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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyors diputats i senyores diputades. Ahir vàrem
conèixer la trista noticia que a Sa Pobla es produí un doble
assassinat fruit de la violència masclista. 

Per aquest motiu els propòs fer un minut de silenci en
solidaritat i record de Warda i el seu fill i per manifestar també
la nostra més enèrgica condemna per aquest assassinat i el
nostre compromís amb la lluita contra aquesta xacra social.

El Parlament de les Illes Balears també trasllada el seu
condol als seus familiars i amics i per a Warda i al seu fill que
descansin en pau, fem ara un minut de silenci.

(Silenci)

Moltes gràcies.

El primer punt de l’ordre del dia correspon al debat de les
preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple. 

I.1) Pregunta RGE núm. 4633/21, presentada per la
diputada Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a turisme britànic.

La primera pregunta, RGE núm. 4633/21, queda decaiguda
per absència de la diputada que l’havia de formular.

I.2) Pregunta RGE núm. 4630/21, presentada pel
diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pla de desescalada per al
sector de noces i esdeveniments.

Segona pregunta, RGE núm. 4630/21, ajornada a la sessió
anterior, relativa a pla de desescalada per al sector de noces i
esdeveniments, que formula el diputat Sr. Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, president. Senyors diputats, com dirien en bon
mallorquí, que diria la bona batllessa del meu poble, el uno por
el otro y la casa sin barrer...

(Remor de veus) 

Jo avui em veig obligat a repetir la pregunta de la setmana
passada perquè un per l’altre, entre el Sr. Yllanes que era aquí
i no va contestar i el Sr. Negueruela que no hi era i que volia
contestar, la pregunta sobre el pla de desescalada del sector de
noces i esdeveniments va quedar sense contestar i fins ara
aquest sector tan important tampoc no ha rebut una resposta.

De fet, la no-resposta de la setmana passada implica que
aquest sector fins a dia d’avui no ha tengut un interlocutor vàlid
dins el Govern. Jo crec que aquest sector es mereix molt més,
és un sector que fins ara ha creat molt de valor afegit per a les
Illes Balears, és un sector que havia aconseguit posicionar les
Illes Balears com a destinació líder per a turisme de celebració
de noces i esdeveniments dins Europa, molta de gent de la

península, molta de gent de tot el món venia a les Illes Balears
a celebrar les seves festes molt importants i, més important que
tot això, és un sector que havia aconseguit generar molts de
llocs de feina.

Per tant, jo crec que el conseller que sigui que em vulgui
contestar, per exemple si el Sr. Yllanes s’hauria de centrar, en
lloc de fer les declaracions llastimoses que ha fet aquesta
setmana als mitjans de comunicació en què deia que era una
bona notícia que Balears no recuperàs els turistes que teníem a
l’any 2019, s’haurien de centrar a contestar a veure quin pla de
desescalada tenen per a aquest sector.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. Té la paraula el conseller de
Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria
Democràtica. 

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

Gràcies, Sr. President. Bon dia a totes i a tots, bon dia, Sr.
Sagreras, la seva pregunta és important perquè el sector de
noces i el sector d’esdeveniments efectivament ha estat un dels
més colpejats per la crisi que hem patit a conseqüència de la
COVID-19. 

Som conscients al Govern que efectivament ha estat així i
des d’aquí vull donar el nostre suport a aquest sector perquè
sabem que han patit, han patit, però crec que també han entès
que la desescalada que havia de fer el Govern de Balears havia
de ser una desescalada gradual, i aquesta desescalada gradual
limitava una sèrie d’activitats que crèiem que era d’alt risc i una
d’elles eren els esdeveniments i les noces.

Dit això, és evident que en aquesta desescalada seguirem
fent passes perquè aquest sector, que és un sector molt
important també per a la recuperació econòmica de Balears -té
vostè raó- pugui reiniciar la seva activitat o pugui continuar
amb la seva activitat.

I li diré una cosa més: aquest sector està dins el Decret
d’ajudes dels 855 milions que va aprovar el Govern de l’Estat
i que va impulsar també el Govern de Balears; per cert, decret
contra el qual vostès varen votar... no hi varen votar a favor.
Per tant, aquí que cadascú assumeixi la seva responsabilitat.
Digui-ho vostè al sector de noces i esdeveniments.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Sagreras.
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EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sr. Yllanes, si cadascú hagués d’assumir la seva
responsabilitat vostè ja no hauria de seure en aquesta cadira per
culpa de les declaracions penoses que va realitzar durant aquest
cap de setmana. 

(Alguns aplaudiments)

Si vostè tengués dignitat hauria d’haver dimitit i si no, la
presidenta Armengol l’hauria d’haver cessat. Les seves
declaracions són una falta de respecte als petits empresaris i a
les empreses que estan fent fallida...

(Remor de veus)

... i a tots aquells treballadors que estan perdent el seu lloc de
feina i no tendran un plat de menjar per donar als seus fills
durant el pròxim hivern.

Quant al sector de noces i esdeveniments, la resta de
comunitats autònomes ens passen davant, fixin-se en Madrid
com ho gestiona, estam perdent els clients potencials d’aquí i
se’n van a celebrar les seves noces i esdeveniments a la
Comunitat de Madrid perquè aquí tenim unes restriccions i
unes prohibicions abusives, fins i tot els grups polítics que li
donen suport estan d’acord amb nosaltres. 

Vàrem proposar una proposició no de llei...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor...

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER: 

... amb propostes per la qual vostè si encara queda aquí s’haurà
d’arromangar.

Negociïn amb ells, que no s’assabentin de les mesures
davant la premsa; apliquin mesures econòmiques i legislatives;
facin un pla de comunicació per recuperar aquesta destinació
líder que érem fins aquell moment.

I, Sr. Yllanes, si vostè no tenia ganes de fer feina almanco
deixin que en facin ells.

Moltes gràcies

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. Té la paraula el conseller de
Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria
Democràtica.

(Se sent una veu de fons que diu: “¡Dimita!”)

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

Com no pot ser d’altra manera estem en converses amb el
sector, i evidentment que no dimitiré i no dimitiré perquè jo no
he dit...

(Remor de veus)

... jo no he dit... 

(Remor de veus)

..., mai no he dit... mai no he dit la mentida que ha contat la Sra.
Riera o que ha contat vostè, jo mai no he dit que no vinguin
turistes a Balears, no he dit això. He dit el mateix que venc
dient des del dia primer de la legislatura -des del dia primer de
la legislatura- que hi ha coses sostenibles i que hi ha coses no
sostenibles i, per tant, no dimitiré per ser coherent amb les
meves declaracions. No dimitiré per això, d’acord?

Sr. Sagreras, aquí l’únic que cobra exclusivament de la
política és vostè, no som jo, Sr. Sagreras, és vostè.

Per cert, si li agrada tant el refranero castellano, si li...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci per favor.

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

... agrada tant el refranero castellano, del uno y del otro y la
casa sin barrer, yo le diré también otro del refranero que
también se utiliza aquí, que es: de donde no hay...

(Remor de veus) 

... no se puede encontrar, Sr. Sagreras. Gracias.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

(Continua la remor de veus)

Senyors diputats... Gràcies, senyors diputats.

I.3) Pregunta RGE núm. 4618/21, presentada pel
diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a corredors turístics. 

Tercera pregunta, RGE núm. 4618/21, ajornada a la sessió
anterior, relativa a corredors turístics, que formula el diputat Sr.
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Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Sr. Conseller, la situación turística de
las Islas Baleares mejora poco a poco con más presencia de
turistas de cada vez más países emisores. No podemos
desaprovechar FITUR para reactivar el turismo nacional. 

Sr. Conseller, ¿qué queda de los corredores turísticos
seguros que tanto anunció el Govern? Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Lo que queda es el acuerdo de la
Unión Europea del año pasado que permite la regionalización
por territorios y por tanto la apertura por territorios, en nuestro
caso por comunidades autónomas, con otros países que se
encuentran en situaciones similares. Es lo que está aplicando
por ejemplo Alemania para poder abrir y poner unas medidas
diferentes a los distintos territorios.

Por tanto, el hecho de que haya medidas diferentes para
retornar a sus países de origen por parte de nuestros principales
mercados marca claramente los distintos corredores o medidas
que se articulan con las distintas regiones pactadas ya el año
pasado y que está permitiendo la recuperación del turismo
alemán, que permitirá la recuperación del turismo holandés, del
turismo nórdico, a diferencia de otros territorios.

Por tanto, el hecho de que nosotros estemos abiertos y otros
territorios de España no lo que marca es que tenemos
corredores con esos países, gracias al trabajo que se hizo
conjuntamente Gobierno de España, Govern de les Illes Balears
para estar abierto. 

La estrategia que llevaremos a FITUR es una estrategia por
supuesto de apertura del mercado nacional, uno de nuestros
principales mercados, por el cual desde luego apostaremos e
iremos desde luego con una marca ahora mismo de ser el
principal destino del Mediterráneo y el principal destino del
Mediterráneo abierto al mundo en este caso.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sí, corredores seguros, pero sin una singularidad de destino
seguro, que era lo que le venimos pidiendo desde hace meses. 

A ver, Sr. Conseller, si algo ha puesto en evidencia la crisis
es la enorme resiliencia del sector turístico, resiliencia de toda
la cadena de valor de la industria turística de las Illes Balears.
Un sector que ha sabido coordinarse en sus acciones, que ha
sabido entenderse, que ha apostado por la cooperación.
Tenemos el ejemplo de Cala Millor que en colaboración con la
UIB será destino piloto en implantar un corredor sanitario
seguro. 

Mientras todos tratamos de buscar fórmulas para
transformar el sistema turístico de Baleares para garantizar su
liderazgo mientras aquí en el Parlamento se votan a favor
ampliamente las propuestas del Grupo Parlamentario
Ciudadanos para fortalecer nuestra especialización turística, un
sistema turístico más sanitariamente seguro, más tecnológico,
más sostenible, más ecológico, apostando por la economía
circular cuando ya están convencidos, cuando ya hasta
aprueban los protocolos de seguridad sanitaria en cruceros y
cuando tenemos que ir todos a una a la feria FITUR aparece el
vicepresident Sr. Yllanes y hace unas declaraciones diciendo...

(Alguns aplaudiments)

... que son buenas noticias que no vuelvan las cifras turísticas
de 2019, con la situación dramática que están vivienda muchas
familias de nuestras islas.

(Remor de veus)

¡Es que no lo pueden evitar! Sr. Negueruela, haga algo, nos
jugamos la quiebra de muchas empresas, la quiebra económica
de muchas familias, la quiebra de una sociedad balear que hoy
por hoy depende del turismo para sobrevivir y, sobre todo, no
deje que el Sr. Yllanes se entrometa ideológicamente en los
proyectos transformadores de nuestro sistema turístico que
deben presentarse a Madrid para acogerse a los fondos
europeos Next Generation EU. Nos estamos jugado la
prosperidad de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.

Moltes gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Lamento que cuanto mejor sean las
previsiones y las perspectivas más ruido se haga desde la
oposición...

(Alguns aplaudiments)

... bien sea el Partido Popular bien sea ahora de usted. Desde
luego creo que la oposición lo que debería hacer es poner en
valor el trabajo que se está haciendo para estar abiertos al
mundo. Creo que eso es lo que nos está permitiendo que
vengan turistas y que estemos recuperando el turismo de una
forma más importante que muchos otros destinos competidores
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con nuestros principales mercados. Creo que ese es el principal
valor que llevamos a FITUR.

Creo que es lo que ustedes deberían valorar, creo que se han
hecho..., hemos recogido iniciativas aprobadas aquí, hay
iniciativas suyas, he presentado el safety pack en Alemania,
hemos trabajado en los grupos de reactivación turística con
expertos que propuso su partido. Creo que habría que poner
más en valor eso que cualquier otra diferencia que pueda haber,
porque ahora mismo lo que nos jugamos es la temporada
turística, estamos preparados para la temporada turística, lo
hemos demostrado con las medidas pactadas y acordadas a
muchas de las cuales ustedes dieron apoyo. Por tanto, ahora
vamos a FITUR con esas perspectivas. 

Ojalá el resto de grupos de la oposición hubiesen dado
respaldo a las medidas que ustedes sí dieron en muchos casos
en vez de estar en un frontón ahora que comienza realmente la
recuperación turística. Tendremos temporada, tendremos una
temporada que irá incrementando de forma exponencial gracias
a todo el trabajo que se está realizando y gracias al trabajo que
están haciendo nuestros trabajadores y trabajadoras que es la
principal preocupación de este gobierno, que se incorporen
todos a sus puestos de trabajo...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

I.4) Pregunta RGE núm. 4832/21, presentada pel
diputat Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a situació interna a IB3.

Quarta pregunta, RGE núm. 4832/21. Aquesta pregunta
decau per absència del diputat que havia de formular-la.

I.5) Pregunta RGE núm. 4827/21, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a atenció al càncer de
pròstata al Servei Públic de Salut de les Illes Balears.

Cinquena pregunta, RGE núm. 4827/21, relativa a atenció
al càncer de pròstata al Servei Públic de Salut de les Illes
Balears, que formula el diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola,
del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Molt bon dia a tothom. Consellera,
segons les dades de la seva conselleria la projecció de la
incidència a Balears per a 2021 en casos de càncer entre els
homes són de 920 de pròstata, 670 de colorectal i uns 660 de
pulmó. El càncer de pròstata no té una simptomatologia pròpia
i és un tipus de càncer d’evolució lenta i quan apareixen els
primers símptomes normalment ja és una fase més avançada i
més difícil de tractar. Per tenir un millor resultat és clau fer un
diagnòstic precoç a partir dels 45, 50 anys, i fins i tot abans si

existeixen antecedents familiars, realitzant, això sí, anàlisis
mèdiques regulars.

Consellera, el meu grup parlamentari li va sol·licitar fa unes
setmanes el nombre de proves de cribratge poblacional
realitzades des del servei de salut d’enguany dins el programa
Prevenció i Detecció del Càncer de Pròstata i la seva resposta
va ser que aquest programa no estava implementat.

Davant l’elevat nombre de casos detectats i la importància
d’actuar atesa la gravetat d’aquesta patologia, li demanam que
expliqui avui a la ciutadania quines actuacions es duen a terme
al servei de salut per a la detecció i la prevenció del càncer de
pròstata en la població. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Bon dia a tothom. Gràcies, Sr. Diputat.
Quant a la detecció, com amb altres malalties, es fa un
abordatge individual en el cas del càncer de pròstata amb una
valoració del risc, una història clínica, una exploració funcional
si és necessari, i proves complementàries. S’han de fer aquestes
intervencions o avaluacions de manera individualitzada amb
presa de decisions compartides amb el metge i el pacient per al
cribratge de persones d’alt risc, com ha dit vostè, segons l’edat,
segons l’origen, segons els antecedents familiars. 

L’abordatge es fa per part dels metges de família que
deriven a urologia en el cas que sigui necessari. Així ho
recomana el programa d’activitat preventiva de la Societat
Espanyola Medicina de Família i molts d’altres programes. 

Hi ha una alta taxa de tumors de creixement molt lent -vostè
ho ha dit- que no despertaran símptomes mai, també és cert, i
que la vida de la persona es pot veure perjudicada, diguéssim,
si es fa un excés de proves o de tractaments agressius sense cap
benefici. 

En qualsevol cas, el que li vull dir és que la prevenció de la
malaltia és una aposta d’aquest govern, d’aquesta conselleria,
i així continuam fent feina per prevenir el càncer en tots els
seus sentits. Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Idò, efectivament, consellera, no tenim un programa, un pla
estratègic davant d’aquesta malaltia, ni un apartat específic dins
la nostra..., dins el servei de salut per informar els usuaris, com
tenen altres comunitats autònomes, molt detallades. Hem
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d’acudir a la pàgina de l’Associació Espanyola Contra el
Càncer.

Sabem que avui en dia no existeixen programes de cribratge
en general de càncer de pròstata establerts com a tal, ho sabem.
La pandèmia ha causat un impacte en els diferents programes
de detecció precoç, consellera, ha augmentat llistes d’espera,
s’han evitat..., s’han hagut de suspendre consultes presencials
hospitalàries precisament per aquest tipus de diagnòstic, entre
d’altres. 

Sobre si estaria a favor d’un cribratge el coordinador de la
Unitat d’Urologia de l’Hospital de Manacor, el doctor
Benejam, ha manifestat que l’Associació Europea d’Urologia
insisteix en el camí de fer cribratges, però que aquesta mesura
és molt política i que suposa un cost associat, no una qüestió
clínica. La prova PSA que s’obté en una simple anàlisi de sang
és (...) de l’uròleg i del pacient i de les famílies, i d'una fiabilitat
elevada i consistent. 

El que li demanam, consellera, des del nostre grup
parlamentari és que visualitzi i informi mitjançant una
campanya de conscienciació a la població en la necessitat de
fer aquestes revisions; que incrementi el pressupost i el suport
a la investigació i a la recerca contra aquesta mena de càncer
aquí, juntament amb el Govern central; li demanam que doti de
les places sanitàries amb els especialistes necessaris davant el
constatat dèficit de personal i que fidelitzi a aquests
professionals especialistes per a aquesta malaltia; i li demanam
que implementi a la nostra sanitat pública un pla de diagnòstic
i tractament integral d’aquesta malaltia i que disposi d’un equip
multidisciplinar que inclogui rehabilitadors, fisioterapeutes...

(Se sent el timbre de tall de micròfon)

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gràcies, president. Miri, la fidelització dels professionals és
clar que també és una aposta d’aquest govern i les oposicions
estan en marxa. No hi ha, no existeixen ni aquí ni a Espanya ni
enlloc cribratges poblacionals del càncer de pròstata, això no
existeix enlloc però en canvi el projecte també de compromís
per la qualitat de les societats científiques a Espanya
determinen que no s’han de fer determinacions de PSA -
d’antigen específic prostàtic- perquè no és una prova
determinant.

I afortunadament jo crec que els professionals de primària
estan molt ben formats, hem dotat els centres també d’ecografia
i estan formant-se en ecografia per poder ajudar i diagnosticar
aquests casos. Crec que també des de Salut Pública i el Servei
de Salut es fan grans esforços en promoció de la salut
juntament amb l’Associació Contra el Càncer, avui mateix hi
ha un acte en el que participaré de prevenció contra el càncer.
Crec que és la forma de caminar, d’avançar i de millorar
aquesta situació. Moltes gràcies, president. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.6) Pregunta RGE núm. 4831/21, presentada per la
diputada Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a declaració de sequera. 

Sisena pregunta RGE núm. 4831/21, relativa a declaració
de sequera que formula la diputada Sra. Maria Assumpció Pons
i Fullana del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra.
Pons. 

