referència la
Sra. Sans al respecte, també varen votar en contra. I saben per
què varen votar en contra Esquerra Republicana?, perquè les
comunitats autònomes no pinten res en aquest pla, no pinten
res, és el Sr. Sánchez el que amb la seva benevolència aprovarà
o no els projectes.

Per altra banda, compartim des del Partit Popular que
efectivament..., la part d’agilització la compartim, especialitats
en matèria de tramitació i procediments, especialitats en
matèria de convenis, especialitats en matèria de gestió
pressupostària, ho compartim. El que passa és que, clar, el
debat és sempre el mateix, vull dir a vostès els encanta
agilitzar-se a si mateixos, això sí, els encanta agilitzar-se a si
mateixos. I ho compartim -repetesc-, ho compartim. Ara, això
sí, si és el sector privat el que ha de ser agilitzat, de cap
manera. No podem confiar de cap manera en el sector privat,
en el sector públic, si gestionen vostès, sí, això sí. S’hi pot
confiar perfectament.

Per altra banda, l’especialitat en matèria de subvencions.
Estam d’acord en les regles de flexibilització, les bases i
convocatòries de subvencions i molt especialment eximir de
l’obligació d’estar al corrent d’obligacions tributàries i davant
la Seguretat Social.

No obstant això, quan agilitzen i aixequen vostès els
controls en matèria de subvencions, s’imaginen vostès que
aquests controls els aixecàs el Partit Popular? L’escàndol que
estarien fotent aquí a la tribuna si fos el Partit Popular qui
aixecàs el control seria... bé, se’n parlaria...

(Remor de veus)

... dos anys de tira... dos anys de tira...

(Remor de veus)

... se’n parlaria dos anys de tira. Nosaltres... no hi tenim cap
problema.

(Remor de veus)

Una subvenció es pot concedir de forma directa quan el pla
estratègic autonòmic està aprovat, i saben qui aprova el pla
estratègic autonòmic?, sí, el Consell de Govern; si és un únic
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beneficiari se li pot adjudicar directament una subvenció.
S’imaginen que això ho aprovàs el Partit Popular? 

O que justifiquin subvencions inferiors a 6.000 euros amb
una declaració responsable, o que no sigui necessari presentar
factures per import inferir a 3.000 euros per justificar o les
especialitats en matèria de contractació pública. S’imaginen
que això ho fes el Partit Popular? Quin escàndol que estarien
armant vostès de la bancada de l’esquerra quan pujarien a
aquest tribuna. Sí, això ho sap tot el poble de les Illes Balear,
ho saben perfectament.

Mesures específiques en matèria de personal, aquí és on
tenim el problema. La justificació de la nostra abstenció va més
enfocada a aquest apartat que a tots els altres junts, la falta de
consens també és un factor clau, però el tema de personal.
Tenim realment por que vostès constitueixen una
superestructura de personal a una conselleria de Fons Europeus
que té una durada determinada. Tenim, li ho dic sincerament,
conseller, tenim pànic, tenim pànic que això és produeixi.

Senyors de la bancada de l’esquerra fan falta cinc caps de
departament per gestionar fons europeus?, Sr. Conseller? Cinc,
fan falta cinc caps de departament?, jo crec que no. 

Fa falta que aquests cinc caps de departament els nomenin
a dit?, tots, fa falta que els nomenin a dit? Consideren adequat
que un càrrec de confiança que inicialment estava a la
Conselleria de Fons Europeus sigui qui ocupi un d’aquests cinc
caps de departament? Jo crec que no, Sr. Conseller, jo crec que
no. Jo crec que s’hauria pogut fer d’una altra manera, amb més
estil. Cinc caps de departament és insultant per als ciutadans de
les Illes Balears, hi ha moltíssimes direccions generals que no
tenen ni cap de departament i vostès en fan cinc de cop en una
oficina. És quelcom, permetin-me que els ho digui, vergonyós.

Les mesures de personal del decret llei no inspiren
confiança, més bé tot el contrari i així ho han criticat per
exemple de forma considerable tots els sindicats...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Costa, hauria d’anar acabant.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí, vaig acabant. Les disposicions addicionals primera i
segona, les compartim especialment perquè fan referència al
fons d’autònoms i PIME i per tant les compartim.

Les modificacions de la Llei de pressuposts, permeti'm que
els digui una cosa: tenim dubtes..., dubtes, eh?, no dic que
sigui..., però tenim dubtes de l’incompliment de l’article 49 de
l’Estatut d’Autonomia, concretament de les disposicions
addicionals novena i desena i de la disposició final segona
sobretot perquè fan modificacions dels pressuposts de la
comunitat autònoma i l’article 49 és clar en aquest sentit i fan
modificacions...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Costa, acabi, per favor.

EL SR. COSTA I COSTA:

I finalment -ja acab, Sr. President- el decret... i finalment hi
ha un apartat que és decret granera, el decret granera de
sempre, ei!, allí a l’ib-salut hi devia haver quatre coses per
modificar i ho foten vostès en un decret llei i s’ha acabat la
història.

Per tant, ens abstindrem, però és una abstenció sincerament
que... seria dubtosa. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la
paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Buenos días, señoras y señores
diputados, hoy traen a validar un nuevo decreto ley, como bien
saben el artículo 49 de nuestro Estatuto de Autonomía prevé la
figura del decreto ley para situaciones de extraordinaria i
urgente necesidad.

 A mí no me queda claro que en este caso, como ya han
presentado más de quince decretos ley en lo que va del año
pasado y de este, en este caso no me queda justificada esa
extraordinaria y urgente necesidad. Es que parece que a ustedes
les da igual y no debemos caer en normalizar la perversión del
sistema legislativo, porque la competencia de este parlamento
es legislar no convalidar semana tras semana uno de los
decretos de este gobierno.

Algunos de los que hemos aprobado en esta cámara
derivados de la situación extraordinaria sí que cumplían estos
requisitos, por supuesto, y sí se enmarcaban en esta
excepcionalidad de crisis sanitaria, económica y social y en
algunos casos los hemos apoyado desde el grupo parlamentario
por responsabilidad, pero hoy le adelanto además que
votaremos a favor también de su tramitación como proyecto de
ley para poder incorporar mejoras y permitir que los grupos
parlamentarios que representamos a los ciudadanos podamos
participar vía enmiendas en el proceso de confección de este
decreto ya ley en ese momento.

Los partidos de la oposición debemos poder legislar y
también controlar al Govern y por eso creemos necesaria esta
comisión, como se planteó la última vez en la Junta de
Portavoces, una comisión para controlar, desde luego no para
gestionar como se ha dicho aquí por parte del portavoz
socialista y además no hay visos que se vaya a constituir esta
comisión en el Parlamento. 

Hablemos ya del decreto que se trae hoy a validación para
ejecutar las actuaciones y los proyectos que deben financiarse
con fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, ese plan Sánchez que no cuenta
ni con las aportaciones de los gobiernos autonómicos ni
responde a ningún modelo de cogobernanza con las
comunidades autónomas. Se lo ha dicho hoy uno de sus socios,
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MÉS per Mallorca. La Sra. Sans vemos que evidentemente,
como Podemos fue uno de los partidos que apoyó ese decreto
y ese reglamento y el plan Sánchez, pues evidentemente no lo
van a hacer y no van a admitir que deja poquísima cancha a las
comunidades autónomas ese plan. Y ahora además resulta que
los grandes proyectos estratégicos de transformación del tejido
productivo se canalizarán a través de los llamados proyectos
estratégicos de transformación que serán seleccionados por un
pequeño comité dependiente -dependiente- de forma directa de
la Presidencia del Gobierno, es decir, del Sr. Sánchez y de Iván
Redondo.

Desde Ciudadanos llevamos meses denunciando que la
toma de decisiones sobre estos fondos europeos se encuentre en
Moncloa y en los ministerios y no en las comunidades
autónomas. ¿Y por qué no han hecho ninguna crítica ante la
absoluta falta de participación y decisión de las comunidades
autónomas?, porque lo han hecho Andalucía, Madrid, pero
también Castilla-La Mancha, País Vasco, Cataluña, Asturias,
Aragón... y a estas alturas no sabemos todavía cómo se van a
elegir y a decidir los proyectos estratégicos. Estamos aquí
validando un decreto para coordinar estos proyectos, pero
todavía el Sr. Sánchez no les ha explicado a ustedes cómo y en
base a qué criterios se van a elegir los proyectos estratégicos de
nuestra comunidad autónoma.

Esta excesiva opacidad redundará en una selección de
proyectos con un sesgo favorable hacia proyectos de empresas
grandes en perjuicio de buenas ideas transformadoras que
seguro que pueden provenir de nuestras pequeñas y medianas
empresas. Y les recuerdo que el Partido Socialista y Podemos,
con la ayuda de VOX votó a favor en el Congreso para que el
Gobierno pudiera disponer casi en exclusiva de estos fondos
excluyendo no solo a las comunidades autónomas, sino también
a los expertos. Por eso esperábamos que aquí hubiera más
control, más coordinación y más especialización, se lo tengo
que decir, conseller.

Creo que con este decreto se han quedado ustedes a medias
y es cierto -y se lo reconozco- que hay un objetivo positivo, hay
una voluntad positiva con esta regulación. Desde el grupo
parlamentario valoramos positivamente que el Govern haya
entendido que es una prioridad y debe ser primordial la
tramitación urgente de los proyectos de iniciativa pública,
también privada o de colaboración publicoprivada. 

También estamos de acuerdo en la reducción de plazos que
implican la tramitación de urgencia, el despacho prioritario de
los procedimientos que comparten los expedientes de gasto, la
elaboración de los convenios y, por supuesto, conseller, somos
conscientes de la dificultad que supone para las
administraciones públicas gestionar todo este volumen de
proyectos.

 Entendemos la necesidad de regular esta excepcionalidad,
por eso hoy vamos a dar un voto, una abstención, porque hay
artículos en los que no estamos de acuerdo y son los que le voy
a mencionar ahora mismo.

Mire, el artículo 4 habla de la Oficina, impulsada -le
recuerdo- por una proposición no de ley de Ciudadanos pero
nosotros pedíamos una oficina técnica y especializada, no un

ente para colocar a afines políticos camuflados de jefes de
departamento como se regula, precisamente, en el artículo 4 de
este decreto. Y hablan también de la posibilidad de contratar
directivos profesionales. A secas. No hablan ni de igualdad, ni
de mérito, ni de capacidad. No lo entiendo, conseller. 

Una oficina no era para colocar a afines como su secretaria
general, la Sra. Garbí, lo que se necesita es una oficina técnica
de alto nivel, con personas especializadas e independientes,
para que Baleares cuente con las mejores propuestas y los
mejores proyectos posibles, contando con la máxima
colaboración, cooperación, consenso y diálogo con los
ayuntamientos, los actores sociales y económicos, la
universidad, la Fundación Impulsa y teniendo más en cuenta a
las PIME y al sector privado, que es clave. 