LA SRA. PONS I FULLANA: 

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors
diputats. La Conselleria d’Agricultura va aprovar el passat 10
de maig la declaració de sequera per als camps de Mallorca i
Menorca. Des de feia setmanes ho reclamaven les
organitzacions professionals. 

Per què el Govern de la Sra. Armengol ha demorat tant
aquesta resolució? Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gracias, president. Gracias, Sra. Pons. Bueno, como usted
sabrá, las estaciones del año se suceden. Y por mucho que
madruguemos no amanece más temprano. Entonces, en pleno
invierno, por ejemplo, declarar la sequía quiere decir que
hemos perdido la esperanza de lo que pueda traernos la
primavera. La declaración de sequía es un tema que hay que
hacer con mucho cuidado de forma que luego produzca los
efectos beneficiosos para el sector, que es lo que el sector
quiere. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, per l’amor de Déu,
aquesta declaració ve motivada per la disminució de pluges des
del setembre de l’any passat! Ho diu així la resolució. Per
aquest motiu i quan ja havíem entrat en prealerta hídrica, el
Partit Popular va presentar una proposició no de llei per obrir
una línia d’ajuda destinada a compensar els sobrecosts i les
pèrdues, i ho vam fer -ho vam fer- davant les reclamacions del
sector. 
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Poc després, per exemple, els ramaders de Campos
demanaven un pla de xoc, però lamentablement els partits que
donen suport al Govern Armengol varen votar en contra dia 11
de febrer d’unes propostes que ara han aprovat, quan el mal ja
està fet. Tenien l’oportunitat de fer una bona gestió a favor dels
pagesos i avançar-se, però han perdut el temps i, mentrestant,
els preus del menjar per alimentar el bestiar han pujat entre un
30 i un 40%. 

Però ara l’urgent era la declaració de sequera i aprovar les
ajudes que necessiten els pagesos perquè la manca de pastures
ha provocat la reducció del rendiment a totes les finques de
Mallorca i de Menorca.

Una vegada més, consellera, no escolten el sector, arriben
tard, per greu que els sàpiga han d’acabar fent tot allò que els
diu el Partit Popular. 

Moltes gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Sra. Pons, yo entiendo que es un truco parlamentario que
puede tener un cierto éxito, que consiste en pedir cosas que
sabes que -en su tiempo- se van a hacer, y entonces decir se
hizo porque yo lo pedí. 

Obviamente, esto no es así. En el mes de febrero no había
los parámetros adecuados para la declaración de sequía que
ahora sí... sí, desde septiembre, pero luego los meses avanzan
y uno no sabe lo que va a pasar. 

El tema del cambio climático es un tema lo suficientemente
serio como para que todos los grupos de la cámara vayamos
codo con codo y trabajemos juntos y no estemos con pullitas.
El tema de la sequía en las islas se ve enormemente agravado
no solo por la falta de lluvia sino por la subida de temperaturas.
Estos dos factores mezclados, pues la verdad es que son
explosivos y estamos viendo que el tema de la sequía no es una
cosa que pase en un año de mala suerte sino que va a ser un
tema recurrente. 

Haber hecho la declaración de sequía de la forma adecuada
permitirá a la gente que tiene el seguro contratado, cobrarlo;
permitirá convocar ayudas extraordinarias; permitirá que la
gente que hace producto ecológico pueda alimentar a su ganado
excepcionalmente con alimento tradicional; y también permitirá
que se tomen medidas a medio plazo; y que en el IRPF además
se pueda pedir el descuento de los módulos para el año que
viene. 

Por ello, si no se hubiera tomado esta medida de la forma
adecuada, con el reglamento adecuado, quizá algunas de estas

soluciones no se podrían luego haber adoptado. Hay unas
reglas, hay unos plazos y espero que usted lo sepa
sobradamente, Sra. Pons. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.7) Pregunta RGE núm. 4825/21, presentada pel
diputat Sr. Sergio Rodríguez i Farré, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a futur del
sector financer. 

Setena pregunta, RGE núm. 4825/21, relativa a futur del
sector financer que formula el diputat, Sr. Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la
paraula el Sr. Rodríguez. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ: 

Gracias, Sr. Presidente. Permítanme  ante todo que, en un
día como hoy, nuestro grupo exprese su apoyo y solidaridad a
nuestros compatriotas de Ceuta que están siendo invadidos con
la complicidad de Marruecos y la pasividad del Gobierno de
España. 

Sr. Negueruela: ¿está el Gobierno tomando alguna medida
para garantizar el futuro del sector financiero en Baleares?

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gracias, Sr. Presidente. El Gobierno está trabajando en
recuperar el conjunto de nuestra actividad económica, el sector
financiero tiene solidez -como ha señalado el Banco de España
en sus últimos informes-, no es un sector que esté en
dificultades, es un sector que está haciendo ajustes. Lo que sí
le puedo decir, es que este gobierno se opone a determinados
ajustes que están haciendo, que proponen determinadas
entidades del sector financiero. A eso sí nos oponemos, a esos
ajustes, no a la situación en la que se encuentra, sino a los
expedientes de regulación de empleo que propone hacer, a eso
es a lo que se opone este gobierno, Sr. Rodríguez. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Negueruela, el problema del
sector financiero en Baleares, concretamente, tiene una triple
vertiente: por una parte, lo que usted ha comentado, los ERE,
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esos ERE que nos hemos enterado que va a hacer la fusión
Bankia con CaixaBank y el BBVA, entidades que -
recordémoslo- tienen beneficios millonarios, beneficios
millonarios; y que nos hemos enterado además de que en esa
fusión de Bankia con CaixaBank el Estado ya aceptó y negoció
ese ERE que es el más grande de la historia de la banca
española. Recordemos que esos trabajadores fueron
considerados esenciales, que durante lo peor de la pandemia
estuvieron dando el callo como lo dieron los empleados de los
supermercados o los empleados de las farmacias y garantizaron
que este país no se paralizara. Y ahora se les devuelve el pago
con esa moneda.

Me gustaría saber, sus compañeros de Podemos, que
hablaban tanto de una banca pública, qué tienen que decir al
respecto de lo de sociabilizar las pérdidas y privatizar las
ganancias. Pero también esos bancos están dando una cobertura
social, al pago de los ERTE, de los subsidios y son esenciales.

Y por último también tenemos el tema de la cobertura en
barriadas y en localidades de toda nuestra geografía. En
muchos sitios ya sabemos que se están planteando cierres,
precisamente de aquellas oficinas que se consideran menos
rentables, que precisamente son las que están en las zonas más
desfavorecidas, y además no se garantiza a un largo futuro la
presencia tampoco de estas entidades en los diferentes
municipios de Mallorca, que se pueden ver privados de las
necesarias oficinas bancarias. Y junto a todo ello, la pérdida de
esa competencia que nos da músculo financiero para lo que
ustedes hablan tanto de diversificar y reactivar la economía. 

Nosotros le exigimos, Sr. Negueruela, reuniones con el
Gobierno para parar este desenfreno, reuniones con los
sindicatos y reuniones con la dirección de la entidad.
Esperamos, de verdad, y en esto va a tener nuestro apoyo, que
plante cara a Madrid, que plante cara su gobierno y que proteja
los servicios y los trabajadores de estas islas.

Gracias, Sr. Presidente.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Rodríguez. Gracias, Sr. Presidente. Me imagino
que cuando usted dice que tenemos el apoyo, es del Grupo de
VOX a nivel de Baleares, no a nivel de España, como sucedió
con las ayudas de los 855 millones, porque si no, hay una cosa
que no entiendo. Ustedes han dicho en su programa electoral de
2019 dicen que “hay que profundizar en la reforma laboral” y
dicen que “hay que facilitar el despido que es un problema
ahora mismo”. Es decir, que hay que abaratar el despido. 

Esa es la propuesta que hace VOX, ¡hombre! En su
programa electoral de 2019 dicen que “la indemnización por
despido es un lastre en la contratación que favorece la

temporalidad”. Si no se lee su programa electoral no lo sé, pero
es lo que dice. Y, por tanto, si ustedes piden abaratar el despido
y ahora se oponen a los ERE, es complicado, son complicadas
esas propuestas que ustedes hacen, deberían ser coherentes y lo
que deberían hacer es recuperar la reforma laboral anterior y
decirle al Gobierno que apoyarían eso y por tanto, sería desde
luego mucho más fácil su tramitación en el Congreso de los
Diputados, si ustedes manifiestan ese apoyo a los trabajadores
que desde luego, en ninguno de sus programas recoge, ni en
ninguno de los gobiernos a los que ustedes apoyan recogen. 

La temporalidad es un lastre, los expedientes de regulación
de empleo habría que retomar el control administrativo para
favorecer la negociación sindical, una negociación sindical que
ustedes también están en contra, porque están en contra de las
organizaciones sindicales y también están en contra del derecho
de huelga que piden regular.

Por tanto, venir aquí a debatir con ustedes sobre el mercado
laboral y la protección de los trabajadores es complejo. Este
gobierno se opone a ese ERE de forma clara y lo hemos dicho
de forma clara. No es competencia de este gobierno autorizar
ese expediente de regulación de empleo, porque afecta a
múltiples provincias y lo tiene que hacer el Ministerio de
Trabajo. Nos gustaría que el Ministerio de Trabajo tuviese
poder de decisión, no sólo de información, como está en la
reforma laboral del PP, que ustedes apoyan y que dicen que
incluso hay que profundizar.

Esa es la realidad y, por supuesto, nos reuniremos con las
organizaciones sindicales elegidas para desde luego defender
los intereses de los trabajadores y trabajadoras de nuestras islas
y mantener el mayor número de puestos de trabajo y el mayor
número de oficinas posible. Ese es el interés de este gobierno
desde...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

I.8) Pregunta RGE núm. 4833/21, presentada per la
diputada Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a comissió política per
investigar els nous casos d’abusos a menors tutelats. 

Vuitena pregunta RGE núm. 4833/21, relativa a comissió
política per investigar els nous casos d’abusos a menors
tutelats, que formula la diputada Sra. Margalida Durán i
Cladera del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra.
Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, president. Molt bon dia diputades i diputats.
Considera el Govern la necessitat de crear una altra comissió
política o una comissió d’experts per investigar els nous casos
d’abusos sexuals a menors tutelats? Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Bon dia a tots. Gràcies president. Sra. Durán, correspon al
Consell de Mallorca prendre la decisió de continuar amb
aquesta comissió o no. El Consell de Mallorca és sobirà en tot
el tema que té a veure amb les seves competències. La tutela de
menors és competència del consell i aquesta competència està
transferida des de fa més de vint anys. Per tant, correspon al
consell insular decidir si vol continuar o no amb aquesta
comissió.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sra. Consellera, aquest mes de maig hem tengut noves
informacions sobre abusos, presumptes abusos sexuals a
menors que estaven tutelats, com també hem sabut d’una
denúncia per part de CONSUBAL, que l’ha feta a l’Oficina
anticorrupció. 

Des del primer moment han tengut vostès, el Govern i els
partits que donen suport al Govern, han tengut la intenció clara
d’anar en contra, de bloquejar una comissió d’investigació, que
és una eina parlamentària que es té a les dues institucions, al
Consell Insular de Mallorca i també aquí en el Parlament.

Després de molts de mesos i pressionats per l’opinió
pública i per l’escàndol d’uns fets que ens han commocionat a
tots, pareix que a vostès no, es varen abocats a fer una
comissió, que primer varen anomenar una comissió d’experts,
una comissió que ha costat 30.000 euros i que a més aquesta
comissió va detectar greus mancances, mancances com per
exemple la falta d’aplicació del protocol, que a més
recomanava revisar i modificar, perquè consideraven que
s’havia de separar allò que eren els abusos sexuals i allò que
era l’explotació sexual comercial infantil. També va detectar
que faltava el seguiment de la coordinació per part del Govern,
que això sí que és competència seva. Va faltar el coneixement
per part tant dels centres com dels educadors d’aquest propi
protocol. Va faltar formació adequada que també és
competència d’aquest govern.

 L’altra comissió, el paperot anomenat política, ha estat un
teatre amb un guió fet ja prèviament per al final concloure que
si existeix explotació infantil és perquè hi ha explotadors,
obviant el fet, Sra. Consellera, que les víctimes d’aquests
explotadors estan tutelades per l’administració pública que les
hauria de protegir.

I ara, Sra. Consellera, vetllam per l’interès superior del
menor, no creu, Sra. Consellera, que ja toca que el Govern

reflexioni sobre la seva estratègia? No creu, Sra. Consellera,
que ja toca que donem llum en aquest tema i que d’una vegada
per totes escoltem a entitats, com per exemple col·legis
professionals, fundacions com Amaranta, fundacions com
Abraham, com per exemple les unitats de menors i de dona de
la Guàrdia Civil, de la Policia Nacional?, no creu que hauria de
ser vostè qui demanàs aquesta comissió? No creu, Sra.
Consellera, que és millor que aquesta comissió com més aviat
millor, perquè ja els puc assegurar que s’arribarà a fer, si no
una comissió d’investigació, una comissió d’estudi? No creu,
Sra. Consellera, que vostès ho deuen a aquests menors? No
creu, Sra. Consellera, que cada cas que hi ha d’abusos sexuals
a un menor, és un fracàs d’aquest govern...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán.

(Alguns aplaudiments)

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

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

Gràcies, president. Sra. Durán, ja tenim diferents informes,
tenim la declaració de vuit tècnics en aquesta comissió del
consell i tenim l’informe públic d’especialistes sobre aquest
tema. Aquests tècnics i aquests especialistes diuen d’una forma
molt, molt clara que l’explotació sexual infantil sempre ha
existit i que des de 2015 es visualitza i per què es visualitza?
Perquè hi ha un govern que coordina el consell, que fa un
protocol, que forma els treballadors, que fa tallers amb els
menors, que fa tallers amb els pares per explicar que
l’explotació sexual infantil existeix, igual que existeix la
violència masclista, com l’assassinat d’ahir a Sa Pobla, i com
existeix l’abús sexual infantil.

I vostès, Sra. Durán, que facin aquesta demagògia contínua
sobre aquest tema, perquè quan per exemple un abusador és
d’un partit, es responsabilitza el partit? No. Quan hi ha un
abusador a un col·legi, es reponsabilitza el sistema educatiu?
No. Quan hi ha un abusador en el sistema sanitari, es
responsabilitza el sistema sanitari? No. Quan hi ha un abusador
en el sistema social, en els serveis socials, vostès estan
contínuament, contínuament castigant els serveis socials. I això
és pura demagògia, Sra. Durán, el que hem de perseguir són als
explotadors, i aquest govern des del principi ha treballat, des de
l’any 2015, som l’única comunitat autònoma -l'única- que té un
protocol, som l’única comunitat autònoma que té formació
específica d’explotació sexual infantil. Ara tenim un
instrument, el primer en el conjunt de l’Estat espanyol, estam
treballant per a això, perquè en som conscients. 

Quin és el nivell d’implicació del Partit Popular? La darrera
directora insular del Partit Popular en aquest informe que vostè
fa referència: “yo llego al consell, me dan el área de Menores,
yo desconozco la temática. Desconocía realmente el mundo del
menor, la problemática del menor que ha sido maltratado, que
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ha sido abusado. Eso lo desconocía, es decir, yo como
ciudadana de a pie, desconocía exactamente lo que pasaba
con los menores en nuestra isla, los menores y también los
adolescentes”.

Aquest és nivell d’implicació del Partit Popular per resoldre
problemes, Sra. Durán.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

(Remor de veus)

Un poc de silenci, per favor.

I.9) Pregunta RGE núm. 4830/21, presentada per la
diputada Sra. Virginia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a conclusions i aportacions
per al sector pesquer com a conseqüència de la reunió amb
el ministeri el passat mes d’abril.

Novena pregunta, RGE núm. 4830/21, relativa a
conclusions i aportacions per al sector pesquer com a
conseqüència de la reunió amb el ministeri el passat mes
d’abril, que formula la diputada Sra. Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la
Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Gracias, Sr. Presidente, buenos días, diputados, diputadas,
buenos días Sra. De la Concha.

Hemos hablado mucho de pesca y seguiremos hablando
porque está el sector peor que nunca, revolucionado y
enfangado. No sé si la fecha que he puesto en la pregunta es
correcta, pero usted, en el Pleno del 24 de marzo, me dijo que
se iba a reunir con el ministerio para hablar, justamente, del
Reglamento de la Unión Europea 2019/1022.

Me gustaría saber qué conclusiones sacó de ella.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President, gràcies, Sra. Marí. Efectivamente,
tuvimos una reunión en el ministerio y obviamente no será la
última, vamos a seguir en conversaciones. Se están tratando
temas muy importantes y muy decisivos para la pesca de estas
islas y, entonces, usted comprenderá que yo tenga una cierta
discreción respecto a lo que se habla ahí.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Mire, Sra. Consellera, con el máximo respecto se lo digo,
que todo está igual o peor que antes. A mi me parece que en
lugar de hablar de pesca debió hablar de soberanía alimentaria
y de agricultura, que es lo que más le gusta, ¿o no es así?

La postura suya y la del actual equipo de gobierno es de
vergüenza, el sector pesquero profesional, tanto de artes
menores como de arrastre, se sienten más abandonados que
nunca porque en realidad debería defender sus intereses, su
forma de vida y no hablemos también del sector recreativo.

Pero, bueno, voy a concretar más la pregunta y me ceñiré a
las barcas de arrastre. Como bien sabe usted, hay 35 barcas de
arrastre que con el nuevo reglamento están a punto de irse a
pique; el reglamento aprobado por la Unión Europea hace
inviable su supervivencia, y usted lo sabe. El otro día, el pasado
miércoles, debe saber que salió publicado, por fin, los días
autorizados para cada una de estas embarcaciones en el BOE,
y ¿sabe cuántas tiene el mínimo de días que le hace viable en
Baleares? Una, una, Sra. Consellera, con lo cual me parece que
está mal el tema.

Y lo peor de todo es que ustedes siguen negando unirse a
hacer una plataforma común con el resto de la cuenca
mediterránea, de hacer un puente común.

El ministerio de su gobierno en estos momentos está en
plena guerra con todo el sector de pesca. Como bien en la
propia resolución que han hecho de los días, no han tenido en
cuenta ninguno de los recursos o alegaciones presentados. Yo
le pregunto a usted: ¿cuántas alegaciones ha presentado la
Dirección General de Pesca, me lo puede contestar?

En algunos puertos ya ha visto usted como este fin de
semana han empezado las paradas y huelgas, también tiene que
ser consciente de que estuvieron a punto de parar durante cinco
días el sector de arrastre y de artes menores de las Baleares por
la incompetencia que está teniendo su gobierno, y ¿sabe por
qué se paro y no se hizo? ¿Sabe quién actuó? La federación
actual de cofradías, ¡ustedes no!, fue la federación la que dio la
cara ante Madrid. A mí se me caería la cara de vergüenza.