Una decepción y lo lamento, conseller, créame. Exigimos
desde Ciudadanos conseguir el máximo aprovechamiento de
cada uno de los fondos e instrumentos financieros europeos
para la recuperación económica y social de nuestra comunidad. 

El artículo 5, sobre el plan estratégico que debe presentar
Baleares. Yo creo que llegamos tarde, conseller, llegamos muy
tarde. Hay comunidades autónomas como el País Vasco que
llevan cuatro o cinco meses ya con su plan estratégico
aprobado. Y en este artículo, en el artículo 5, se habla de una
comisión bilateral con los consejos insulares, con la FELIB...,
¿pero y del pacto de reactivación? Ustedes en el preámbulo y
en la exposición de motivos de este decreto hablan -vagamente-
del pacto de reactivación, pero es en el artículo 5 donde se
tendría que materializar.

Yo le pido -se lo hemos pedido mi grupo parlamentario en
otras ocasiones- que este plan estratégico, que este artículo lo
deja completamente en sus manos, conseller, para que lo
apruebe el Consell de Govern, este plan debe estar alineado con
el plan de reactivación aprobado por los actores sociales y
económicos de nuestras islas y no tiene ningún sentido no
especificarlo así en este artículo. 

Todavía no se ha constituido tampoco la comisión de
expertos que nosotros también solicitábamos en esa
proposición no de ley que salió adelante, en la que
impulsábamos la oficina técnica. Y usted dice que hay voluntad
política, lo ha dicho aquí en otros debates, que hay voluntad
política para que en el marco del pacto de reactivación se
ponga en marcha esta comisión. Y de verdad confío en su
palabra, en su voluntad de que así sea porque -ya le digo- es
que tiene que ser la Fundación Impulsa, las pequeñas y
medianas empresas, las patronales, los sindicatos, los actores
sociales y económicos, todos los que determinen qué proyectos
debe presentar nuestra comunidad autónoma. Se hace mención
-ya le digo- en la exposición de motivos pero de nada nos sirve
si no está en el artículo 5. 

Y el artículo 11. ¿Quiere decir que los fondos europeos
servirán para cuadrar las cuentas? Necesitamos que el Govern
presente y coordine proyectos innovadores, tractores, palanca
de nuestra economía, pero no para financiar proyectos que ya
están en marcha. Y es que el primer párrafo del artículo 11 da
a entender que serviría para cuadrar las cuentas o financiar
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proyectos ya iniciados por el Govern. No nos gusta nada, desde
nuestro grupo parlamentario. 

Estos fondos deben ser un tren que no pueden dejar escapar
para salvar la economía balear, pero también para transformar
nuestra comunidad, tienen que servir para transformar nuestro
modelo productivo, modernizar nuestra administración, ser
capaces de aumentar en competitividad y en sostenibilidad.
Debemos impulsar proyectos con elevado potencial
transformador a la altura de los desafíos a los que nos
enfrentamos, por eso es clave no desaprovechar esta
financiación europea y no solo contar con los consejos
insulares, con la FELIB -que es muy importante y también lo
hemos pedido- sino con todos los sectores que ya le he
reiterado. 

Y, por eso, desde nuestro grupo parlamentario nuestra
exigencia es que no hagan una gestión política de los fondos y
no pongan en peligro una oportunidad histórica de que esta
financiación europea sirva para modernizar y transformar esta
economía, pero, sobre todo, que tengan una visión a medio y
largo plazo, conseller, no puede ser solamente que suponga un
estímulo económico temporal y que no nos sirva como una
estrategia a largo plazo para nuestra comunidad europea. Si el
dinero no se invierte bien, perdemos el tren europeo de la
convergencia con los demás países y con los demás territorios
de la Unión Europea. Y nuestra economía -la economía balear-
puede quedar tocada durante años llevándose por delante un
gran número de pequeñas y medianas empresas y seguiremos
en segunda división de Europa. 

Espero que estén aún a tiempo de rectificar, solo así -por
responsabilidad y coherencia- podrán contar con Ciudadanos
en la coordinación de los fondos europeos, tan fundamentales
para la economía balear. 

Por todo ello, nuestro voto hoy no puede ser positivo a este
decreto ley que, en principio, por el objetivo estábamos de
acuerdo, pero es imposible cuando uno lee su articulado y
algunos ejemplos que le he dado. Nuestro grupo parlamentario
de Ciudadanos...

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi ja, Sra. Guasp...

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

... se abstendrá del decreto y votará a favor de su tramitación
como proyecto de ley. Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Gracias, presidente. Hoy debatimos un decreto ley
necesario para poder aplicar en nuestra región el Real Decreto
Ley 36/2020, que fue convalidado en el Congreso de los
Diputados en el mes de enero y que es necesario para que los

fondos europeos puedan llegar a los ciudadanos de estas islas
y que la posibilidad de la recuperación económica sea una
realidad y no una promesa o un simple anuncio acompañado de
una foto, como ocurrió cuando este gobierno junto con
Ciudadanos y con El Pi nos vendieron un paripé al que
llamaron plan autonómico de reactivación y transformación
económica y social de las Islas Baleares, que no ha servido para
nada. 