Pero lo que sí me gustaría que es que pusiera usted algo más
de interés en el sector pesquero, yo desde aquí quiero decir una
cosa y es que el Partido Popular está y estará siempre al lado de
los pescadores, queda constancia en todas las mociones y
propuestas que hemos ido presentando, y voy a seguir estando.
Y cuenta usted con nuestro apoyo, así se lo digo, vaya a
Madrid, vaya a Madrid, y no se deje avasallar, nosotros la
apoyaremos.

Sra. Consellera, luche con lo suyo...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí.

(Alguns aplaudiments)

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

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

Gràcies, president, gràcies, Sra. Marí. La soberanía
alimentaria tiene muchísimo que ver con el mundo de la pesca,
me extraña que usted hable de ello irónicamente, ¡ojalá, ojalá
en todos los colegios de las islas se empiece a comer pescado
fresco! ¡Ojalá recuperemos recetas de pescados que ahora casi
no se pescan porque ya nadie sabe prepararlos! ¡Ojalá
presumamos de tener este producto en todos los restaurantes y
en todos los hoteles! Y eso, Sra. Marí, es parte de la soberanía
alimentaria.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Me encanta cómo me apostilla usted, es como Pimpinela
agradable.

(Algunes rialles i remor de veus)

En cuanto a la plataforma común, el éxito que estamos
teniendo en Madrid, tanto en temas ganaderos, como agrícolas,
como pesqueros, precisamente radica en dejar clara nuestra
diferencia, nuestra peculiaridad, porque obviamente si en
nuestras tuviéramos un montón de arrastreros destrozándolo
todo aquí no estaríamos defendiéndolo, pero resulta que no es
el caso, resulta que la proporción de barcas que tenemos aquí
por quilómetro de costa es diez veces inferior de la que tienen
en un territorio como Cataluña. Y además, los territorios
marítimos que hay en el Mediterráneo español son cinco y
nosotros pertenecemos a uno, al que solamente pertenecemos
nosotros, y ahí está nuestra posibilidad y ahí estamos basando
las conversaciones, en demostrar que el esfuerzo de reducción
pesquero que se ha hecho en las Islas es ya muy importante,
que tenemos una recuperación de especies demostrable e
importante, que tenemos un número de barcas de pesca
infinitamente inferior a las que tienen en otras zonas del
Mediterráneo, y con estos argumentos y con estas cifras es
como podremos sacar adelante un trato específico para estas
islas.

Y agradezco muchísimo su apoyo, Sra. Marí, y ya sabe que
el primer día de legislatura se lo dije, que cualquier propuesta
sensata que tuviera estaría encantada de recogerla.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.10) Pregunta RGE núm. 4828/21, presentada pel
diputat Sr. José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a gestió del patrimoni en matèria
d’habitatge.

Desena pregunta, RGE núm. 4828/21, relativa a gestió del
patrimoni en matèria d’habitatge, que formula el diputat Sr.
José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, vostès duen sis
anys governant i tornen cometre els mateixos errors del passat:
gastar sense control, increment del deute i un mal ús dels
recursos públics. Les seves polítiques socials comunistes
provoquen fets com que el preu de l’habitatge ha tornat pujar
un 11,7% el mes de març a Baleares, sí, senyors socialistes, un
11,7% més; que l’IBAVI tengui 95 pisos ocupats il·legalment,
la llista de ciutadans que necessiten un habitatge, 9.000
persones; que els darrers cinc anys, més de 20.000 ciutadans
han de compartir habitatge, davant la impossibilitat de poder
viure tot sols.

A l’IBAVI disposen de pàrquings a les seves promocions,
uns aparcaments molt necessaris per retirar vehicles del carrer,
per facilitar l’aparcament i reduir la contaminació, entre
d’altres. I resulta que a Menorca, de les 85 places
d’aparcaments que disposa, només en tenen 14 de llogades i 71
places lliures.

El municipi de Sant Antoni de Portmany disposa d’un
pàrquing de 49 i en tenen 23 de lliures. A Palma, d’un total de
904 places, en tenen 343 lliures, tan sols un pàrquing disposa
de 93 places i un altre de 72, amb la necessitat de pàrquing que
tenen a Mallorca.

A Artà l’únic pàrquing que disposa l’IBAVI, 25 places, en
tenen 24 de lliures, deu ser el president de la comunitat que deu
tenir plaça.

Sr. Conseller, creu que fan una bona i encertada gestió del
patrimoni en tenir 536 places a les Balears lliures sense
utilitzar? Quina valoració en fa?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Bon dia, moltes gràcies, Sr. President. Sr. Camps, bon dia
senyors diputats. A veure, si la pregunta és si gestionam bé el
patrimoni en matèria d’habitatge, sí el gestionam bé, com a
bons gestors que som, aquesta és la primera resposta categòrica
que li vull fer.

Si vostè em fa una pregunta genèrica, el darrer que
m’esperava és que parlàs de pàrquings, però, bé, parlarem de
tot el que vulgui. Jo crec que si fem un balanç, una comparativa
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entre les accions del nostre govern amb les que feren vostès, jo,
amb les preguntes que vostè em fa sobre habitatge, vaig ben
tranquil, perquè, és clar, nosaltres fem habitatges nous,
demanam terrenys als ajuntaments per poder fer més habitatges,
i vostès els venien; fem reformes; tenim pressupost per fer
reformes; fem un anunci de millores energètiques per donar
més eficiència i millors condicions a la gent que té pisos.

Per tant, jo crec que la gestió és correcta, em parla de la
morositat, efectivament hi ha un problema en aquest sentit, una
mica agreujat per aquest darrer any, però jo crec que es troba
també en vies de solució.

I llavors em parla d’un tema de pàrquings a Sant Antoni que
deuen edificis d’aquells que es venien, sap?, quan es venien les
propietats de l’IBAVI, perquè ara el que fem ara és habitatge
només per a lloguer.

Per tant,...

(Alguns aplaudiments)

... per a lloguer, perquè ho necessitam. Per tant, jo crec que hi
ha una bona gestió i fem una feina correcta en matèria
d’habitatge, sobretot molt poc comparable amb la que feien
vostès.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I PONS:

Ja veig que sembla que li parlam de Mart, Sr. Conseller.
Segons vostès els preus de l’IBAVI, de les places, oscil·len
entre 30 i 40 euros; si agafam una mitjana de 35 euros, 536
places, parlaríem de 225.000 euros a l’any; si sumam aquests
sis anys que duen de govern, parlam d’1,5 milions tirats, com
solen fer vostès, tirats, sense saber gestionar, Sr. Conseller.

No és millor el que més gasta, sinó el que millor administra
i soluciona els problemes dels ciutadans, i vostès, una vegada
més, ens duen aquesta comunitat autònoma al precipici, així
com vam haver de fer a l’any 2011, reflotar aquesta comunitat
que vostès van mal gestionar.

Sr. Conseller, si s’autoapliquen les seves polítiques
expropiatòries social comunistes, a vostè l’hem de considerar
com a un gran tenidor, no? I fruit de la seva mala gestió, la Sra.
Armengol hauria d’autoexpropiar a la Conselleria de Mobilitat
i Habitatge les 536 places d’aparcament i posar-les a disposició
dels ciutadans de les Balears.

Sr. Conseller, o esperarà que les màfies negoci com fan amb
els pisos ocupats il·legalment?

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. (...) dels habitatges que actualment
tenim, 1.806 habitatges, un 92 i busques per cent, que és un
93%, es troben correctament ocupades, paguen, els propietaris
dels habitatges són gent correcta i, per tant, es fa una bona
gestió. És ver que hi ha un problema d’algunes ocupacions.

Però jo el que li faré serà fer un repàs, en tot cas, per als
pròxims dies, sobre el tema dels pàrquings, perquè, és clar, ha
fet un càlcul sobre el tema dels pàrquings que jo francament no
en venia preparat, ho he de reconèixer, parlava de patrimoni en
general, venia preparat doncs per parlar d’altres coses, per
parlar de morositat, per parlar d’ocupació, per parlar de
reformes, per parlar de dades econòmiques, però no per parlar
d’un parell de pàrquings que es veu que estan i podem treure...

(Remor de veus)

... un rendiment d’aquests pàrquings a determinats ciutats.
Prenc nota de la pregunta, perquè tot serveix per aprendre i
farem feina. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.11) Pregunta RGE núm. 4836/21, presentada pel
diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a atracament de ferris al port de Sant
Antoni.

Onzena pregunta, RGE núm. 4836/21, relativa a atracament
de ferris al port de Sant Antoni, que formula el diputat Sr.
Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller, bon dia. El mes de febrer del 2019 es va suspendre
el trànsit marítim regular de passatgers i vehicles i mercaderies
al port de Sant Antoni. A dia d’avui la suspensió continua,
després que vostè aprovàs la tercera moratòria, que justament
venç el proper dia 31 de maig.

Tenint en compte aquesta situació, podran atracar ferris al
port de Sant Antoni a partir del proper 1 de juny?

EL SR. PRESIDENT:

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

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202104836


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 80 / 18 de maig de 2021 4795

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Costa, li agraeix l’interès
del Partit Popular en un tema que ens du una certa preocupació
des de fa temps en aquest govern i que a mi em toca gestionar
ara des de fa poc temps, ja està bé que el Partit Popular
s’interessi, potser amb les converses podrem saber una mica
més la seva opinió respecte d’un tema que ha preocupat els
governs progressistes de Sant Antoni, del Govern balear i ara
també del Consell, en el seu moment, i que segueix preocupant.

La legislació aplicable i la voluntat del Govern és que el
port segueixi obert, sense trànsit de mercaderies; que venguin
passatgers i els vehicles que poden venir com a equipatge; crec
que els vaixells que han de venir no poden ser de les
característiques dels vaixells que venien abans, crec que s’han
d’utilitzar vaixells de menys eslora dels que venien fins ara i fer
de la badia un lloc millor del que és ara, que és la voluntat tant
de l’ajuntament, com del consell, com d’aquest govern.

Sí que li diré que a final de mes hi ha un consell
d’administració de Ports de les Illes Balears, com vostè sap, i
que vostè em demana si el dia 1 de juliol hi haurà vaixells allà;
jo, el dia 1 de juliol... el dia 31 acaba, el dia 1 que n’hi hagi jo
no ho sé, però una mica anam per aquesta línia que jo li he
contat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, resulta inconcebible
que Ports de les Illes Balears acordés el mes de febrer del 2019
el tancament temporal del Port de Sant Antoni i ara resulta que,
dos anys després, més de dos anys després, encara no s’ha pres
una decisió, Sr. Conseller.

Als ciutadans de Sant Antoni del conjunt d’Eivissa ens
resulta indiferent que vostè votàs en contra de l’atracament de
ferris al Port de Sant Antoni quan era alcalde de Sant Josep, ens
resulta indiferent. Avui vostè és el conseller de Mobilitat del
Govern de les Illes Balears i, per tant, és la persona responsable
de prendre una decisió des de l’objectivitat, basada en criteris
tècnics i defensant per sobre de tot els interessos dels ciutadans
de Sant Antoni i del conjunt d’Eivissa.

En aquest sentit, vostè coneix perfectament que hi ha un
informe, Informe de evaluación de tráfico comercial del Puerto
de Sant Antoni, que conclou diverses coses: en primer lloc, els
ferris no són els culpables del deteriorament de les praderies de
posidònia a la badia de Sant Antoni, els culpables s’han de
cercar en els fondeigs il·legals i el vessament d’aigües fecals a
la badia; es produeixen més gasos d’efecte hivernacle si els
vaixells han d’anar al port de Vila.

Per raons estratègiques i de seguretat, Eivissa no es pot
permetre tenir un únic port d’entrada. El desembarcament de
vehicles no compromet la capacitat de les vies d’entrada al port
de Sant Antoni, les ones que provoquen els ferris es poden
evitar obligant a entrar a la badia a menys 10 nusos, i s’han fet
durant els darrers quinze anys importants inversions que no
convendria desaprofitar.

A més, per tal d’intentar reactivar l’econòmica aquesta
temporada, una qüestió evidentment que és vital, vital, per a
Eivissa, és necessari garantir la màxima connectivitat de tota
l’illa i, en aquest sentit, restablir el trànsit comercial al port de
Sant Antoni podria ajudar moltíssim.

Sr. Conseller, no podem perdre ni un turista que vulgui
venir o que tengui la voluntat de venir a Eivissa aquest estiu,
per tant, els hem de donar totes les màximes facilitats.

Sr. Conseller, per tot el que li he dit, des del Partit Popular
li demanam que restableixi el trànsit comercial de passatgers i
vehicles en el port de Sant Antoni, amb les eslores que permet
el mateix port. I a partir del pròxim 1 de juny, el trànsit de
mercaderies ha de quedar vetat de forma definitiva, només així
defensarem els interessos dels ciutadans de Sant Antoni i del
conjunt d’Eivissa.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Sr. Costa, vostè parla d’una manera que
sembla que em renya i jo pens que estam d’acord, perquè amb
tot el que ha dit jo també coincidesc...

(Se sent de fons el Sr. Costa i Costa de manera
inintel·ligible)

... -sí, bé, no, però jo ho he dit, jo he explicat, jo crec que amb
la resposta he estat prou més clar del que fins i tot se’m
demanava. Per tant, jo crec que estam d’acord.

És ver que hem de fer de la badia un lloc millor
mediambientalment, hem d’invertir sous, hem de seguir
invertint en moltes coses: controlar els vessaments, crec que
encara hi pugui haver eliminar els fondeigs incontrolats, tot
això que sempre diem però que no s’ha fet massa fins ara.

I llavors veure si podem, bé, fer que hi hagi un cert trànsit
amb unes condicions que no perjudiquin tampoc el projecte
mediambiental i el projecte de model turístic que tenc entès que
vol el poble de Sant Antoni, pel que jo conec i pel que jo sé.

Per tant, i dir-li que contactes n’hi ha hagut molts, jo he fet
feina amb molta gent, i vostè segurament ho sap, amb
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moltíssims actors per arribar que hi pugui haver un acord. No
sé si hi haurà un acord unànime, però, com a mínim, crec que
serà un acord que serà respectat i que podrem tenir una bona
entesa en aquest sentit.

Moltes gràcies, Sr. Costa.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.12) Pregunta RGE núm. 4835/21, presentada per la
diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a beques menjador.

Dotzena pregunta, RGE núm. 4835/21, relativa a beques
menjador, que formula la diputada Sra. María Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra.
Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Sr. March, havien d’apostar tant per
l’educació i posar tants de doblers que entre tanta promesa se
li ha oblidat el més important, gestionar bé perquè les millores
arribin als nins. I un dels clars exemples són les beques
menjador, després de treure pit, que vostès posaven tants de
doblers i molts més que el Partit Popular, resulta que
precisament ara, en temps de crisi, ens trobam una situació
inèdita, que a vostè li sobren doblers de les beques menjador.

Treu una primera convocatòria el mes d’octubre i li sobren
quasi 3 milions d’euros, però a continuació tothom el pressiona
i treu una segona convocatòria i ara li sobren quasi 2 milions
d’euros. Sr. March, ens vol dir que és normal desaprofitar en
temps de crisi els doblers de les beques menjador?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, president, diputats, diputades. Sra. Riera,
moltes gràcies.

Miri, li contestaré a lo Wayomin: “ja hem conegut les seves
notícies, ara li contaré la veritat”.

Miri, el segon pacte..., quan vostès governaven de l’11 al
15, en plena crisi econòmica, en plena crisi econòmica mai les
seves aportacions d’ajuts de menjador varen superar el milió
d’euros i mai no varen arribar a 1.500 usuaris.

Miri vostè, des que vàrem començar 2015... ara li diré
l’evolució per veure com ha arribat a més gent: 2015-2016,

1.100.000 i vàrem arribar a 1.842 usuaris; 2018-2019,
2.600.000, hem arribat a 4.236 usuaris; 2019-2020, 3.500.000,
hem arribat a 6.238 usuaris; 2020-2021, 7 milions, hem arribat
a 7.539 usuaris.

Sra. Riera, hem multiplicat per set el nombre d’usuaris que
són beneficiaris dels ajuts de menjador, i totes les persones que
es varen presentar a aquesta convocatòria, totes les que tenien
els criteris, han tengut una ajuda i gairebé la majoria han tengut
la màxima aportació que pot donar segons la convocatòria.

A més li diré més coses, Sra. Riera, quan nosaltres vàrem
entrar hi havia 163 menjadors, ara n’hi ha 181 i l’any que ve,
el curs vinent hi haurà un menjador al centre Joan Capó de Son
Gotleu, una necessitat brutal en funció de la necessitat
econòmica.

Per tant, Sra. Riera, m’agradaria que quan fes preguntes
tengués memòria democràtica i memòria educativa perquè
resulta que a més nosaltres hem arribat no només a alumnes de
la pública, hem arribat a alumnes de la pública, de la
concertada i a més als de 0 a 3. Vostès només arribaven a
alumnes de la pública. Sra. Riera, nosaltres hem arribat a
aquells alumnes que tenien criteris per poder merèixer aquest
ajut de menjador.

Per tant, hem passat de vostè ni 1 milió a nosaltres 7
milions; hem passat de 1.000 i busques, 1.500 a 7.000 usuaris
beneficiaris. On és que no hem donat resposta a la crisi
econòmica? Si vostès en plena la crisi econòmica no varen
donar cap resposta. 

Per tant, Sra. Riera, faci-s’ho mirar i realment sigui un poc
més conscient quan fa preguntes sobre la política educativa.
Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. Marc. Hem escoltat els seus titulars de premsa
educativa, ara escoltarem la realitat democràtica de Balears.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

El seu govern socialista té els menjadors més cars
d’Espanya amb una mitjana de 6 euros per dia quan hi ha
menjadors fins i tot de 10 euros, a la resta d’Espanya n’hi ha a
3 euros.

Han gravat l’índex de pobresa infantil fins a un 33% segons
UNICEF, no el Partit Popular, un de cada tres nins en situació
de greu pobresa. Han incrementat, vostès l’any 2021, l’atur de
les famílies en un 47% en un any de manera que hi ha 40.000
famílies amb totes els membres sense feina i des de l’any 2015
hi ha 2.000 nins més cada any, és a dir, 10.000 nins més.
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Què passa? Que aquest parlament li aprova uns pressuposts
amb 7 milions d’euros, li aproven a vostè perquè els gestioni i
perquè arribin aquests doblers a les famílies perquè els nins
puguin menjar, fer una menjada a l’escola, però a vostè li
sobren 3 milions d’euros en primera convocatòria i 2 milions
d’euros en segona convocatòria.

De veritat li pareix normal, Sr. Conseller? Ha de parlar de
l’any 2015 o de l’any 2011? Li pareix normal que li sobrin
aquests doblers? Em dirà que les famílies no volen les beques
menjador? No és això deixar gent enrere, l’any 2021?

Miri, Sr. Marc, escolti les nostres propostes, rebaixi els
requisits de les beques menjador, que és el que demanen les
famílies, posi beques menjador a l’estiu perquè els nins puguin
menjar tot l’any i gasti tots els doblers del fons social que és un
fons a posta per a aquestes famílies, però una cosa, no ho deixi
ni en mans dels responsables de Fons Europeus -avui amagats-
ni de la seva consellera de Serveis Social, més per contracte
perquè així sí que no tendrem beques menjador ni per a un
trimestre. 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, Sr. President. Sra. Riera, si vol fer un diàleg
sobre la política social d’aquest govern i la del seu, en podem
parlar quan vulgui, quan vulguin i guanyam per golejada i en
temes de política educativa i ajuts de menjador ja no li ho dic.

Nosaltres hem gastat aquells doblers d’acord amb la
convocatòria que vàrem fer i li diré més, Sra. Riera, nosaltres
hem gastat fins i tot 1.250.000 euros pel que són els monitors
i per possibilitar que empreses que tenien problemes poguessin
mantenir el seu menjador. 

Per tant, Sra. Riera, no ens doni...

(Se sent el timbre de tall de micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

I.13) Pregunta RGE núm. 4839/21, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a garantia del dret de les dones a triar
lliurament el mètode de la interrupció voluntària de
l’embaràs.

Tretzena pregunta, RGE núm. 4839/21, relativa a garantia
del dret de les dones a triar lliurament el mètode de la
interrupció voluntària de l’embaràs, que formula el diputat Sr.

Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt. Té la
paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom, bon dia,
Sra. Consellera, arran d’unes preguntes amb sol·licitud de
resposta escrita que vàrem fer-li fa unes setmanes hem sabut
amb certa sorpresa que el cent per cent de les interrupcions
voluntàries de l’embaràs abans de les nou setmanes que l’ib-
salut va derivar a una clínica privada de Menorca, el cent per
cent han seguit un mètode quirúrgic, per tant, el zero per cent,
farmacològic. 

Les preguntes que tenc per fer-li són si totes les
interrupcions voluntàries de l’embaràs que ha gestionat l’ib-
salut s’han externalitzat en aquesta clínica privada,
especialment durant els mesos de pandèmia; i també
m’agradaria saber la seva opinió i a què atribueix aquesta dada
sorprenent que el cent per cent hagin seguit aquest mètode que
ha requerit ingrés i intervenció quirúrgica.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Gràcies, Sr. Diputat, el fet que hagi fet
aquesta pregunta també m’ha fet a mi interessar-me per aquesta
qüestió, i la veritat és que es va derivar el cent per cent de les
dones -sí, és cert- durant la pandèmia, durant uns mesos
determinats en els quals l’activitat quirúrgica es va veure
reduïda només a les intervencions quirúrgiques urgents o
preferents, oncològiques, etc., per poder garantir l’accessibilitat
de les dones en la interrupció voluntària de l’embaràs, es varen
derivar a la Clínica Juaneda de Menorca durant uns mesos.

I és cert que totes les interrupcions voluntàries de l’embaràs
han estat quirúrgiques. Jo sé que... per part del Servei de Salut
tenim l’obligació d’oferir a les dones i consensuar amb elles el
tractament més adient, vull pensar que així es fa també des de
tots els indrets, que és garantir que el mètode que se seguirà
serà el més adient a les seves circumstàncies.

És cert que no ha estat farmacològic en cap d’aquests casos,
en desconec el motiu. Vull pensar que és per una qüestió de
seguretat de les dones i, de fet, quan hi ha un tractament
farmacològic el Servei de Salut a vegades si no es pot fer a
domicili s’ingressa la persona per després... si s’ha de fer un
raspatge o no; però del que estic més contenta és en aquesta
desescalada haver recuperat aquesta activitat el més urgent
possible, és a dir, ja està una altra vegada al Servei de Salut per
poder garantir, a part de la seguretat, la voluntat, la intimitat i
preservar totes les condicions que garanteixen que la
interrupció voluntària de l’embaràs es fa amb totes les
garanties. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, en primer
lloc li agraesc la seva sinceritat. D’altra banda també li he de
dir que em decep que em digui que no sap els motius pels quals
els resultats són els que són, i el motiu no és altra que
simplement aquesta clínica no ha donat opció a les dones que
han acudit allà i l’ib-salut ho sabia, el personal de l’ib-salut que
derivava aquestes dones a aquesta clínica ho sabia.

Jo puc entendre perfectament que en la situació de la
pandèmia s’hagin pogut produir situacions excepcionals, però
em preocupa que precisament en una intervenció tan sensible
i que té evidentment un biaix de gènere innegable, s’hagi
descuidat aquest dret de les dones a triar el mètode perquè al
final els dos mètodes formen part de la cartera de serveis de
l’ib-salut.

Insistesc, entenc, puc entendre que en la situació de
pandèmia evidentment les coses no poden haver-se fet de la
forma òptima que tots haguéssim desitjat i pel to de la seva
resposta entenc que vostè també troba que hagués estat així.

Prenem-ne nota i intentem que no torni a passar i, sobretot,
i en això sí que aquí li he de fer un toc d’atenció, crec que l’ib-
salut hauria de tenir coneixement perfecte de... en quines
maneres, amb quins mètodes i amb quines condicions els
serveis privats... als quals s’externalitzen algunes funcions estan
duent a terme aquestes funcions. L’ib-salut hauria de conèixer
perfectament en quins termes, en quines condicions les
empreses que treballen externalitzadament estan duent a terme
les tasques que li encomana l’ib-salut. Crec que és una
obligació que no es pot defugir i més en el cas de què parlam,
d'una intervenció que evidentment sempre és sensible, sempre
és delicada i a més a més té aquest biaix de gènere tan evident.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Diputat, no puc estar
més d’acord, crec que s’ha de fer un bon seguiment de totes les
actuacions. Li puc dir que no tenim cap constància de cap
queixa o denúncia feta per aquest procediment o per aquest
motiu. 

És cert que totes les intervencions quirúrgiques, consultes
que es deriven a la privada tenen una sèrie de procediments i
són avaluades durant el temps. Ara bé, també és cert que ha
estat una situació temporal excepcional i que, ja li dic, esper
que el fet de que sigui tan visibles doncs ens permeti millorar
aquesta prestació i aquesta actuació en totes les dones.

Moltíssimes gràcies pel seu interès.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.14) Pregunta RGE núm. 4834/21, presentada per la
diputada Sra. Maria Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a millora del servei de
psicòlegs en el Servei de Salut de les Illes Balears. 

Catorzena pregunta, RGE núm. 4834/21, relativa a millora
del servei de psicòlegs en el Servei de Salut de les Illes Balears,
que formula la diputada Sra. Maria Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ.

Gràcies, Sr. President. Bon dia. Segons l’Organització
Mundial de la Salut hi ha raons per pensar que els problemes de
salut mental podrien ser la pròxima pandèmia. La COVID ha
provocat que es disparin els casos de depressió i ansietat entre
la població. 

Sra. Consellera, té previst establir una estratègia d’ajudes
psiquiàtriques i psicològiques dotada de personal i pressupost
suficient per millorar el Servei de Salut Mental a Balears?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Bon dia, Sra. Diputada.
Efectivament, des de l’any 2015 es va establir ja la necessitat
de fer una estratègia en salut mental, un pla de salut mental.
Així es va fer, es va crear una oficina que ha unificat molts de
criteris i coordinat amb totes les institucions, tant amb les
associacions d’usuaris com amb la resta de professionals,
sectors, serveis socials, educació, etc. 

Des de l’any 2016 s’han contractat uns 40 professionals de
l’àrea de salut mental, no només psicòlegs; s’han posat en
marxa programes de patologia dual, per exemple a Eivissa on
és pionera la comunitat autònoma; també, per exemple,
l’Observatori del suïcidi que és pioner al país i, efectivament,
s’està dotant també de suport psicològic als professionals que
atenen els pacients de COVID; s'ha incrementat de manera molt
important la feina que es fa de manera individualitzada als
domicilis de les persones que tenen un trastorn mental greu; i
s’ha començat la reforma de l’Hospital psiquiàtric de Palma
amb la reforma de dos edificis, però que no volem que sigui
l’hospital psiquiàtric sinó que sigui un PAC sanitari obert a la
ciutadania, amb una inversió de 4 milions que ja està posant en
marxa. 
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Hi ha camí a fer? Sí. Queda molta feina a fer? Sí, però crec
que aquest govern està demostrant un interès especial per la
salut mental en aquesta comunitat autònoma.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. És urgent que prenguin més mesures
per abordar la salut mental de la població i evitar que la
COVID ens deixi més efectes secundaris. Els professionals
coincideixen que tenim un bon pla de salut mental, però
infradotat, sense suficient pressupost ni personal per fer front
a les necessitats actuals.

Des del Partit Popular proposam des de fa temps un
augment de les plantilles, una major dotació de personal i una
millora del servei de psicòlegs en l’atenció primària. De fet, la
nostra proposta va ser aprovada en aquest parlament, però res
no ha fet per complir el mandat. Si abans les psicoteràpies eren
de 45 minuts cada quinze dies, ara són de 30 minuts cada dos
mesos i mig -dos mesos i mig, Sra. Consellera. 

I si Eivissa ha estat maltractada amb el repartiment de
vacunes contra la COVID o amb les mesures restrictives a
l’àmbit de la salut mental no ha estat diferent. La patologia
dual, l’existència simultània d’un trastorn addictiu i un trastorn
mental, és una malaltia que necessita més suport per la seva
part. Aquesta és una de les reivindicacions de l’Associació de
Patologia Dual d’Eivissa i Formentera perquè segons els
representants d’aquesta organització falten mitjans i se senten
oblidats. 

És cert que comptam amb la Unitat de Patologia Dual a Can
Misses, però no és suficient. Sra. Gómez, des d’Eivissa li
reclamen, li demanam que constitueixi el més aviat possible
una unitat d’ingrés de mitja i llarga estada a les Pitiüses, que no
s’hagin de traslladar a Mallorca els nostres pacients perquè si
ja és complicat que un malalt reconegui que necessita
tractament si se li afegeix que s’hagi de traslladar a Palma ho
complica tot molt més. Tot això si s’ha aconsegueix plaça
perquè no sol haver-hi de disponibles. 

L’animam a escoltar i a atendre les peticions, les
reivindicacions de moltes famílies que necessiten ajuda de
forma urgent. 

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
(Patrícia Juana Gómez i Picard):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Diputada. Nosaltres
demostram que ens interessa, demostram que s’han fet
oposicions per exemple de psicòlegs clínics, com vostè mateixa
demanava, que es fan oposicions per tenir personal fix, que
s’han incrementat les plantilles. Ja li dic, queda molt de camí a
fer perquè és una àrea on s’ha de fer feina de manera molt
coordinada.

S’ha fet un pla escoltant tothom, escoltant els professionals
experts, escoltant les associacions, les entitats. És la manera
d’avançar i és la manera de fer camí. 

Nosaltres estam convençuts que l’atenció a la salut mental
millorarà, treballam en un projecte molt més integrador amb
altres administracions públiques en aquesta comunitat
autònoma i aquesta serà una de les primeres passes. Crec que
no hi ha dubte que quan governa l’esquerra en aquesta
comunitat autònoma la salut mental és una prioritat.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

 I.15) Pregunta RGE núm. 4817/21, presentada per la
diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a reforç del servei d’urgència de l’Hospital
de Formentera per als mesos d’estiu. 

Quinzena pregunta, RGE núm. 4817/21, relativa a reforç
del servei d’urgència de l’hospital de Formentera per als mesos
d’estiu, 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. Vull
començar la meva intervenció dient-li a la diputada Marí que
subscric cent per cent la il·lustració que ha fet d’aquesta
situació dels malalts de patologia dual a les Pitiüses i avanç que
nosaltres presentarem una iniciativa els propers dies en aquest
sentit. 

I ara em centraré amb la meva pregunta. Sra. Gómez, ens
pot explicar si pensa mantenir el reforç de personal al servei
d’urgències de l’Hospital de Formentera que es va aconseguir
a partir de l’any 2016? Pensa mantenir-lo o, com hem sabut
aquests dies per font dels propis treballadors de l’hospital,
vostès han decidit retirar-lo?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Gràcies, president. Bon dia, Sra. Diputada. El cert és que
em sorprèn la seva pregunta perquè crec que és una evidència,
aquest govern ha demostrat interès, voluntat i compromís amb
totes les decisions que s’han pres en relació amb la millora de
la salut de la població d’Eivissa i de Formentera igual.

El proper 1 de juny, per segon any consecutiu, hi haurà una
base del 061, suport vital avançat, amb metge, infermera i
tècnic a l’illa de Formentera en principi 24 hores al dia.
Tendran la base al port de La Savina, com l’any passat, amb
personal propi del 061. 

La intenció és complir aquest compromís, així ho hem
treballat durant el temps i així continuam treballant amb aquest
objectiu, Sra. Diputada, ja li dic, a partir de l’1 de juny
d’enguany.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, Sra. Consellera. No m’ha respost, no m’ha respost.
Jo li he dit, el reforç del servei d’urgències de l’Hospital de
Formentera que tenim des de l’any 2016 gràcies a una
reivindicació que vàrem portar a aquest parlament i que es va
aprovar per unanimitat l’octubre de 2015, consisteix en un
metge o metgessa d’urgències addicional per als mesos d’estiu
i un infermer o una infermera addicional. Vostè no m’ha
respost. Pensen vostès mantenir aquest personal? Pel que ens
ha arribat, no.

Vostè em posa sobre la pista que no vaig equivocada amb
el que m’han explicat, perquè jo del 061 no n'hi he parlat avui,
n’hem parlat moltes vegades, avui no n'hi he parlat. I vostè em
dóna a entendre, si no vaig molt equivocada, que com a
contraprestació perquè els formenterers i formentereres pugui
tenir un grapat de mesos de 061, se’ns retalla el personal
d’urgències de reforç de l’hospital. 

Per tant, jo, Sra. Consellera, de veritat li agrairia que en el
seu torn ens ho aclareixi perquè si aquesta decisió, seriosament,
si vostès han pres aquesta decisió, em pareix una falta de
responsabilitat immensa. Ja està bé que a Formentera haguem
de ser sempre conillets d’índies, és a dir, vostè no para de dir
que tenen molt en compte les Pitiüses, que tenen molt en
compte els pacients, que el govern socialista ha fet
l’impensable... Sra. Consellera, per l’amor de Déu, una cosa
són els serveis d’urgències de l’hospital i l’altra cosa és el 061!
Vestim un sant i en desvestim un altre, és això? Em sembla
molt greu. Em sembla molt greu, Sra. Consellera, em sembla
molt greu aquesta dinàmica d’estar discutint sempre en debat
parlamentari sempre qüestionant els drets del poble de
Formentera a la seva salut. 

Ens passa amb la infermera de casos, que tothom té dret a
tenir-la però Formentera no, ja ens va bé, els formenterers
podem tenir la infermera de casos des d’Eivissa... que vendrà
algun dia, si fa falta, perquè resulta que per als formenterers no
és necessari que la infermera de casos estigui prop dels seus
pacients. 

Per als formenterers no és necessari, un 061 tot l’any...?

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gràcies, Sr. President. Disculpi, Sra. Diputada, som jo que
m’he confós i que pensava que em parlava del 061, del reforç
del 061 en l’atenció de les urgències. Som jo la que no he entès
la pregunta i que, per tant, li estic contestant una cosa diferent. 

En qualsevol cas, hauré de revisar aquesta qüestió, l’hauré
de revisar. Jo entenc que si està justificat -com tot, està
justificat-, i es posen els recursos i crec que no es pot dir que
aquest govern no inverteix a l’àrea de salut d’Eivissa i sobretot
de Formentera, en aquest cas, Sra. Diputada. 

Ahir mateix vàrem donar a conèixer el projecte
d’implantació d’hemodiàlisi a l’àrea de Formentera amb una
reforma important a l’hospital. Començaran de nou o
reprendran l’activitat les infermeres gestores de casos ara
després d’aquesta pandèmia, i també reforçarem el servei
d’urgències, si així és necessari, com hem fet durant tots
aquests anys. 

Hem apropat serveis com mai; s’han posat noves
especialitats com mai; i el compromís el té, Sra. Diputada, però
no només el compromís, és que cada un dels compromisos que
hem assumit cada any a cada pressupost els hem complert,
sempre els hem complert. I aquests, també els complirem. 

Moltes gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.16) Pregunta RGE núm. 4819/21, presentada per la
diputada, Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a retorn a la normalitat de les empreses de catering de
Balears. 

Setzena pregunta, RGE núm. 4819/21, relativa a retorn a la
normalitat de les empreses de catering de Balears que formula
la diputada, Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes Balears. Té la paraula la Sra. Pons.
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LA SRA. PONS I SALOM: 

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, avui volem parlar d’un sector empresarial que és el
del catering, pràcticament un 90% de la seva activitat ha estat
aturada el darrer any pel que fa als esdeveniments i ens
denuncien que, a més a més, ara estan pitjor de com estaven fa
un any.

Què pensa fer el Govern amb el sector del catering? Vull
recordar aquí i avui que aglutina empreses amb grans
infraestructures i que per tant té molts de treballadors al seu
càrrec.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gracias. Gracias, Sr. Presidente. Como ha respondido
también el vicepresidente, estamos trabajando de forma
conjunta en todos los tipos de eventos donde las empresas de
catering, efectivamente, al estar limitados los eventos pues
tienen también una limitación por esa limitación general de
aforos que se está haciendo. 

Es cierto que estamos trabajando en un proceso de
desescalada, es cierto que es un proceso de desescalada
progresivo, trabajado, que los agentes sociales efectivamente
han puesto ya sobre la mesa dicha situación e iremos
trabajando en ese sentido para facilitar también la reactivación
de un sector importante para nuestras islas. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. PONS I SALOM: 

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, ens demanen fets i
actuacions i se senten sobretot amb un greuge comparatiu, que
diuen que ja no poden suportar més. Futbol, 4.600 persones;
noces de 100, no es pot; restaurants i cafeteries obertes, sí;
catering fora, no; noces el mes de maig i juny, anul·lades, se’n
van a casar a fora, se’n van a Màlaga, se’n van a altres ciutats
d’Andalusia.