Ahora estamos ante la oportunidad real de impulsar nuestra
economía pero si no utilizamos bien estos fondos todo quedará
una vez más en gasto improductivo, derroche y propaganda,
como ocurrió en su día con el famoso Plan-E de Zapatero que,
lejos de impulsar la economía, en la anterior crisis económica,
lo único que hizo fue conducirnos a los mayores recortes que
jamás habíamos visto, llegando incluso a bajar el sueldo de los
funcionarios por primera vez en la historia y a la congelación
de las pensiones.

Siguiendo la línea de las políticas de izquierdas que
desgraciadamente volvemos a sufrir en esta nueva crisis, ya
hemos repetido algunas de las experiencias que vivimos
entonces, subida de impuestos, anuncios de bajada de
pensiones y posiblemente acabaremos con un nuevo recorte a
los empleados públicos. Aquí en Baleares, de hecho, ya hemos
tenido una avanzadilla con el recorte del 2% en el
complemento específico de los médicos.

Para frenar esta deriva a la que irremediablemente nos
llevarán las desacertadas políticas de la izquierda, que han
arruinado la economía una vez más, esta vez ante su
incapacidad de gestionar una pandemia sin arruinar a la
población para evitar que sigamos en caída libre hacia la
muerte económica inevitable de miles de familias de Baleares,
es de vital importancia invertir adecuadamente los fondos
europeos.

Nuestro país se enfrenta al reto de diseñar, asignar y
ejecutar fondos del instrumento europeo de recuperación por
importe de 150.000 millones de euros y teniendo en cuenta que
en los últimos años España es el país con menor porcentaje de
ejecución de fondos europeos, es evidente que debemos hacer
un esfuerzo para que nuestro país sea capaz de gestionar estos
fondos de forma ágil y eficaz.

Se trata de un reto sin precedentes que implica celeridad y
agilidad para ejecutar 150.000 millones de euros, teniendo en
cuenta que nuestro país en los últimos seis años solo ha sido
capaz de certificar 20.000 millones, pero no solo por el
volumen es necesario acometer las reformas legislativas que
sean necesarias, sino que sobre todo la razón más importante es
que nos encontramos ante un escenario devastador que ha
arruinado ya a miles de empresas de muchos sectores que se
han visto golpeados por la gestión de la pandemia, siendo
nuestra región la más perjudicada, no ya de España, sino de
Europa, dado que nuestro principal motor económico, basado
en el turismo y los servicios, ha sido el más castigado por las
restricciones impuestas por el Gobierno de la nación y por el
Gobierno autonómico, un gobierno autonómico que, pese a que
ha concluido el estado de alarma, sigue empeñado en secuestrar
a la población y mantener restricciones que terminen de hundir
a las empresas que no se hayan hundido ya. 
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Por cierto, nuestro grupo en el día de hoy ya ha registrado
los recursos pertinentes ante los tribunales de justicia contra
esta política liberticida y sin sentido llevada a cabo por el
Gobierno de la Sra. Armengol, que extiende un toque de queda
y la suspensión de derechos fundamentales, pasando por
encima de la Constitución y de la reserva que esta hace a las
instituciones del estado de excepción, de alarma y de sitio,
precisamente para proteger a los ciudadanos de estas actitudes
despóticas de los gobiernos.

Nosotros creemos que no podemos esperar más para dejar
de asfixiar a las empresas turísticas y al sector de la hostelería,
que llevan meses agonizando, es prioritario mantener vivo lo
que aún queda de nuestra empresas, y ese, y no otro, debería ser
el primer objetivo de la política económica en nuestra región.

Porque lo cierto es que tanto el Gobierno de la nación como
el Gobierno autonómico llegaron tarde a la gestión preventiva
para evitar la expansión descontrolada de la pandemia y luego
se han dedicado a aplicar políticas erróneas, llegando incluso
a aumentar los impuestos, algo que no ha hecho ningún otro
país europeo.

Y si nos comparamos con los países de nuestro entorno,
somos el país con mayor pérdida de empleo y mayor
destrucción económica y dentro de España Baleares se lleva la
palma.

Pero, incomprensiblemente, con estos decretos ley, tanto el
estatal 36/2020, como el autonómico que debatimos hoy aquí,
en vez de centrarse en ayudar a recuperar a quienes están
agonizando, se empeñan ustedes en crear una especie de nuevo
orden económico con una nueva clase empresarial que pretende
transformar nuestra economía conforme a los dictados
ideológicos de la izquierda globalista que pretende imponer su
peculiar visión del mundo y su particular modo de entender la
economía, que no es otro que imponerlo desde el Consejo de
Ministros de España o desde el Consejo de Gobierno de
Baleares.

Y lo cierto es que, por mucho que ustedes se hagan fotos y
nos vendan planes de reactivación, que no sirven para nada, a
la hora de la verdad, cuando se trata de decidir cómo repartir
fondos para intentar salvar lo poco que queda aún en pie, nos
traen decretos ley que no cuentan con la participación de todos
los grupos de esta cámara, y así se les ve el plumero, señores
socialistas, señores de Podemos, señores de MÉS, de
participación nada, ordeno y mando desde el Gobierno en el
que ustedes participan.

Nosotros estamos a favor de que estos fondos lleguen
finalmente a las empresas de Baleares, como el resto de
regiones de España, pero también advertimos que esta forma de
legislar, de espaldas a la sociedad y al resto de grupos políticos,
nos hacen estar más cercanos de prácticas despóticas,
totalitarias, que fácilmente acaban desviándose hacia los
favoritismos y la corrupción política que la consolidación y el
crecimiento de esas redes clientelares que los partidos políticos
con responsabilidades de gobierno acostumbran a tejer en torno
a sí mismos, para obtener el favor de sus afines y perpetuarse
en el poder.