I no és que s’aturi la feina que fa una empresa de catering,
és que s’atura la comunitat: hotels que no reben persones que
vénen a aquestes noces, cotxes de lloguer que no es mouen,
caps de setmana que queden destruïts. Les empreses de
catering són les grans oblidades però els record que són
hostaleria, per pagar -ens denuncien- són els primers, per fer
feina, no. No han tengut ajudes, diuen que totes les han estat
denegades i no són “comidas para llevar”, no són “telepizzes”,
això ens ho han denunciat avui matí. Per tant diuen que són
restaurants, que paguen com a restaurants i que estan -els ho

recordam- en el conveni d’hostaleria. 1.500 euros d’ajuda? En
paguen 2.000 de fems. 

Nosaltres pensam que és injust allò que pateixen a hores
d’ara, en aquests moments, que trobam que la nostra situació
sanitària és millor, li pregam, conseller, que ho arreglin. 

Moltes gràcies.  

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Pons. Té la paraula el Conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball.

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

Gracias, Sr. Presidente. Efectivamente, son empresas
además en muchos casos de alta restauración que prestan
servicios para eventos, por tanto lo tenemos -por supuesto-
presente, pero también es cierto que en el proceso de
desescalada que se está haciendo los eventos más
multitudinarios o que pueden aglutinar a personas de distintos
núcleos en forma de festividades u otro tipo de actuaciones es
cierto que -lo hemos visto en el pasado- pues son actuaciones
que se desaconsejan desde un punto de vista sanitario.

En todo caso, se está trabajando en ampliación de las
distintas medidas que se pueden llevar a cabo para dar también
una fiabilidad y un escenario para las próximas semanas y
meses y, por tanto, para recuperar todo ese tipo de actividades
tan necesarias. 

En las ayudas de los 855 millones, al pertenecer al sector
que usted ha dicho, serán uno de los sectores que también
recibirán proporcionalmente a la caída de ingresos que han
tenido -que es una de las más altas- también serán de los que
reciban más cantidades, o una cantidad más alta, como ustedes
saben al subscribir el pacto de reactivación y por tanto se está
trabajando también en agilizar al máximo las líneas de ayudas
para que lleguen lo antes también a un tipo de empresas que,
cuando arranquen, tienen que tener también la liquidez
suficiente para ponerse en marcha.

Y eso es en lo que está trabajando y preocupándose el
Gobierno de las islas. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.17) Pregunta RGE núm. 4829/21, presentada per la
diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa al viatge a Berlin. 

Dissetena pregunta, RGE núm. 4829/21, relativa al viatge
a Berlin, que formula la diputada la Sra. Patricia Guasp i
Barrero del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula la
Sra. Guasp. 
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LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Gràcies, Sr. President. Conseller, a las puertas de nuestra
temporada turística -acabando ya el mes de mayo- solo tenemos
un 20% de hoteles abiertos. Sr. Negueruela, ¿cómo valora sus
encuentros en Berlín? ¿En qué acciones y medidas concretas
está trabajando el Govern para alargar la temporada turística,
como avanzó en Alemania? ¿Cree que es suficiente el safety
pack presentado en Berlín para encarar una temporada turística
con todas las garantías y seguridades? 

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Guasp, presentamos esas
medidas y también se presentó el plan de reactivación que tiene
acciones de comárqueting precisamente dirigidas para alargar
la temporada, tanto con la patronal principal alemana -con la
DRV- a la que se le expuso la situación de nuestras islas, como
con los distintos encuentros que se mantuvieron... Lo que más
les preocupaba a los distintos agentes es la situación sanitaria,
el control sanitario.

Usted sabe que en Semana Santa desde Alemania hubo un
interés en evitar que se pudiese venir a Baleares, es decir,
cortar el tráfico aéreo con nuestras islas, estuvo sobre la mesa
y al final se articuló que, como estábamos en una buena
situación sanitaria se mantuviese la situación de pedir antígenos
de vuelta, que es lo que nos ha permitido estar abiertos a
diferencia de cualquier otro tipo de territorio, que tienen que
pasar cuarentena u otro tipo de pruebas que hace que no haya
turistas alemanes en ninguna otra parte del territorio europeo en
estos momentos. 

Por eso, fuimos allí, a explicar las medidas que seguiremos
manteniendo. Ahora mismo lo que más se valora son las
medidas de seguridad que es lo que permite que se mantengan
los vuelos, que se mantenga la conectividad aérea, y que está
permitiendo que se comience a abrir una parte de nuestra planta
hotelera y recuperar el turismo alemán. Somos los únicos
posicionados del Mediterráneo frente al turismo alemán.
Tenemos una posición que fuimos precisamente a explicar, que
fuimos a trasladar que seguiríamos manteniendo unas medidas
de control de la pandemia que nos están permitiendo en su
incidencia acumulada -que ellos la ven a siete días- siempre por
debajo de 35 que para ellos es lo importante y estamos por
debajo de 20, por tanto en una situación que nos posiciona
como uno de los destinos más seguros, que ahora mismo es lo
que más valoran, y que por tanto nos permite que en el proceso
de reservas que se está haciendo para el mes de junio donde
comienzan las vacaciones también estemos muy bien
posicionados.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Mire, conseller, desde Ciudadanos le agradecemos el
trabajo que es está haciendo con Alemania pero necesitamos
dar confianza a los mercados emisores. Y Reino Unido es clave
también, además del alemán, por la importancia que tiene para
Ibiza y para Menorca. 

No me podrá negar que el vacío diplomático del Sr.
Sánchez en el Reino Unido nos está perjudicando a Baleares.
Tenemos hasta el 7 de junio para entrar en su semáforo verde,
hay que aumentar el ritmo de vacunación y ustedes lo saben. Y
desde Ciudadanos le pedimos que hagan todos los esfuerzos
para que el gobierno británico tenga en cuenta la situación
diferenciada por regiones y a las islas. 

Y, mire, lamento la falta de contundencia de su gobierno
ante Sánchez, un gobierno que no deja de dar la espalda al
turismo y a Baleares.

Desde Ciudadanos planteamos un plan de recuperación del
sector turístico, con una bajada del IVA turístico, como los
destinos competidores; que se ponga en marcha ya un pasaporte
COVID en ámbito interno antes del europeo para aliviar así a
las familias que puedan venir sin los costes que suponen las
PCR; que se mejore también y se asegure la conectividad aérea.
Y mire, mañana van ustedes a FITUR, la primera feria turística
internacional que se va a hacer presencialmente y esperamos
que esto ayude a generar confianza para que elijan nuestras
islas como destino seguro. 

Es un buen momento para potenciar la marca Illes Balears,
pero la marca Ibiza, la marca Formentera, la marca Mallorca y
la marca Menorca. Conseller, necesitamos que la demanda y las
expectativas se traduzcan ya en reservas y visitas efectivas. Y
mientras usted hace todo este buen trabajo, conseller, sus
socios de Podemos, concretamente el vicepresidente Yllanes
afirmaba categóricamente en una entrevista al Diario de
Menorca: “No volverán las cifras turísticas de 2019, y eso es
buena noticia”. ¿Comparte estas declaraciones del
vicepresidente?

¿Me va a contestar a mí?, que no lo ha hecho en toda la
sesión plenaria, todavía. Una falta de respeto a los trabajadores,
que están en ERTE, a los parados, a nuestros proveedores,
pequeñas y medianas empresas y a los hoteleros. Espero, por
favor...

(Se sent el timbre de tall de micròfon)

EL SR. PRESIDENT: 

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

Gracias Sr. Presidente. Sra. Guasp, a FITUR vamos
claramente como un destino seguro para abrirnos también al
turismo nacional, es uno de los más importantes para cada una
de nuestras islas, de forma conjunta y además coordinada con
los consejos y por tanto para trasladar esa imagen de islas
seguras que somos y aspiramos desde luego no solo a ser uno
de los destinos mejor posicionados sino a recuperar la mayor
cuota de turismo nacional.

Respecto a Alemania, sí le puedo decir que lo que estamos
viendo, más que en materia de reservas, ya en materia de
vuelos, en materia de los vuelos que se han realizado, le puedo
decir que este fin de semana, este domingo ha habido un 55%
de vuelos más respecto al domingo de la semana anterior, que
se están recuperando los vuelos con Alemania a un ritmo de un
30% y que hemos recuperado el 60% de los vuelos de 2019. Y
eso es un dato importante, que hayamos recuperado ya el 60%
de los vuelos de Alemania respecto a 2019 es que la estrategia
que está haciendo este gobierno funciona, y que ojalá
pudiésemos hacer con el Reino Unido pero es cierto que la
incidencia nacional en este caso nos perjudica, ¡ojalá!

Porque lo que se está viendo es que somos los que están
abiertos, somos los que se están recuperando...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Conseller. 

(Alguns aplaudiments)

I.18) Pregunta RGE núm. 4621/21, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a garantir la salut pública un cop expirat
l'estat d'alarma. 

Divuitena pregunta, RGE núm. 4621/21, ajornada a la
sessió anterior, relativa a garantir la salut pública un cop
expirat l'estat d'alarma que formula el diputat Sr. Josep Castells
i Baró, del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr.
Castells. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Gràcies, Sr. President. Bon dia, Sra. Presidenta. Bé, la
pregunta en els seus termes literals ha quedat un poc desfasada,
però crec que sempre és bon moment per parlar de com
regulam la situació sanitària i les mesures a les nostres illes, i
per tant no he cregut oportú canviar-la.

L’Acord de Govern del dia 7 de març, que aprovava un nou
pla de mesures post estat d’alarma va ser autoritzat per la
interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears i, per tant, s’ha trobat aquest constructe jurídic per
poder mantenir les restriccions. Tot i així, és clar que aquesta
interlocutòria afectant com afecta drets fonamentals està
subjecta a l’evolució de la situació sanitària, per això li deman,

en la perspectiva de l’evolució que vostès tenen en aquests
moments, com considera que poden evolucionar les restriccions
en les properes setmanes. 

Gràcies, Sr. President.  

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Sí, gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells, per la seva
pregunta que em permet tornar a explicar una vegada més
l’objectiu de la nostra desescalada i per què la feim d’aquesta
forma rigorosa i lenta, per poder garantir primer de tot la salut
dels ciutadans i ciutadanes i evitar possibles contagis, i també
poder reactivar la nostra economia de forma segura, que és el
es demostra que funciona a la nostra comunitat autònoma. 

Efectivament nosaltres des del principi hem estat molt
coherents, i crec que això també és un valor en política i a la
vida, i hem explicat la nostra manera de fer i d’entendre com
s’havia d’afrontar aquesta pandèmia. I hem demanat sempre
totes les armes possibles al Govern d’Espanya per poder
prendre les decisions conformement amb el que ens recomanen
els nostres assessors sanitaris. 

Dit això, una vegada expirat l’estat d’alarma dia 9 de maig,
nosaltres hem fet els deures que ens pertocaven, crèiem que
s’havia de fer d’una forma lenta i rigorosa, per tant seguir
plantejant algunes restriccions de drets fonamentals que, en
aquest cas, han d’anar emparats via Tribunal Superior de
Justícia, aquest és el nou marc que ens trobam a partir de dia 9
de maig, nosaltres prèviament vàrem fer la consulta al Tribunal
Superior de Justícia, durant quinze dies tenim, hem tengut,
aquest aval per poder fer un plantejament d’una desescalada,
lenta, que està funcionant perquè està garantint que les UCI
estan davallant, i això és una dada molt important; la incidència
a catorze dies la tenim a 47, la de set dies a vint-i-poquet i, per
tant estam aconseguint allò que havíem dit: estar en bona
situació sanitària per salvar vides i per poder reactivar la nostra
economia.

Ahir vàrem aprovar en el Consell de Govern allargar durant
quinze dies algunes mesures, que han d’avalar el Tribunal
Superior de Justícia, i ja hem traslladat al Tribunal Superior de
Justícia aquestes noves mesures que serien ajornar el toc de
queda a les dotze del vespre, les reunions socials passar-les a
sis a interior, a vuit exterior de qualsevol nucli familiar, seguir
mantenint les proves diagnòstiques en els aeroports, a les
entrades per poder controlar la nostra situació, i seguir amb una
restricció en els llocs de culte. Aquest divendres farem consell
extraordinari ja amb la certesa del que ens hagi pogut contestar
el Tribunal Superior de Justícia. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, presidenta. Té la paraula el Sr. Castells. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Moltes gràcies, Sr. President. Li he de donar la raó. Jo
també pens que la línia que ha seguit el Govern ha estat de
coherència, des del punt de vista de la recuperació econòmica,
màxim rigor i apostar aquesta recuperació a una bona
temporada turística. 

A grans trets, sap que nosaltres li hem donat suport, en
algun moment potser hi ha hagut alguna mesura que no l’hem
acabada d’entendre però efectivament creiem que s’ha
traslladat un missatge clar a la ciutadania i que és una aposta
coherent; una aposta que evidentment ha suposat molts
sacrificis per a la població. Crec que tots ens hem de felicitar,
en general, de la resposta que ha tengut la població de les Illes
Balears, que ha entès aquest missatge que té aquesta
importància; sacrificis, perquè no només té un vessant
econòmic sinó que també evidentment té un vessant molt
important en la salut també de la gent que ha hagut d’adaptar
la seva vida, sobretot pens en la gent jove també en què
aquestes restriccions que han canviat tant un mode de vida
desitjable. 

En la perspectiva de..., precisament els resultats d’aquesta
bona política, que és una baixa incidència i per tant una millora
progressiva de la situació sanitària, jo li volia proposar de
mantenir en la mesura del possible el control extern, crec que
ha funcionat bé, crec que s’ha de continuar mantenint i a la
vegada fer-ho compatible amb un alleugeriment en el pla
intern, per fer compatible la seguretat sanitària i a la vegada...,
o el retorn a la normalitat dintre del possible, evidentment, de
la població de les Illes Balears.

I li posaré un exemple tan lamentable, comprensible, que ha
estat la prohibició de la Trail Camí de Cavalls, aquesta cursa de
resistència que s’havia de fer aquest cap de setmana que ve, i
que no s’ha autoritzat perquè es feia dins l’horari del toc de
queda, no?

Tal vegada activitats d’aquests tipus amb un control rigorós
extern i per exemple fent proves d’antígens a tots els
participants es podrien, progressivament, anar permetent i per
tant recuperar aquesta sensació de normalitat que tots anhelam. 

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:  

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

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

Sí, gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells.
Efectivament, la voluntat nostra és anar alleujant evidentment
els espais per poder participar d’activitats de la ciutadania,
l’espai també de reobertura econòmica, i tot això és possible

gràcies al magnífic comportament de la ciutadania d’aquestes
illes al que vostè feia referència, i que vull agrair infinitament
el bon comportament de la ciutadania de les Illes Balears que
ha entès perfectament el que ens estàvem jugant i ha entès
perfectament que el primer sempre és la salut de tots i de totes. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.19) Pregunta RGE núm. 4820/21, presentada pel
diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a la previsió de la
no inclusió de dotació del factor d'insularitat en els
Pressuposts Generals de l’Estat per al 2022. 

Dinovena pregunta, RGE núm. 4820/21, relativa a la
previsió de la no inclusió de dotació del factor d'insularitat en
els Pressuposts Generals de l’Estat per al 2022 que formula el
diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears. Té la paraula el Sr. Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Sra.
Presidenta, a El Pi ens agrada molt que vengui gent a visitar-
nos i a fer turisme. I ens agrada aprofitar aquesta ocasió -si
podem- perquè coneguin les nostres fortaleses i les nostres
debilitats.

El Sr. Vicepresident ja capeja i encara ni he començat a
formular la pregunta! Tranquil, eh?

Bé, fa escasses setmanes va venir la ministra d’Hisenda a
visitar-nos i, clar, va llençar uns missatges contradictoris i
insatisfactoris que ens fan arribar a la conclusió que per ventura
no li hem explicat bé les nostres debilitats. 

El règim especial de les Illes Balears de 2019 té dos
elements bàsics i cabdals: la part fiscal que va quedar pendent
i que continua guardada a un calaix esperant no sé sap ben bé
què i el factor d’insularitat, el fons d’insularitat que s’ha de
pressupostar i que ha de tenir un reflex en els pressuposts
generals de l’Estat. 

Idò bé, quan la ministra d’Hisenda diu que fins el 2022 no
reunirà la Comissió d’Hisenda, i tenint en compte que els
pressuposts per a 2022 s’elaboren i es tramiten a finals de
2021, és evident que no fan comptes incloure el factor
d’insularitat tampoc en els pressuposts de l’any que ve. Per
tant, li deman, quina opinió li mereix aquesta situació.

EL SR. PRESIDENT:

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Melià. Primer una
qüestió que em permetrà, la ministra d’Hisenda no va venir a
fer turisme, va venir a signar un conveni per donar a les Illes
Balears 855 milions d’euros...

(Alguns aplaudiments)

... a les empreses d’aquestes illes, la quantitat més alta que hem
tengut mai per poder fer justícia a les empreses que tant ho
necessiten a la nostra economia, al nostre sector productiu i que
tant han caigut per mor d’aquesta pandèmia de la COVID que
ha generat sens dubte una crisi social i econòmica molt
important a les nostres illes.

Segona qüestió, no sé d’on es treu vostè, Sr. Melià, que la
ministra Montero pensi convocar la Comissió de Finançament
després de l’aprovació del pressupost de l’any 2022. Això no
és el que va dir, ella coneix perfectament el nostre règim
especial  -li he de recordar que el va aprovar precisament el
govern socialista a Madrid l’any 2019-, i sap perfectament què
inclou el factor d’insularitat.

Vull dir-li també que òbviament queda per tramitar el règim
fiscal, que li vaig tornar a explicar a la ministra Montero la
necessitat de poder accelerar en aquesta qüestió. És veritat que
vivim un any extraordinari i el pressupost de l’any 21 ha estat
un pressupost extraordinari, tant el de Balears com el de l’Estat.
Per cert, han primat les Illes Balears per sobre de moltes altres
comunitats autònomes. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. La seva resposta encara em
genera molta més preocupació perquè si vostè diu que la
ministra coneix perfectament el règim especial de les Illes
Balears i va dir, ho va recollir la premsa, tal vegada la premsa
va mentir, però el que recull la premsa és que la ministra
Montero dóna per complit el règim especial de les Illes Balears.
Això va dir. Molt malament anam si el coneix i ja el dóna per
complert, perquè evidentment això no té res a veure amb què
diu el règim especial perquè el règim especial diu que hi ha
d’haver un factor d’insularitat i aquest factor d’insularitat o
aquest fons d’insularitat, no es calcula amb la inversió de
l’Estat a una anualitat pressupostària sinó durant un període de
temps i té com a funció no que les Illes Balears estiguin a la
mitjana d’inversió sinó que es compensi adequadament la
insularitat.