Y para tratar de evitar que eso suceda y conseguir que estos
fondos puedan repartirse de forma consensuada y no de
espaldas a la sociedad, esperamos que todos los grupos presten
su voto favorable para que esta norma sea tramitada como un
proyecto de ley. Aquí es donde se demuestra esa voluntad de
participación y consenso y no publicando fotos en el periódico
firmando planes que no concretan nada, ni comprometen la
acción del gobierno vinculándole coercitivamente a su
cumplimiento, como sí lo hacen las leyes que se aprueban en
este Parlamento, al que los grupos de izquierdas menosprecian
sistemáticamente desde el inicio de la pandemia, limitando la
función legislativa que los ciudadanos nos han encomendado.

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.
És inevitable per al nostre grup parlamentari començar i fer una
petita anotació sobre l’abús de l’ús del decret llei per part del
Govern de les Illes Balears, és un clàssic perquè evidentment
aquesta legislatura vostès, amb l’excusa de la COVID, han
eliminat la funció legislativa d’aquest parlament i ens dedicam
únicament i exclusivament a convalidar els decrets llei sense dir
les lleis que fa el Govern, cosa que, ja dic, és un sistema
perniciós d’entendre la democràcia i la separació de poders.

No m’hi estendré, perquè a cada decret llei ho fem, i
evidentment ens sembla absolutament absurd, però si hi ha
decrets lleis necessaris vostès sempre tenen l’oportunitat de
tramitar-los com a projecte de llei, per tant, ser respectuosos
amb el poder legislatiu. Veurem si aquest, sembla que sí,
aconseguirem que es tramiti com a projecte de llei i, per tant,
es produeixi una participació real dels representants dels
ciutadans de les Illes Balears.

Segona anotació que vull fer, i s’ha dit ja, s’han dit moltes
coses i evidentment és un poc inevitable la repetició,
evidentment els fons europeus són una enorme oportunitat per
a aquesta terra, una enorme oportunitat perquè enfoquem el que
volem que siguin les Illes Balears a mitjà i a llarg termini, per
tant, per avançar en el que en diem la diversificació i la
modernització, tots hi estam d’acord i evidentment jo tampoc
no m’estendré sobre la qüestió perquè crec que ja s’ha
comentat.

Tercera anotació, no estam d’acord amb l’enfocament que
s’ha fet dels fons europeus per part del Govern de l’Estat. Aquí
s’ha triat una opció que és l’opció de la gestió centralista dels
fons europeus: el Sr. Sánchez, fent de triler i de mentider, que
és el que el caracteritza, com tots sabem, es va comprometre
amb les comunitats autònomes que gestionarien la meitat
d’aquestes ajudes i després del dit res, res de res; cogovernança
sona bé, però no es practica.
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Fins i tot això és tant així que el decret llei estatal va sortir
amb VOX, ja ens podem imaginar la gestió descentralitzada
que es pot produir amb el suport que va obtenir i que va cercar
el PSOE i Podemos, que, uuuhhh!, s’espanten molt quan és la
ultradreta, però si l’hem de menester ja va bé, ja va bé.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Quarta anotació, estic totalment d’acord amb el que ha dit
la Sra. Campomar, la ignorància absoluta de la insularitat per
part del pla presentat pel Govern estatal a Brussel·les, res de...,
a nosaltres no ens moles que s’aposti per la recuperació del
turisme, però evidentment la insularitat implica moltes més
coses i d’això no hi ha res; vostè ha parlat de la regla de
minimis, estam totalment amb la seva reflexió; l’impost que ha
tramès també a Brussel·les el Govern central per gravar els
bitllets d’avions, evidentment és un míssil a la línia de flotació
de les Illes Balears i és demostrar que ignoren absolutament
totes les implicacions que té per als ciutadans de les Illes
Balears i per a l’economia de les Illes Balears el fet de ser illes.

Contextualitzada la nostra postura, nosaltres no podem
donar suport a aquest decret llei perquè hi ha alguns aspectes
que ens preocupen de manera accentuada, perquè ha dit el
conseller una cosa, i ha dit la veritat, i jo estic content que no
s’hagi amagat, però ha dit: es generalitza la tramitació
d’urgència. I això és aquest decret llei, és la generalització de
la tramitació d’urgència i dels procediments extraordinaris i,
per tant, el que succeirà, perquè el volum de recursos que
vendran serà tan gros que a la pràctica el que passarà és que la
immensa majoria dels expedients d’inversió que faci la
comunitat autònoma no es tramitaran pels procediments
ordinaris, no es procediran pels procediments ordinaris; amb la
qual cosa això és una perversió de tot el sistema legal, i
nosaltres evidentment estam en una situació molt especial, però
això ho veiem amb preocupació.

I amb una demostració que moltíssimes de les normes aquí
aprovades no serveixen, perquè quan hem de fer coses realment
importants i ràpides el que fem és botar-nos tots els tràmits, la
qual cosa ens hauria de dur a una reflexió sobre quines classes
de llei tenim pel procediment ordinari. Però això, vostès, quan
tramiten la seva llei d’urbanisme o la seva llei d’activitats o la
seva llei d’impacte ambiental, d’això no en volen sentir ni
parlar, però quan han de fer coses s’ocupen d’anar a l’excepció.

Segon tema sobre el decret llei, a nosaltres l’article 5 no ens
satisfà, perquè s’ha de fer un pla estratègic autonòmic, en
aquest pla estratègic autonòmic no intervé la societat civil.
Abans criticaven la moció que hem discutit dels creuers, eh,
uuuhhh!, només tenen en compte una societat civil, però no
tenen en compte tota la diversa i rica societat civil; bé, idò, pel
pla estratègic ni una, zero, zero; amb la qual cosa, nosaltres
pensam que té tot el sentit del món que les entitats més
representatives del món econòmic i sindical poguessin tenir una
participació, igual que els representants dels ciutadans i dels
grups parlamentaris aquí representats.

Nosaltres varem insistir a la compareixença que va fer el
conseller sobre les cambres de Comerç, les cambres de Comerç
són entitats públiques expertes en gestionar fons europeus, aquí
ni se les anomena, ni se les té en compte, se les ignora

absolutament, quan són un actiu que podríem aprofitar, i que no
aprofitam, de cara a aquest gran repte que tenim dels fons
europeus.

Però és que resulta que l’article 5 està enfocat, sí, sí, al pla
estratègic autonòmic hi haurà una participació absolutament
sobredimensionada del Govern balear, molt poquet en els
consells insulars i un únic representant dels ajuntaments, això
és el que hi haurà, però és que en els projectes, a l’hora
d’aprovar els projectes, els ajuntaments desapareixen, aquí ja
només queden els consells insulars, i el Govern, però els
ajuntaments ja en l’elecció dels projectes que no siguin al pla
ja no hi tenen cap participació, la qual cosa ens sembla
malament.

I com bé deia el Sr. Costa, vostès practiquen el vestit a mida
i tornen a fer general que no hagin de passar els seus projectes,
els projectes del Govern no hagin de passar ni per llicència, ni
per autoritzacions municipals, ni res de tot això, això per als
comú dels mortals, però per a nosaltres no. I a nosaltres aquesta
manera d’actuar no ens sembla bé, perquè demostra que les
llicències municipals no funcionen. Però, a part d’això, en tot
cas, per a tothom; és a dir, per als projectes privats que vagin
finançats per fons europeus també -però vostè diu que sí, però
no hi és en el seu decret llei, no hi és.

Per tant, nosaltres, en tot cas, el que volem és una regulació
que tots els projectes finançats per fons europeus, siguin
públics o siguin privats, se’ls apliquin els mateixos beneficis,
em sembla que això és pura igualtat.

No es té en compte en el decret llei ni es crea la figura de la
comissió d’experts, una figura que altres partits han reivindicat,
nosaltres també vàrem reivindicar en aquest menyspreat per
alguns pacte de reactivació i pensam que és una figura que
s’hauria de crear perquè ajudaria a incrementar el know how
que aplicaríem a aquest gran repte que tenim.

I finalment, ja que aquest decret llei inclou altres coses més
enllà dels fons europeus, també ens hagués agradat que hagués
aprofitat per donar compliment a una proposició no de llei que
es va aprovar la setmana passada a proposta d’El Pi, que és que
a les subvencions i a les ajudes per al tema de la COVID no fes
falta que les empreses i els autònoms es trobassin al corrent de
pagament de la Seguretat Social i de les obligacions tributàries,
la qual cosa també hagués estat un alleujament molt important
per als nostres sectors productius que ho passen malament.

Com és obvi i he dit i vull reiterar, demanam que es tramiti
aquest decret llei com a projecte de llei. I li diríem al Govern,
abans he sentit un portaveu del Grup Parlamentari Socialista
que parlava del que diu el Reglament, el Reglament del
Parlament també té procediments que respecten la participació
dels grups parlamentaris i que són ràpids, com el procediment
d’urgència, també pot consultar el Reglament el Partit
Socialista, o la lectura única, hi ha procediments ràpids que
permetrien ser respectuosos amb la divisió de poders i no haver
de protagonitzar ple rera ple aquest abús incessant dels decrets
lleis els quals no estan fets per al que vostès els utilitzen, que
és al final per silenciar l’oposició parlamentària i, per tant, una
bona part dels representants de les Illes Balears. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Correspon ara el torn al Grup
Parlamentari Mixt, té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President, i bona tarda o bon dia a
tothom. En principi vull dir que, en línies generals, creiem que
aquest decret llei està justificat i era necessari i, a més a més,
aprofito, Sr. Conseller, encara que vostè no participa en aquest
debat, però ens ha presentat el decret llei, vull dir-li que ens
solidaritzem absolutament amb la tasca que en aquests
moments fa vostè dins el Govern, és essencial, és
importantíssima i ens imaginem que essent una conselleria de
nova creació, a més a més, doncs molt més difícil de tirar
endavant que en condicions normals i, per tant, totes les
crítiques que a continuació faré del que no ens agrada del
decret, vagi per endavant doncs el suport, l’empatia, la
solidaritat amb la missió que vostè té encomanada, que és
importantíssima i que és fonamental perquè aquestes Illes
Balears vagin cap on toca i, per tant, en tot el que sigui millorar
tots aquests aspectes vostè sap que ens té al costat. Nosaltres sí
que vam tenir l’oportunitat de poder fer aportacions a aquest
decret llei, algunes van ser escoltades, no de forma suficient i,
per tant, doncs, evidentment, aquest tarannà de treball doncs
ens obliga també a mirar-nos-ho de la manera més generosa
possible, evidentment, perquè aconseguir el consens de tot un
Parlament és difícil, en som conscients i, per tant, com li dic,
tots els aspectes que jo criticaré, perquè evidentment he de
justificar per què no votarem a favor d’aquest decret llei, vagi
per endavant tota aquesta valoració prèvia.