Per tant, tenim la sensació que la ministra no coneix
perfectament el problema de la insularitat i que no va mostrar
una predisposició molt gran que aquest factor d’insularitat sigui

una realitat d’una vegada per totes i que es compleixi el règim
especial de les Illes Balears, que demana El Pi d’una vegada
per totes.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. El que demana El Pi i el que
demanam tots, que som els que ho hem negociat des del
Govern de les Illes Balears.

A veure, primera qüestió que crec que és important. El que
va traslladar la ministra d’Hisenda és que aquests pressuposts
de l’any 2021 han estat uns pressuposts absolutament
excepcionals, que hi ha hagut un fons no reemborsable de
16.000 milions d’euros, que 438 han arribat a les Illes Balears,
que és molt més que la mitjana de les inversions que han arribat
a altres comunitats autònomes, que han arribat 300 milions
d’euros del REACT que també són molt importants per a la
nostra comunitat autònoma i que també estan per sobre de la
mitjana d’inversió per càpita de les altres comunitats
autònomes, i, evidentment, que vénen 855 milions, que això és
evidentment, com vostè sap perfectament, més que 8 o 9 REB
de factor d’insularitat. Per tant, crec que no hi ha cap dubte de
la inversió i de la sensibilitat del Govern d’Espanya en aquests
moments cap a les Illes Balears. 

També va explicar que quan miram el factor d’insularitat no
només s’ha de mirar el capítol d’inversions sinó també els
convenis, que són fonamentals per a nosaltres. Precisament
divendres el conseller Miquel Mir i jo vàrem tancar amb la
vicepresidenta Teresa Ribera ni més ni manco que 145 milions
d’euros d’inversió que arribaran a les Illes Balears entre la
depuradora de Palma i el conveni de biodiversitat.

Els fets demostren, Sr. Melià, que defensam els interessos
de les Illes Balears i ho aconseguim malgrat a vostè no li
agradi.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.20) Pregunta RGE núm. 4838/21, presentada pel
diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a anunci de Pedro
Sánchez que en cent dies tindrem immunitat de grup a
Espanya. 

Vintena pregunta, RGE núm. 4838/21, relativa a anunci de
Pedro Sánchez que en cent dies tindrem immunitat de grup a
Espanya, que formula el diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el
Sr. Pérez-Ribas. 
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EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Sra. Armengol, ahir a les Illes ja hi havia
138.024 persones immunitzades contra la COVID amb pauta
complerta. Dilluns passat el president Sánchez anunciava que
estàvem a tan sols 100 dies de la immunitat de grup.

Vuit dies després, com valora aquestes afirmacions?
Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula la presidenta del
Govern.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Primer de
tot permeti’m que faci un agraïment molt especial a tot el
sistema de salut de les Illes Balears que està fent o ha fet un
muntatge espectacular sobre la vacunació a les nostres illes que
està funcionant molt bé, que tothom està molt content i que
tothom ho trasllada. Crec que és just que agraïm a Atenció
Primària i a tots els centres que han muntat aquest sistema de
vacunació que a les Illes Balears es desenvolupa absolutament
de forma excepcional. Per tant, l’agraïment a l’esforç fet per
tantíssims de professionals sanitaris.

(Alguns aplaudiments)

Segona qüestió. El president Sánchez ha explicat el que s’ha
explicat des del principi, que a mesura que augmenten les
vingudes, les arribades de vacunes evidentment estam agafant
la immunitat dins la societat que ens permet continuar reobrint
la nostra activitat i la nostra vida social d’una forma més
tranquil·la i més segura. Aquí a les Illes Balears anam a un bon
ritme de vacunació, en aquests moments tenim ja el 86% de la
població vacunada amb una sola dosi, que li he de recordar que
és el que es permet per exemple o el que es fa al Regne Unit i
a tants d’altres llocs i que crec que és important.

Aquesta setmana arriben 60.000 vacunes a la nostra
comunitat autònoma i continuarem amb aquest ritme per poder
aconseguir la immunitat el més aviat possible.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Evidentment des del Grup Parlamentari
Ciutadans també fem extensiu l’agraïment a tots els
professionals sanitaris que s’estan comportant d’una manera
exemplar durant tota aquesta pandèmia.

Però, presidenta, hem de ser realistes, vostè sap que perquè
les Illes Balears arribem a la immunitat de grup, que representa
el 70% de la població, necessitam augmentar el ritme
d’administració de pautes complertes perquè en aquests
moments manquen encara 708.976 persones per arribar al 70%
de la població de les Illes Balears, que són 847.000.

Queden, per tant, 92 dies per arribar a la data anunciada pel
Sr. Sánchez. És cert que depenem el cent per cent de l’arribada
de vacunes i que no és competència del seu govern, però per
què Balears és a la cua de comunitats autònomes pel que fa al
nombre de persones immunitzades quan tenim més del 90% de
les dosis rebudes i administrades? De fet la pregunta per
ventura és una altra, per quin motiu les Illes Balears rebem
menys vacunes que altres comunitats? Per quin motiu continuen
acotant el cap, vostè i la consellera de Salut, a les reunions del
Consell Interterritorial de Salut i no reivindiquen una major
arribada de vacunes?

Tenim l’esperança posada en l’arribada el proper mes de 13
milions de dosis Pfizer a Espanya a les quals hem de sumar 5
milions de monodosi de Janssen. Ens pot dir quantes ens
pertoquen a Balears? Hem de ser conscients que per arribar a
tenir el 70% de la nostra població immunitzada el 18 d’agost,
que ja és tard, necessitarem vacunes. Les tindrem? 

Sra. Armengol, hem de mantenir les bones xifres de
transmissió perquè compartim amb vostè que hem de salvar
vides, però també hem de salvar llocs de feina i hem de salvar
el nostre teixit productiu. Per tant, vacunació.

Sra. Armengol, vostè governa a Balears, però fa d’oposició
i critica governs d’altres comunitats autònomes. Criticarà també
les comunitats que tenen millor ritme de vacunació que
nosaltres? 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula la presidenta del
Govern.

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

Gràcies, Sr. President. Ho tornaré explicar una vegada més,
les vacunes arriben per grups diana de població, varen
començar pels més majors i les Illes Balears té una població
més jove. 

De totes formes li repetiré també que es miri bé les xifres,
Sr. Pérez-Ribas. No som la darrera comunitat autònoma ni en
pauta sencera vacunada ni en primera dosi, no és veritat.
Nosaltres estam per damunt altres comunitats autònomes en
ritme de vacunació, en dosis administrades.

També li he de dir que el que depèn del Govern de les Illes
Balears, li ho vaig dir fa mesos, està absolutament organitzat.
Els vaig dir: “estarem disposats a vacunar massivament”,
alguns varen fer certes ironies, idò estam en aquesta situació i
estam vacunant a un ritme extraordinari. 
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Estam aconseguint la millor taxa d’incidència acumulada.
No només compta la incidència, no només compta el ritme de
vacunació, Sr. Pérez-Ribas, compta molt la incidència
acumulada que tenim i com tenim els hospitals i efectivament
som l’enveja de molts altres territoris, no diré només espanyols,
sinó també europeus, perquè estam en una incidència
acumulada que ens serveix salvar vides i ens permet reactivar
la nostra economia de forma segura i a la vegada ajudam les
nostres empreses a poder aguantar amb ajudes que mai no
havien arribat a les nostres illes. 

Crec que en aquest moment estam ja a prop de sortir
d’aquest túnel terrible d’aquesta situació sanitària. Per tant, jo
li deman que continuï confiant amb el sistema sanitari de les
Illes Balears que repetesc és excel·lent. Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

 I.21) Pregunta RGE núm. 4929/21, presentada per la
diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a denegació del permís especial per a la realització de la
Trail CdC 2021. 

Vint-i-unena pregunta, RGE núm. 4929/21, presentada en
substitució de la RGE núm. 4636/21, relativa a denegació del
permís especial per a la realització de la Trail CdC 2021, que
formula la diputada Sra. Catalina Pons i Salom del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears. Té la paraula
la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sra.
Presidenta, bon dia, com anam?, bé, idò aquesta efectivament
és la pregunta: per què al final el Govern ha denegat aquest
permís per a la realització completa d’aquesta cursa Trail Camí
de Cavalls 2021? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Pons, per la seva
pregunta. La resposta és bastant òbvia, tothom ha de complir la
normativa, estam fent una desescalada segura, lenta i rigorosa,
i la compassam amb la vacunació de què ara parlàvem amb el
Sr. Pérez-Ribas, això ens ha permès ja tenir totes les persones
més vulnerables amb un tant per cent de vacunació molt elevat
que ens permet estar tranquils i donar seguretat per poder anar
reobrint les nostres activitats.

Vostè sap que en aquest moment tenim el toc de queda a les
onze, aquesta cursa era d’horari nocturn i per tant no es va
poder fer d’aquesta manera, però no hi ha problema que es

pugui fer el més aviat possible dins les mesures de seguretat
sanitària, sense cap mena de dubte.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Presidenta, sí, les raons són òbvies
i sé que el marc jurídic tampoc no els permetia tal vegada
rompre amb aquest toc de queda, però li posaré un exemple:
Canàries en la qual ens miram amb tanta estimació, amb tanta
il·lusió i a vegades amb tanta enveja, ho va poder fer, el
Govern canari va fer una excepció el mes de febrer a la Gran
Canària, Boletín Oficial de Canarias, 23 de febrer 8/2021.

Si no és així, de totes maneres la lògica és indiscutible, a
vostè li sembla seriosament que això és entenedor per a la
nostra societat? 

És a dir, segons publica Menorca.info: “La carrera de 185
kilómetros pasará a ser una carrera de dos etapas: una de 100
kilómetros, que saldrá el viernes a las seis de la mañana desde
Ciutadella fins a Estació Marítima de Maó, i la segona, que
sortirà des d’Es Castell dissabte a les sis fins a la meta, per a
l’etapa 1 s’haurà de... podem tenir disset hores, com per 
l’etapa 2, llavors hi haurà autobusos que els aniran a cercar”. 

Sincerament, faci la cursa i la deixi fer o no la faci, però
això no crec que siguin motius sanitaris, que de les dotze del
vespre o les onze del vespre a les sis del matí s’hagi d’aturar
aquesta cursa, i llavors es pugui continuar amb les mateixes
condicions. Jo no ho acab de veure, sincerament, no ho acabam
de veure.

I li dic, Menorca està trista, hi vaig anar la setmana passada,
tot està desert, el personal està deprimit, els restaurants estan
deprimits, l’activitat està deprimida...

(Remor de veus)

... i encara li diré més: per una banda perquè el Camí de Cavalls
no pot tenir la seva cursa com toca i per l’altra perquè tenen un
conseller de Fons Europeus, i permeti’m que li ho digui, que
ara resulta que manejarà el manà d’Europa amb una taca al seu
expedient i no és una crítica, és una reflexió que li faig,
presidenta. 

(Remor de veus)

No té res a veure, pot ser que no tengui res a veure, però
cada vegada que vostès treguin pit d’un projecte d’Europa hi
haurà aquesta ombra de dubte davant seu i els ho vull dir, em
sap greu..., Sra. Garrido, no parl amb vostè, parl amb la
presidenta del Govern.

Gràcies.
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(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Pons, a veure, hi ha
hagut moltíssimes demandes de diferents esdeveniments durant
tot aquest temps de les situacions de restriccions, òbviament, i
encara n’hi ha i sempre... i jo vull agrair l’esforç de tothom per
adaptar-se. Ara fa poquet hem pogut presentar i hem pogut
gaudir de la Challenge Mallorca aquí amb la prova ciclista, el
Mallorca ha fet un partit i estam plantejant amb el Mallorca
com podem fer els altres, els esdeveniments esportius s’han
anat adaptant a la seva realitat i alguns han estat possibles i
d’altres no, alguns perquè..., com aquest, per exemple s’havia
d’adaptar al toc de queda. 

Creim que queda molt sorprenent que unes coses
s’excepcionin de toc de queda i d’altres no. Per tant, hem
d’aprendre tots la consciència que estam fent les coses ben
fetes, Sra. Pons. 

Miri, l’objectiu era estar en aquests moments en una
situació sanitària adequada per poder reactivar la nostra
economia que és absolutament necessari, mentre anar
acompanyant les nostres empreses, treballadors i famílies amb
ajuts i amb suport públic i s’ha desenvolupat com mai.

Mai cap crisi econòmica no s’havia agafat d’aquesta
manera. Mai no hi havia hagut un desplegament tan elevat de
recursos públics a nivell estatal, europeu, autonòmic, insular i
municipal com s’està tractant aquesta crisi, la diferència entre
la dreta i l’esquerra també es nota aquí, Sra. Pons, i és molt
evident.

I també, evidentment, la nostra obsessió ha estat seguir
protegint la nostra ciutadania davant aquesta malaltia que és
terrible i no ens hem de relaxar perquè encara hi ha dins la
nostra societat aquest virus, les soques que es poden esdevenir
també poden ser complicades per a la nostra comunitat
autònoma, però estam aconseguint allò que era òptim: estar en
una incidència acumulada adequada, amb una progressió de
desescalada que és rigorosa, que és valenta, que és
compromesa. I hem d’agrair infinitament a la gent com s’ha
sabut adaptar i com ha sabut entendre el missatge.
Desgraciadament a vegades els polítics no estan a l’alçada del
que exigeix la societat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.22) 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.

Vint-i-dosena pregunta, RGE núm. 4623/21, ajornada a la
sessió anterior, relativa a drets dels ciutadans de Balears, que
formula el diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la paraula el Sr.
Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Armengol, ¿hasta cuándo va a
seguir limitando los derechos de los ciudadanos?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Campos, per la seva
pregunta. A veure, durant aquesta situació de la pandèmia -ho
hem explicat moltes vegades- hem hagut de prendre decisions
doloroses, i jo vull agrair la comprensió de la ciutadania
d’aquestes illes, decisions doloroses per protegir la gent. Vostè
no sé de quins dret parla, jo li diré que el dret fonamental que
hem protegit és el de la salut, el dret a la vida.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sra. Armengol, vaya a contarle ese cuento a Pedro Sánchez
que es igual que usted mintiendo.

¿Me va a decir que tiene algun sentido que en una región
como la nuestra, con 1.200.000 habitantes en la que tan solo
hay 34 personas ingresadas en planta a causa del virus, con solo
el 3% de las UCI ocupadas, hay motivos para que usted siga
manteniendo el toque de queda y siga hundiéndonos más en la
miseria? No los hay, Sra. Armengol, y además usted lo sabe.

Usted no sigue criterios sanitarios. Usted sigue criterios
políticos. Usted persigue la ruina de Baleares para gobernar al
estilo comunista, es decir, sin libertad y con miseria.

Somos la región más arruinada de Europa. Tenemos más de
100.000 parados. Durante el último mes han cerrado más de
cuatro empresas cada día. Las colas del hambre cada día son
mayores. 
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Está estrangulando el sector productivo, el sector
empresarial y está enviando a los autónomos y a los
trabajadores a la ruina más absoluta, esos que además no
reciben ninguna ayuda y mientras usted sigue despilfarrando en
cargos políticos. 

Ustedes los socialistas siguen obligando a pagar impuestos
a aquellos a los que les han cerrado los negocios.

Además, dígame: ¿qué criterios científicos está siguiendo
para decir a los bares y restaurantes que si no tienen terraza
pueden abrir el interior, pero si la tienen no pueden? ¿Esto qué
es, una cepa balear que distingue si el restaurante tiene terraza
o no para contagiar en su interior?

¿Quién es su experto en sanidad, el doctor Bacterio?...

(Remor de veus)

Mire, usted está tomando como excusa el virus para hacer
lo que más le gusta que es restringir derechos y libertades, pero
desde luego haremos todo lo posible para que no lo consiga.

Para empezar ya hemos recurrido su normativa liberticida
y agotaremos la vía judicial a nuestro alcance para impedírselo
y además pedirle responsabilidades.

Usted, Sra. Armengol, ya no engaña a nadie, ustedes se
alegran de que nuestra industria turística, de la que dependemos
todos, se arruine. Ahí tiene a su vicepresidente, el Sr. Yllanes,
alegrándose de que ya no vayamos a recibir los turistas que nos
visitaban en 2019. En cualquier país serio este señor ya estaría
cesado. Pero claro, hablar de seriedad de un gobierno del que
usted es su presidenta es ciencia ficción.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Campos, a veure si li puc explicar
bé. El raonament és el contrari del que vostè fa, si tenim les
xifres sanitàries que tenim és perquè hem pres les mesures
adequades de restricció per poder garantir la seguretat de la
població. És tan fàcil com això.

(Alguns aplaudiments)

Jo crec que fins i tot vostè, fins i tot vostè si deixa la
demagògia a part, podrà entendre que, efectivament, segons les
decisions que hem pres, segons el ritme de desescalada que
hem pres, hem pogut tenir una situació sanitària igual o diferent
als territoris d’Espanya i de tot Europa i de tot el món.

Miri, Sr. Campos, vostè tal vegada no ha entès com hem
enfocat aquesta pandèmia sanitària, perquè tal vegada estam
molt lluny de com l’hagués enfocat sens dubte vostè, però li
explicaré una vegada més: la idea principal és salvar vides i
aquí desgraciadament, Sr. Campos, han mort 836 persones que

almanco jo no oblidaré mai; i per respecte a aquestes víctimes
i a les seves famílies hem intentat que no morís ningú més i
som dels territoris de tot Europa que menys mortalitat per cada
100.000 habitants ha tengut. I això és un èxit de la població, no
de vostè, però sí de la població d’aquesta comunitat autònoma.

(Alguns aplaudiments)

Segona qüestió, alhora que hem hagut de prendre mesures
restrictives per evitar contagis, hem acompanyat a les famílies,
als treballadors i a les empreses amb els màxims recursos
possibles, i tampoc gràcies a vostè, perquè li he de recordar que
ha votat en contra que arribin 855 milions d’euros a la nostra
comunitat autònoma, als bars de què vostè tant parla, si fos per
vostè, no els arribaria ni un euro d’ajuda de subvenció; aquesta
és, Sr. Campos, la seva demagògia.

I tercera qüestió important, estam en una situació sanitària
adequada per poder reactivar la nostra economia. En aquest
moment estam oberts a Europa, estam en verd a països com
Països Baixos, Alemanya, estam treballant intensament per
poder tenir turisme i per poder reactivar la nostra economia. I
ho hem estam acompanyant amb un ritme de vacunació alt, per
protegir la nostra població i per reactivar l’economia de forma
segura. Aquests són els objectius per als quals fa feina el
Govern. Els seus objectius vertaderament no es poden desxifrar
d’aquesta manera.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.23) Pregunta RGE núm. 4625/21, presentada per la
diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a pla de desescalada. 

Vint-i-tretzena pregunta, RGE núm. 4625/21, ajornada de
la sessió anterior, relativa a pla de desescalada que formula la
diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Sra. Armengol, ¿tiene su gobierno un
plan de desescalada para dar certidumbre a los sectores
económicos y a la ciudadanía balear? Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Guasp, per demanar
una vegada més sobre aquesta qüestió. Jo crec que ho he estat
explicant en cada sessió plenària, totes les rodes de premsa que
estam fent des del Govern de les Illes Balears, a cada una de les
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intervencions que feim, ho estam acordant cada setmana o cada
15 dies a la mesa de diàleg, ho estam acordant amb tots els
consells insulars, amb la FELIB, amb l’Ajuntament de Palma,
ho hem plantejat en el pacte de reactivació econòmica del qual
vostès precisament hi formen part. 

Efectivament, tenim una desescalada plantejada ja el mes de
desembre, amb l’entrada de la soca britànica tan dura a la
nostra comunitat autònoma, vàrem plantejar que faríem una
desescalada lenta, rigorosa, segura, que havíem d’aconseguir
estar en una situació sanitària excel·lent, primer de tot per
salvar vides i per poder reactivar la nostra economia de forma
segura. I permeti'm que li digui humilment que ho estam
aconseguint.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Mire, presidenta, el 7 de mayo ustedes anunciaron un plan
de restricciones, que son restricciones para revisar el 24 de
mayo, pero esto no es un plan de desescalada calendarizado,
que es lo que yo le estoy exigiendo desde el mes de febrero.
Necesitamos un plan de desescalada con fases, con indicadores
epidemiológicos concretos y con restricciones concretas. 

Y ustedes, ya que ha hecho referencia a las ruedas de
prensa, el propio 7 de mayo dijo literalmente, “la reapertura de
los interiores en Ibiza y Mallorca tendrán que esperar al 24 de
mayo, siempre que la incidencia del virus se mantenga bajo
control”. ¿Puede explicar a la ciudadanía y en esta cámara qué
significa bajo control? ¿Qué número de incidencia acumulada
concreta? ¿Qué presión hospitalaria concreta?

Y en el acuerdo del Consell de Govern, hacen referencia
otra vez al informe del comité de gestión de enfermedades
infecciosas de las Islas Baleares, pero ni lo adjuntan, ni lo
publican en el portal de transparencia, como le exigimos, ni nos
los remiten. Y vaya por delante mi respecto al Dr. Arranz,
aunque alguno haya hecho en esta cámara una alusión bastante
desafortunada.

Le pregunto, ¿en base a qué criterios y qué indicadores
concretos se toman unas u otras restricciones? Porque llevo dos
meses preguntándole y no quiere y no sabe responder. Yo no
las pongo en duda, sino que quiero saber qué criterios
concretos. ¿Por qué para el Gobierno central Baleares está en
fase 1, en cambio para la Conselleria de Salud en fase 2? 

Desde Ciudadanos le pedimos un plan de desescalada
inteligente y responsable, prudente, por supuesto, pero
inteligente y responsable y flexibilizando las restricciones.
¿Nos puede avanzar hoy las fases, una planificación, un timing
para dar seguridad, certidumbre a los ciudadanos, a los
trabajadores, a las empresas, a los proveedores, por qué no
tienen un plan de desescalada calendarizado, concreto con

fases, Sra. Armengol? Le pido que concrete un calendario y un
horizonte de desescalada completa.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Guasp. A veure si li
puc explicar bé. Les decisions es prenen primer de tot sota
criteris sanitaris, a proposta de la Conselleria de Salut i
evidentment l’objectiu, quin és? Una desescalada rigorosa i
segura, vostè ha dit “intel·ligent”. Bé idò, si l’objectiu
l’aconseguim deu ser que ho estem fent bé, perquè l’objectiu és
claríssim, és protegir la ciutadania, som dels territoris que més
ha aconseguit protegir-la, estar en bones condicions per
reactivar l’economia i en aquest moment estam en una
incidència de 47 i una incidència a 7 dies de 20. Per tant, estam
en una situació excel·lent per poder plantejar una bona
temporada turística, que sabem que, segons la temporada
d’estiu que tenguem, la gent viurà l’any que ve l’hivern millor
o pitjor. Aquesta és la realitat de la nostra comunitat autònoma.

Quins són els criteris? Compassar la vacunació, ho hem
explicat moltes ocasions. Segons com anam vacunant, segons
com tenim la població protegida, podem anar accelerant les
mesures de desescalada. En aquest moment tenim la població
major de 80 anys tota vacunada, el 85% de la població entre 70
i 79 anys ja té almanco 1 dosi, i el 70% de les persones entre 66
i 69 anys també tenen una dosi. En aquest moment, com vostè
sap, estam citant les persones nascudes entre el 52 i el 71,
incloses les dues, hem administrat 518.960 vacunes. Això és
clau per veure com podem desescalar.

Ja tenim molta part oberta, de cultura, d’esports, de
gastronomia, de restauració, de moviments socials, n’hi ha
moltíssima. I, per tant, estam compassant amb les mesures que
hem de presentar en el Tribunal Superior de Justícia, que és qui
ens avala o no les decisions que podem prendre des del Govern
de les Illes Balears. La nostra paraula: coherència i
contundència a protegir la població d’aquestes illes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.24) 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.

Vint-i-quatrena pregunta, RGE núm. 4635/21, ajornada de
la sessió anterior. Aquesta pregunta decau per absència del
diputat que havia de formular-la.
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I.25) Pregunta RGE núm. 4824/21, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a escàndols dels menors
tutelats.

Vint-i-cinquena pregunta, RGE núm. 4824/21, relativa a
escàndols dels menors tutelats que formula el diputat Sr. Jorge
Campos Asensi del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares.
Té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Armengol, después del masaje
de la pregunta que le acaban de hacer, yo le voy a preguntar
sobre el caso de los menores tutelados prostituidos y abusados,
que es cada vez mayor.

¿Piensa hacer usted algo?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Campos. Vostè parla,
nosaltres fa molt de temps que feim feina per garantir justícia
social i per protegir els drets de les persones d’aquestes illes i
d’una forma molt especial els drets dels menors d’aquesta
comunitat autònoma, que ens obsessionen, no només en parlam,
sinó que ens obsessionen i ens preocupen.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Qué triste, Sra. Armengol, porque desde que gobierna usted
Baleares es noticia a nivel nacional y a nivel europeo por la
ruina económica y por este escándalo, el escándalo de los
menores tutelados, que son responsabilidad suya.

Mire, las últimas noticias a nivel nacional por ejemplo,
estas de Okdiario de esta última semana, “nuevas denuncias por
acoso y explotación sexual en los centros de menores de
Mallorca”. Aquí sale su compañera la Sra. Cladera. “Armengol
calla ante una nueva denuncia de abusos de menores”. Esta es
usted, Sra. Armengol, y le pregunto sobre esto y me dice que
están trabajando en ello y que les preocupa mucho.

Mire, ya hace un año y medio que saltó a la luz pública este
escándalo y durante este tiempo se han negado
sistemáticamente a crear una comisión de investigación.
Ustedes se limitan a crear comisiones paripé, con informes
patraña, al mismo tiempo que van saliendo a la luz más casos

de menores abusados. Pero es que han llegado a tener ustedes
la desvergüenza de crear una comisión política que dice que la
culpa es de la sociedad y no de los responsables de cuidar y
atender a los niños, que son niños tutelados por la
administración porque se considera que sus padres no los van
a atender bien y acaban prostituidos siendo responsabilidad de
esa administración de la que usted es la máxima responsable.

Mire, todo esto demuestra que el actual sistema está
podrido. Ustedes son los responsables de que este sistema no
funcione y haya acabado convertido en un estercolero moral y
delictivo. ¿Me quiere decir qué hace el defensor del Menor
nombrado por el Gobierno balear? ¿Qué hace la consejera de
Asuntos Sociales además de insultar a VOX por denunciar su
negligencia? ¿Qué hace usted, Sra. Armengol? Nada, usted no
hace nada, bueno sí, votar en contra de las comisiones de
investigación. Por eso usted es doblemente responsable, por
permitirlo y por no hacer nada para remediarlo.

Mire, Sra. Armengol, hay que cambiar el sistema de tutela
de menores y es evidente que ustedes no sólo no lo van a hacer,
sino que algo deben ocultar cuando se niegan a investigar.
Como le digo, el sistema hay que cambiarlo, pero hay que
cambiarlo empezando por ustedes, que ustedes son la causa del
problema. Lo mejor que pueden hacer es irse, porque son una
auténtica desgracia para Baleares.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. A veure, Sr. Campos, hi ha coses que
jo no li permetré, nosaltres no som responsables directes de
l’explotació sexual infantil, perquè això està passant a tot el
món, malgrat vostè ho intenti obviar.

Miri, Sr. Campos, nosaltres governam des de l’any 2015 i
des del 2015 s’ha fet una feina intensa des de la Conselleria
d’Afers Socials, primer de tot en fer un protocol de coordinació
de la feina, un protocol que ha estat lloat pels professionals que
sí en saben i que sí es preocupen per evitar els abusos de
menors i les explotacions sexuals dels menors de la nostra
comunitat autònoma. Es va fer una feina de formació dels
professionals, la setmana passada vàrem tornar presentar una
eina a disposició dels professionals per poder-los formar millor,
a través de la Conselleria d’Afers Socials, de la Conselleria de
Presidència i de l’Institut Balear de la Dona. 

S’ha treballat intensament per visibilitzar aquesta
problemàtica, perquè sí existeix, existeix l’explotació sexual
infantil i una de les primeres conclusions dels experts, que sí en
saben, que va muntar el Consell de Mallorca, diu clarament que
l’explotació sexual infantil sempre ha existit i que no s’ha
visibilitzat i moltes vegades, Sr. Campos, a causa de governs
com els que vostè dóna suport, que l’han tapada quan han
governat. Nosaltres no hem fet això, tot el contrari, hem
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treballat intensament per lluitar-hi i seguint treballant per
lluitar-hi.

El Consell de Mallorca és el que té la tutela dels nins
menors, igual que la té el Consell de Menorca i el Consell
d’Eivissa, amb una transferència feta des de fa molts d’anys i
ells no s’han posat de perfil, han fet una comissió d’experts i
han fet una comissió política d’investigació. Sap què passa, Sr.
Campos? Que a l’hora de fer feina, a l’hora de fer propostes, a
l’hora de ser-hi de veritat, ni vostès ni el Partit Popular han
format part d’aquesta comissió de treball. O sigui que a l’hora
de treballar, a l’hora de fer feina per veure com afrontam
aquesta explotació sexual, amb vostès no hi podem comptar,
com sempre, Sr. Campos, perquè miri, la seva forma de fer,
moltes coses, amb molta part antidemocràtica, Sr. Campos, de
seguir fent només demagògia d’allò que li interessa i com li
interessa i fins i tot utilitzar un tema tan problemàtic com és
l’explotació dels menors per a finalitats polítiques, a mi, Sr.
Campos, em fa vergonya. Sincerament li ho dic.

I una altra cosa que em fa vergonya, vostès se’n riuen molt
i banalitzen molt el tema de la violència masclista. Bé idò, avui
tenim una dona assassinada i un menor assassinat, una dona
assassinada i un menor assassinat i vostès criticant les
polítiques de violència masclista, igual que critiquen les
polítiques que es fan per fer front a lluitar contra l’explotació
sexual infantil...

(Alguns aplaudiments)

... igual que criminalitzen els nins que ens vénen d’altres països
perquè passen gana i perquè passen misèria. Per tant, vostè de
menors a mi no me’n pot parlar.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.26) Pregunta RGE núm. 4837/21, presentada pel
diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a rebaixa fiscal per
incentivar l'economia.

Vint-i-sisena pregunta, RGE núm. 4837/21. Aquesta
pregunta decau per absència del diputat que havia de formular-
la.

Així finalitzam el primer punt de l’ordre del dia d’avui.

II. Interpel·lació RGE núm. 4131/21, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general en
matèria tributària.

Passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la Interpel·lació RGE núm. 4131/21, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general en matèria
tributària. Començam amb la intervenció del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President, senyors i senyores diputats. Bon dia,
Sra. Consellera. Bé, duim més d’un any de lluita contra una
terrible crisi sanitària, contra una pandèmia, que ha costat un
nombre molt elevat de víctimes mortals, tant a Balears com a
Espanya i en el conjunt del món, amb els quals en primer lloc
em vull solidaritzar.

Al mateix temps estam patint una terrible econòmica i
social, que ha dut un elevadíssim increment en el nombre de
persones aturades, una destrucció molt important del teixit
productiu, fonamentat en petites i mitjanes empreses. A més,
una de les conseqüències que avui voldria destacar, és el
dramàtic deteriorament dels comptes públics, com a
conseqüència de l’impacte de la crisi econòmica.

Espanya va tancar amb un dèficit públic, un forat
pressupostari, de 113.172 milions d’euros, un 10,09%, el major
dèficit de la Unió Europea, de tots els països de la Unió
Europea. Si afegim el forat que també acumulava la SAREB,
arribam quasi a l’11% del PIB. I és el segon pitjor any de la
història, no dic d’Espanya, però sí dels darrers trenta anys
quant a dèficit públic, només per davall del 10,6% que vàrem
tenir l’any 2012. Dèficit concentrat bàsicament a l’Estat, que va
tenir un 7,49% de dèficit sobre el PIB i la Seguretat Social un
2,65%. En canvi, efectivament, les comunitats autònomes
només varen tenir un 0,21% de dèficit i les entitats locals varen
tenir superàvit. En el cas de Balears, efectivament, va tenir
superàvit, superàvit de 70 milions d’euros, un 0,23%. Per tant,
hi ha una concentració total i absoluta del dèficit a
l’Administració General de l’Estat i a la Seguretat Social. A
més, Espanya pateix el major dèficit estructural de la Unió
Europea, calculat per part d’Europa, (...) de Brussel·les en un
més d’un 5% del PIB.

Per tant, estam afrontant una situació realment complicada.
El deute públic ha arribat al 120% del PIB a 31 de desembre de
2020, 156.000 milions d’euros en un sol any, 24,5 més de
deute. Per tant -repetesc- afrontam una situació en els pròxims
anys realment complicada des del punt de vista dels comptes
públics.

Quan s’hagi superat la pandèmia, per tant, Espanya haurà de
suportar inevitablement un procés de consolidació fiscal a mig
termini, que permeti sostenir el deute públic i reduir el dèficit,
perquè, Sra. Consellera, vostè ho sap perfectament, els deutes
es paguen, s’han de pagar, els deutes s’han de pagar. Alguns
dels seus companys de govern creuen que no, però els deutes,
Sra. Consellera, i vostè ho sap perfectament, s’han de pagar. I
el procés de consolidació fiscal s’ha de produir també i les
reformes que Espanya requereix s’han de produir també,
perquè en depenen 140.000 milions d’euros. 

D’aquestes reformes i d’aquest procés de consolidació
fiscal, en depenen 140.000 milions d’euros de fons europeus i,
a més, en depèn també l’ajuda del Banc Central Europeu sense
la qual -sense la qual- a dia d’avui, jo no sé, és un auguri, però
jo no sé si Espanya tendria la possibilitat d’autofinançar-se en
els mercats financers internacionals si no tengués l’ajuda del
Banc Central Europeu, però aquestes ajudes, tots ho saben,
encara que alguns no s’ho creuen, és una ajuda condicionada i
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és una ajuda condicionada, repeteix, a unes reformes que
Espanya necessita per tornar créixer amb vigor, vigorosament,
i Espanya necessita també un procés de consolidació fiscal per
aconseguir aquests objectius.

I aquí, Sra. Consellera, el que li voldria demanar és com
pensa afrontar Balears aquest procés de consolidació fiscal i
sobretot quina opinió li mereix el procés o la fórmula que ha
triat el Sr. Sánchez de consolidació fiscal d’Espanya en els
pròxims anys.

I és que de vostè, Sra. Consellera, no ho coneixem, no
sabem quina és la seva opinió respecte d’això, per això avui li
volem demanar. I tampoc no sabem, repeteix, què vol fer
Balears en els pròxims anys quant a consolidació fiscal.

En canvi, el Sr. Sánchez, sí que ens ha deixat una cosa molt
clara i és com vol fer ell en els pròxims anys, el seu Govern
aquest procés de consolidació fiscal, i consisteix en essència a
confiar tot el procés de consolidació fiscal d’Espanya amb una
destralada fiscal que no té precedents a la història, no té
precedents a la història. Està previst que la pressió fiscal a
Espanya augmenti en els pròxims anys, no sabem quant, perquè
uns dies diu una cosa i els altres dies diu l’altra,
aproximadament 80.000 milions d’euros anuals, 80.000 milions
d’euros anuals d’increment de pressió fiscal, una xifra,
repeteix, mai vista, una destralada fiscal que no té precedents.

Una tromba brutal d’imposts que el Govern del Sr. Sánchez
ha evidenciat, això sí, a partir del dia 5 de maig, just el dia
següent de les eleccions que varen constituir un daltabaix per
al Partit Socialista i per al mateix Sr. Sánchez, d’acord?; el Sr.
Sánchez, el Govern del Sr. Sánchez ens va dir quin era aquest
pla de recuperació o quina era aquesta perspectiva per
aconseguir que el Pla de recuperació, transformació i
resiliència fos aprovat.

Una tromba d’imposts que s’ha batejat sota l’eufemisme
d’adaptar el sistema impositiu a la realitat del segle XXI; jo, la
veritat, el Partit Socialista en termes d’eufemismes és
insuperable, és impossible que algú sigui capaç d’inventar-se
aquesta quantitat d’eufemismes que realment són atractius. O
sigui qui es va negar a adaptar el sistema impositiu a la realitat
del segle XXI, que queda molt bé?

Certament, aquesta adaptació ja ha començat a partir del dia
1 de gener del 2021, en plena pandèmia, sí, mentre tots els
altres països de la Unió Europea abaixaven els imposts el Sr.
Sánchez ja ens va delectar amb una primera tongada, amb una
primera tromba impositiva. Es va aprovar l’impost sobre
determinats serveis digitals i la Sra. Montero ens va dir: no es
preocupin que això ho pagaran les grans empreses, posant en
dubte les hipòtesis d’incidència impositiva que sempre s’han
acceptat. Vull dir, la Sra. Montero ens va dir: pagaran els
imposts les grans tecnològiques i Amazon, el dia següent, va
anunciar que qui pagaria l’impost serien els petits i mitjans
empresaris proveïdors d’Amazon. Això és el que provoca quan
no s’entén el que s’aprova.

Un impost sobre transaccions financeres, 2 punts més a
l’impost sobre primes d’assegurances, escolti bé, 2 punts més,
del 6 al 8%, sobre primes d’assegurances, que ja dic, les deuen

fer les rendes mitjanes i baixes, dic jo; 2 punts més als trams
més elevats de renda.