En línies generals ens agrada, creiem que és imprescindible
adaptar-nos ràpidament a poder gestionar tot el Pla de
recuperació, transformació i resiliència aprovat per l’Estat,
compartim totes les crítiques que s’han fet sobre com ho ha
plantejat l’Estat, però aquest és el terreny de joc i evidentment
nosaltres hem d’adaptar-nos a ser capaços de gestionar-lo amb
la màxima celeritat possible. Per tant, d’aquí que evidentment
entenguem, i en aquest cas creiem que és justificat aprovar
aquesta norma per via del decret llei.

Què és, per tant, el que no ens sembla bé? Bàsicament, el
que no ens agrada és el que podríem anomenar la carta blanca,
la carta blanca, el xec en blanc, que bàsicament es troba
contemplat a l’article 5; és a dir, aquí, aprofitant el tema dels
fons europeus s’escola un element que és aliè als fons europeus,
que és el Pla estratègic autonòmic, el PEA, el Pla estratègic
autonòmic. Perquè, és clar, és que fins i tot aquest article és
contradictori amb l’article 1 i 2 del decret llei, perquè l’article
1 i 2 del decret llei quan diu quin és l’objecte, quina és la
finalitat d’aquesta llei es refereix a tot el que fa referència a la
gestió dels fons europeus, però el Pla estratègic autonòmic és
un element absolutament aliè i independent d’això; el Pla
estratègic autonòmic és un catàleg de projectes que el Govern
aprova i que se’ls dota dels mateixos privilegis d’executivitat,
de tramitació sumària, de tramitació urgent, que tenen tots els
projectes europeus.

Per tant, aquí, d’una forma una mica subreptícia, una mica
confosa, se’ns demana que donem aquesta carta blanca al

Govern perquè tramiti tota una sèrie de projectes que,
simplement, van dirigits a la transformació del model econòmic
i social, d’acord amb els objectius del Pla de reactivació,
transformació i resiliència, és a dir, l’única condició que han de
tenir aquests projectes que aprovi el Govern dintre d’aquest pla
estratègic autonòmic és que tenguin alguna cosa a veure amb el
Pla de reactivació, transformació i resiliència; és a dir, no han
de formar part d’aquest pla ni han de venir finançats per
aquests recursos, sinó simplement són tots aquests projectes
dirigits a la transformació del model econòmic i social.

Jo, com que soc de tarannà optimista, voldria pensar que
aquesta transformació del model econòmic i social que vol fer
el Govern va en la línia del que voldria fer MÉS per Menorca,
però, és clar, això no ho diu el decret llei, és per això que parl
de xec en blanc, fer un xec en blanc perquè el Govern pugui
tramitar qualsevol cosa amb aquests privilegis, que està
perfectament justificat en el cas dels projectes europeus, però
que en aquest cas crec que hauria requerit molt més debat,
molta més motivació i molta més justificació.

Aquest catàleg de projectes estratègics, que venen a tenir
una consideració similar a la de l’interès autonòmic, de fet es
confonen les dues figures a l’article 5, bé, ja ho saben vostès,
vam començar amb els projectes industrials estratègics, després
vam continuar amb projectes socials, educatius i sanitaris,
després vam passar a l’habitatge de protecció oficial i ara tot,
tot, qualsevol cosa que vulgui fer el Govern que estigui dins
aquest Pla estratègic autonòmic, per transformar el model
econòmic i social, tindrà tota aquesta capacitat de tramitació
urgent, extraordinària i d’alguna manera trepitjant les
competències de la resta d’òrgans, d’administracions, és a dir,
tant consells insulars com ajuntaments. I per tant a nosaltres
aquesta carta blanca no ens agrada.

No ens agrada, es regulen alguns instruments per
consensuar, però, és clar, queda molt curt; és a dir, la comissió
que es crea per consensuar el nou contingut té 10 o 11
representants del Govern, 4 dels consells insulars i 1 de la
FELIB. És a dir, es consensua en un òrgan de 15 persones, de
les quals 11 pertanyen al Govern. Clar, precisament la gràcia
d’aquest organisme era que es pogués consensuar Govern amb
els quatre consells insulars i la FELIB. Però realment aquí al
final se’ls va anar la mà i van afegir un representant de cada
conselleria del Govern.

Per tant, no hi ha consens, és a dir, si vostès volen fer un pla
estratègic autonòmic amb aquests projectes que d’alguna
manera se salten tots els procediments, com a mínim hem de
garantir que les entitats afectades poden dir la seva i poden
participar en aquest consens, sinó, doncs simplement és una
comissió decorativa perquè el Govern faci el que li doni la
gana, podent dir que ho ha consensuat amb els consells
insulars. 

Després també els projectes, diu “d’abast autonòmic o
interinsulars, no han de ser objecte de les comissions
bilaterals”, perquè després un cop hi ha aquesta comissió tan
poc paritària per consensuar el pla i després aquelles actuacions
que es facin a cadascuna de les illes, s’han d’aprovar
prèviament per una comissió bilateral, però quan siguin d’abast
autonòmic o interinsulars, no han de ser objecte de comissió
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bilateral. La qual cosa doncs, es presta molt que simplement la
juxtaposició de projectes que fan referència a cadascuna de les
illes, al tractar-se com interinsulars, simplement no tinguin
aquest control dels consells insulars.

Per tant, a nosaltres no ens agrada aquest article, el veiem
perillós, el veiem preocupant, podem debatre el seu interès i,
per tant, per això des del primer moment li vam dir, Sr.
Conseller, que nosaltres votaríem a favor que això es tramités
com a projecte de llei, però bàsicament aquest article no ens
agrada, primer perquè és aliè als fons europeus, aquest pla
estratègic autonòmic és aliè als fons europeus, per tant, creiem
que s’hauria d’haver regulat d’una forma clarament al marge de
tot el tractament que es fa dels fons europeus i no ens agrada
perquè és un xec en blanc. 

Altres elements que no ens agraden d’aquest decret llei, que
justifiquen que vulguem que es tramiti com a projecte de llei,
doncs que no té un termini. És a dir, es crea..., la vigència
d’aquest decret llei no té un termini. Es crea tot un aparell
extraordinari, excepcional, amb una norma que, com diu
l’Estatut d’Autonomia, un decret llei és provisional, és
transitori i aquí no s’estableix un termini, per dir bé, escolti,
fins quan durarà això? No sé, per exemple ni que hagués dit
l’any 2026, que és quan s’han d’haver executat tots aquests
projectes.

Per tant, és fonamental que aquesta norma es tramiti com a
projecte de llei, ni que sigui per canviar un element del
preàmbul, que diu que les Illes Balears han aprovat el pla
autonòmic de reactivació i transformació econòmica i social. O
sigui, les Illes Balears han aprovat, o sigui, el Govern signa
amb tots els agents socials -li van dir pacte, ara aquí posa pla-,
i diu que les Illes Balears han aprovat. És a dir, quan
precisament han fet gala que això no passava pel Parlament,
perquè això no calia aprovar-ho. Això el Govern es coordinava
amb els diferents agents socials per fer el que tots aquests
agents socials creien que havien de fer. I aquí el subconscient
els ha traït i han dit, “les Illes Balears han aprovat”. Escolti, ni
aprovat ni les Illes Balears, perquè que jo sàpiga els
representants de les Illes Balears som aquest parlament, no el
Govern i uns quants agents socials amb els quals el Govern
s’asseu a parlar de tots aquests temes.

Per totes aquestes qüestions, evidentment ens abstindrem en
aquest decret llei, votarem a favor de la tramitació com a
projecte de llei. I ja aprofito l’ocasió per explicar-los que
nosaltres diem prou ja a l’abús del decret llei, altres portaveus
hi han fet referència, i els informo que avui mateix hem
presentat una proposició de llei perquè el Consell Consultiu
hagi d’emetre un informe preceptiu sobre l’ajust de tots els
decrets llei que aprovi el Govern a l’Estatut d’Autonomia. És
a dir, en el període de validació, en els 30 dies que té el
Parlament per validar, que el Consell Consultiu hagi de fer en
el termini de 15 dies un informe preceptiu perquè faci la seva
lectura, que el Consell Consultiu, com alt òrgan
d’assessorament del Govern i per tant, conseller qualificat
d’aquest parlament, ens expliqui si els decrets llei que fa el
Govern, s’ajusten a l’Estatut d’Autonomia, primer pel que fa a
la matèria, perquè hem vist..., s’han validat en aquest parlament
decrets llei que afectaven matèries vedades per l’Estatut
d’Autonomia els decrets llei i també evidentment perquè es

vetlli pel respecte de les competències que el mateix Estatut
d’Autonomia reserva a consells insulars i ajuntaments,
competències de caràcter executiu perquè evidentment
l’excessiva concreció d’un decret llei pot buidar de contingut
l’espai de competència reglamentària que tenen els consells
insulars.

Per tant, evidentment això no és la panacea, el Govern pot
fer els decrets llei perquè l’article 49 de l’Estatut els hi permet
fer, però nosaltres creiem que aquesta intervenció prèvia del
Consell Consultiu, prèvia i preceptiva, dissuadirà el Govern
d’abusar excessivament dels decrets llei i ens permetrà tornar
a una certa normalitat institucional, perquè evidentment l’ús,
l’abús del decret llei suposa una subversió del sistema
parlamentari. 

En el sistema parlamentari hi ha una divisió de poders, en
el qual la potestat legislativa pertany al Parlament. Si el
Govern, aprofitant l’excusa de la pandèmia, que jo entenc que
en molts casos pot haver estat justificada, es dedica a governar
per via decret llei, evidentment això és una subversió de la
distribució de poders que estableix l’Estatut d’Autonomia i, per
tant, creiem que hem d’esgotar tots els mecanismes que estiguin
al nostre abast per revertir aquesta situació. I això és tot. 

Moltes gràcies, Sr. President.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Acabat el debat, procedirem a
la votació i el president demana si la cambra valida o no el
decret debatut.

Passam a votar. Votam.

27 vots a favor, més 1 telemàtic, són 28; cap vot en contra;
28 abstencions, més 1 abstenció telemàtica, són 29.

Per tant, queda validat el decret llei. 

Un cop validat aquest decret llei, el president demana si
algun grup parlamentari desitja que es tramiti com a projecte de
llei. He sentit que més d’un portaveu ho ha demanat. Per tant,
ara aquesta sol·licitud serà sotmesa a la consideració de la
cambra.

Es tracta de votar ara si es tramita com a projecte de llei.
Votam.

(Remor de veus)

55 vots... Senyors diputats, per favor!

55 vots a favor, més 1 vot telemàtic, són 56; 1 vot telemàtic
en contra i cap abstenció.

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