Reduccions dels sistemes, per exemple, dels plans de
pensions, de 8.000 a 2.000 euros de reducció, això sí, afavorint
els plans d’ocupació, però que realment... o els plans d’empresa
-perdó-, però que realment hi ha moltes petites i mitjanes
empreses que no tenen plans d’ocupació, entre d’altres
mesures.

Però a partir del 5 de maig, després del daltabaix de
Madrid, com he dit, hem sabut que la destralada fiscal només
ha començat, és que només ha començat la destralada fiscal; el
Sr. Sánchez vol acabar amb la tributació conjunta, bé, ara ja no
ho sabem, ja no sabem què vol fer el Sr. Sánchez, un dia ens
diu que sí que..., bé, surt i ho té allà apuntat al pla que s’ha
tramès a Europa, que acabarem amb la tributació conjunta, i
llavors la Sra. Calviño arriba a dir que no, no, que ha estat una
errata que se’ls va passar, però que realment no ho volien fer,
però que l’AIReF sí que ho deia..., en fi, no sabem què passarà.

L’harmonització fiscal a l’Impost sobre successions i
donacions i a Patrimoni, l’harmonització fiscal, un altre
eufemisme meravellós per apujar-nos l’Impost sobre
successions i donacions, perquè això és el que realment
succeirà.

L’increment de la tributació de les herències en vida, en
aquest cas a l’IRPF, els sembla, això sí, fabulós l’increment de
la tributació de les herències en vida als ciutadans de les Illes
Balears i posar en dubte el règim civil, foral d’aquestes illes.

La possible supressió de beneficis fiscals a l’IRPF, IVA i
imposts especials, volen revisar els tipus súper reduïts o els
tipus reduïts d’IVA de productes bàsics, llet, fruita, pa? No els
sembla bé els tipus reduïts a l’hostaleria, la restauració, als
transports, no els sembla bé això? Vàrem aguantar la pressió de
la Unió Europea el 2012 i el 2013 i ara seran vostès els que ens
apujaran els tipus reduïts d’IVA, seran vostès ara els que ens
els apujaran? I, a més, eh, amb contundència i amb convicció!

Els tipus del 21% de begudes ensucrades això ja ens ho han
apujat, això ja ha caigut, això que és molt progressiu, d’acord?,
el 21% aquest això ja ho han apujat.

Ens volen posar un tipus mínim de tributació a l’Impost
sobre successions, què faran, carregar-se les possibilitats de
compensar bases imposables negatives d’exercicis anteriors?
Fotran una tributació mínima del 15%? No els deixaran
compensar res? Es carregaran les deduccions de l’Impost de
societats?

Diesel, això també, és clar, s’ha d’igualar perquè això, el
Diesel s’ha d’apujar.

Impost especial sobre determinats mitjans de transport,
l’Impost de matriculació.

Impost sobre vehicles de tracció mecànica, conegut
col·loquialment com l’impost de circulació, això també s’ha de
posar.
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Els peatges a les autopistes, una cosa que realment és molt,
molt, molt progressiva, vull dir, el peatge a les autopistes
només els paguen els rics, els bancs i els fons voltor, això són
els que paguen el peatge de les autopistes.

L’eliminació de bonificacions a la contractació, l’increment
de les bases màximes de cotització.

La fiscalitat sobre el transport aeri, encara hem de sentir,
Sra. Consellera, que vostè es posi en contra i defensi els
interessos dels ciutadans de les Illes Balears en aquest sentit, o
és que hem d’acceptar que els bitllets d’avió pateixen aquesta
destralada fiscal? Jo crec que no, és inassumible per a les Illes
Balears, però encara no hem sentit vostè què n’opina, Sra.
Consellera.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Costa, hauria d’acabar.

EL SR. COSTA I COSTA:

I darrerament, -sí, ja acab, Sr. President-, i darrerament,
això sí, les cotitzacions als autònoms, nosaltres demanam:
s’hauria de cotitzar en funció de les rendes; el que no ens
imaginàvem és que cotitzaríem, però a tots els trams molt més
del que toca. Nosaltres pensàvem: es cotitzarà en funció de la
renda per abaixar les cotitzacions, i resulta que la proposta del
ministre Escrivá ha estat apujar-ho tot. Creu vostè que és
normal que els autònoms hagin...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Costa, per favor.

EL SR. COSTA I COSTA:

..., amb un rendiment anual de 6.000 euros paguin un 24%? El
mateix percentatge que un de 42.000 euros, què et queda quan
has pagat un 24% de cotitzacions socials i, a més, has de pagar
l’IRPF? És realment terrible, Sra. Consellera.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president, diputades i diputats. Sr. Costa, molt bon
dia. Efectivament, mentre el Partit Popular defensava
l’ortodòxia i defensava el dèficit zero, quan començava la
pandèmia, a proposta d’un dels països que ho va proposar i ho
va defensar i va guanyar i després es va traslladar a les
comunitats autònomes, com ho demanaven des d’aquesta
comunitat autònoma, es va activar la clàusula de salvaguarda
del pacte d’estabilitat, com bé ha dit vostè, perquè poguéssim

assumir les despeses d’atenció sanitària, creixents durant la
pandèmia i tan necessàries per a la seguretat sanitària
fonamental per reactivar l’economia; assumir la despesa en
educació i serveis socials i assumir també ajudes als sectors
productius.

A part d’aquesta clàusula de salvaguarda, com vostè bé ha
dit, l’Estat ha assumit una part importantíssima de l’efecte
d’aquest dèficit a les comunitats autònomes, 16.000 milions
d’euros en el primer fons COVID, 438 per a les Illes Balears;
el manteniment de les bestretes del sistema de finançament per
a l’exercici 21, i només cit algunes qüestions, les més
importants quantitativament; 13.400 milions en els pressuposts
generals de l’Estat per pal·liar el dèficit provocat per
l’increment de despesa en serveis públics fonamentals el 21,
perquè les comunitats autònomes no tenguem tant de dèficit de
diferència entre d’altres peces que hem d’assumir i els
ingressos que produeix el sistema; 7.000 milions d’ajudes als
sectors productius, dels quals 855 milions venen a les Illes
Balears.

Què diferent aquesta política del Govern central de l’Estat
del que va tenir el Sr. Rajoy quan governava el Govern central
i hi havia una crisi profundíssima econòmica a l’Estat espanyol
i a les Illes Balears que produïa un patiment enorme.

Òbviament, haurem de tornar a la senda de l’estabilitat, som
ben conscients en aquesta comunitat autònoma i per això totes
les decisions que prenem van en aquest sentit de la prudència
i sense perdre de vista l’escenari pluriennal i sense perdre de
vista el que passa allà fora i, òbviament, el nostre sistema fiscal
té àmbits i té marge de millora.

Però de la segona part de la seva intervenció, i permeti’m
que centri un moment el debat, quan parlam del sistema
tributari parlam també de quins serveis públics volem donar des
de les administracions públiques i què volem que consti, el que
estam disposats a pagar per aquests serveis públics, aquesta és
la qüestió més important. I a partir d’aquí parlam dels ingressos
que necessitam per a aquests serveis de qualitat que donam als
nostres ciutadans i a les nostres ciutadanes.

El Partit Popular darrerament pretén deslligar un debat de
l’altre, entenc per què pretén més fer un debat simplista o unes
intervencions simplistes que ens apujaran els imposts i tendrem
menys rendes disponibles. Què significa pagar serveis públics?
Significa dues qüestions fonamentals: significa cohesió social
i significa igualtat d’oportunitats. Ha estat més significativa que
mai en aquesta pandèmia la necessitat d’aquesta prestació de
serveis públics de qualitat que ha estat una xarxa de suport a
tots els ciutadans i a totes les ciutadanes de tot el país davant de
la situació més greu de la història recent i de les nostres vides.
I també perquè aquesta cohesió social i aquesta igualtat
d’oportunitats la percepció que tengui el ciutadà de la justícia,
del just que és el sistema amb ells, és el que permet una
solidesa del sistema democràtic i una convivència sense
conflictivitat. I això és bo per l’economia, com vostè supòs que
compartirà amb mi.

Sembla que darrerament hi ha un mandat del Partit Popular
a nivell central de fer aquesta política de por, que ens apujaran
els imposts i que tendrem menys renda disponible,
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probablement perquè és seductor el discurs de dir: abaixarem
els imposts, s’han d’abaixar els imposts i tendrem més doblers
per gastar en una societat que es troba angoixada per la
pervivència dels seus negocis, una societat que està angoixada,
a part de la part sanitària, per la seva situació econòmica i una
societat que pateix moltíssim. I això és una fal·làcia perquè la
renda disponible que tendran els ciutadans i ciutadanes també
dependrà dels serveis que des de les administracions siguem
capaços de donar a aquests ciutadans i a aquestes ciutadanes.

No és el mateix pagar o tenir una escola pública de qualitat
que haver de pagar serveis públics per la formació dels nostres
fills i les nostres filles. I també perquè quan el Partit Popular
parla d’abaixar imposts o critica la revisió del sistema fiscal
sempre té en ment qui ha d’afavorir, sempre afavoreix
normalment els mateixos, com va fer el Partit Popular a la
primera... en abaixar el límit del temps apujant el límit exempt
de l’impost de patrimoni quan governaven.

Segona idea que també és fal·laç, la baixada d’imposts
afavorirà l’activitat econòmica; el que afavorirà l’activitat
econòmica especialment en aquesta comunitat autònoma és la
seguretat sanitària, el que permetrà a aquesta comunitat
autònoma sortir de la crisi econòmica és una incidència baixa
del virus, que s’ha aconseguit amb ingents recursos públics, a
part del sacrifici de la ciutadania per mantenir el virus
controlat, i amb un sistema sanitari sòlid que es treballa des de
fa moltíssim de temps. Per tant, ni les baixades massives
d’imposts que promou el Partit Popular signifiquen més renda
disponible, ni les abaixades d’imposts signifiquen per a aquesta
comunitat autònoma més activitat econòmica o la recuperació
de l’activitat econòmica, quan el problema que tenim en
aquests moments és un problema ben diferent.

Pensam que s’ha de treballar en un sistema equilibrat entre
ingressos i despeses, ben pensat, ben dissenyat, transparent, per
sostenir un sistema públic amb criteris d’eficàcia, eficiència i
equitat. Aquest debat és un debat de llums llargues, no és un
debat de si s’apuja l’imposts de successions o el tractament dels
pactes successoris, perquè és un debat que implica les
generacions futures, el nostre benestar també i la sostenibilitat
del sistema del benestar que pot patir les conseqüències dels
desequilibris presents.

I què vull dir amb això? Vull fer una crítica directa de la
simplificació del debat, a ningú no li agrada que li puguin
apujar un impost, ningú no ha fet una proposta d’apujar cap
impost. Ara es fa una feina de revisió del sistema impositiu tal
i com demanen els organismes internacionals que Espanya té
capacitat de recaptació i té capacitat de millora, d’eficàcia,
d’eficiència, de transparència, del seu sistema fiscal, perquè
necessitarem major recaptació per afrontar els serveis públics.
Serveis públics que demana el Partit Popular, que demana
contínuament el Partit Popular, més serveis públics, més ajudes
a les empreses i alimentar aquesta fal·làcia que la cosa pública
és gratis, aquesta separació entre el que costen els serveis
públics i com recaptam el preu del que costen els serveis
públics. Amb aquell mantra de hacer más con menos o fer més
amb menys, que va fer patir tant a aquesta comunitat autònoma.

Per tant, estam a favor de treballar per l’increment dels
ingressos públics, quan l’activació econòmica ho permeti, de

millorar la transparència del sistema, simplificar i modernitzar
el sistema, introduir figures lligades a la nova realitat
econòmica, afavorir la seguretat jurídica i la competència
empresarial amb condicions d’igualtat d’oportunitats, que, amb
la complexitat de l’impost de societats moltes vegades en
aquests moments no es produeix.

Estam a favor d’abaixar els imposts? Depèn, depèn de com
i depèn de qui, parlam de la progressivitat del sistema, hi ha
activitats econòmiques que el problema és que estan gravades
i no haurien d’estar tan grava i hi ha activitats econòmiques que
no estan gravades i probablement haurien d’estar més gravades.
I entenem que aquesta qüestió és la que s’aborda en el Pla de
recuperació i resiliència tramès a Brussel·les i que ha començat
la seva presentació i sobre la que el Partit Popular fa tantíssima
demagògia.

Estam a favor de la creació d’un grup d’experts de persones
expertes en aquesta qüestió, crec que les decisions polítiques
han de partir d’una proposta científica, i això és una de les
qüestions que també hem après durant aquesta pandèmia, que
ha accelerat aquesta pandèmia i crec que millorarà la qualitat
de les decisions que es prenen a l’àmbit polític i l’escolta
profunda dels experts en cada matèria; a favor que aquest
comitè d’experts promogui la participació ciutadana,
l’aportació d’idees i també de les comunitats autònomes; que
s’arbitrin mecanismes a favor del debat sobre aquesta qüestió
tan rellevant, surten i sortiran qüestions que tendran sentit i
recorregut i d’altres que s’hauran de descartar, però que en cap
de les circumstàncies ha de ser un tema tabú usurpat del debat,
és una comissió d’experts que té un temps per fer propostes per
al que avui ha enumerat, s’ho ha tret de ràdio carrer, que
diríem, del que facem d’aquí i d’allà, però no hi ha cap
proposta concreta feta.

S’està elaborant un llibre blanc que té de temps fins al març
del 22. Pensam que és una bona notícia que en aquesta
comissió d’experts hi hagi una persona de les Illes Balears de
reconegut prestigi que tots coneixement, Guillem López
Casasnovas, de Menorca, és un orgull per a aquesta comunitat
autònoma que formi part d’aquest comitè d’experts. Jo crec que
tots, des de l’àmbit de la nostra responsabilitat, hem d’estar a
l’alçada de seguir el debat, de fer aportacions a una qüestió que
és tan transcendent per a la sostenibilitat del nostre sistema del
benestar.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la paraula el
Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc, Sra. Consellera,
no m’esperaria de vostè que fes un plantejament de vostès feren
retalls enormes; Sra. Consellera, si ara mateix vostè no fa
retalls del calibre que hi va haver en aquell moment és perquè
el Banc Central Europeu compra 300.000 milions de deute
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espanyol, i vostè ho sap perfectament, per tant, no em faci
demagògia amb aquestes coses, perquè jo sé que vostè ho sap
perfectament.

Per tant, el plantejament de la crisi anterior i de l’actual no
té res a veure, aquest és un factor clau, vostè sap que no es
podia finançar la comunitat autònoma ni el Regne d’Espanya a
l’any 2012 de cap de les maneres i ara, afortunadament, sí, i
aquest és el canvi radical que hi ha hagut de política
econòmica.

En segon lloc, li vull dir que el Partit Popular hem hagut de
pujar imposts, sí, a l’any 2012 i 2013 vàrem haver de pujar
imposts en contra del nostre programa electoral. També els
vàrem abaixar, també els vàrem abaixar. Nosaltres vàrem haver
d’apujar imposts per obligació i incomplir el nostre programa
electoral per obligació, vostès apugen els imposts per
convicció. Tenim una idea diametralment oposada del
plantejament de la política tributària, Sra. Consellera, en el
Partit Popular, un partit de centre dreta liberal, creiem que els
imposts han de ser els més baixos possibles, li vull dir així de
clar; vostès no, vostès no, vostès plantegen una idea en la qual
les apujades d’imposts les fan vostès per convicció, convicció,
i si que estan posades les apujades d’imposts en el Pla de
recuperació, transformació i resiliència, sí que estan posats, les
idees estan posades.

És veritat que vostès han intentat ocultar tot el possible, no
hi ha ni reformes, no hi ha plantejament de consolidació fiscal,
no hi ha rés, però això de les apujades d’imposts tota Espanya
ho té clar i els ciutadans de les Illes Balears també.

Vostès ens han dit moltes vegades que faran un sistema
tributari més progressiu, pagaran els rics, els bancs i els fons
voltor, com si ara mateix, com a dia d’avui no s’estàs acomplint
l’article 31 de la Constitució Espanyola, on es garanteix el
principi de progressivitat. Li sembla poc, Sra. Consellera, que
una renda de 48.000 euros, una base liquidable de 48.000 euros
pagui un 37,75% de tipus marginal? O sigui que de cada euro
més 40 cèntims se’n vagin a Hisenda, a vostè li sembla poc
progressiu això? Digui-ho als ciutadans de les Illes Balears si
això és o no poc progressiu.

És impossible recaptar 80.000 milions d’euros fent pagar
els que vostès qualifiquen com a rics, les estadístiques de l’any
2018, per exemple, de l’Agència Tributària quant a les Illes
Balears, posen de manifest que per bases liquidables superiors
als 60.000 euros hi ha un 4,92% de la població dels declarants,
més de 150.000 euros de base liquidable, un 0,77% dels
declarants. Per tant, entre 60.000 i 150.000 un 4,14%, és
impossible carregar-ho només sobre les rendes elevades.

Vostè creu realment que l’impost sobre primes
d’assegurances, 2 punts més, el paguen les rendes elevades?
Les reduccions dels sistemes de previsió social, per exemple,
els plans de pensions, que vostès els han retallat, només els han
deixat just una misèria, el paguen amb benefici amb les rendes
elevades?

O l’impost sobre les tecnològiques o la tributació conjunta,
acabar amb la tributació conjunta, o l’impost sobre successions
i donacions, el pagam les rendes elevades l’impost sobre

successions i donacions, l’hem de pagar les rendes elevades o
és que el pagam també les rendes mitjanes i baixes?

Les herències en vida a les Illes Balears, només les paguen
les rendes elevades o les rendes mitjanes també les paguen?

Els tipus d’IVA sobre productes bàsics o sobre l’hostaleria,
restauració i transports, això també ho pagaran les rendes
elevades?

El Diesel, l’impost de matriculació, també ho pagaran les
rendes elevades, Sra. Consellera?

L’impost sobre vehicles, els peatges de les autopistes, la
fiscalitat sobre el transport aeri, les cotitzacions dels autònoms,
que vostès volen incrementar molt substancialment, ho pagaran
les rendes elevades?

Sra. Consellera, el plantejament que fa el Govern del Sr.
Sánchez i que vostè defensa, ho ha fet ara mateix a la tribuna,
vostè ho defensa, suposa una brutal apujada d’imposts a les
rendes mitjanes i baixes, Sra. Consellera, i és, des del nostre
punt de vista, inadmissible que s’apliqui una destralada fiscal
mentre, per exemple, el Govern de l’Estat té 22 ministeris, 22
ministeris, és una autèntica vergonya que un govern amb 22
ministeris abordi una destralada fiscal d’aquestes
característiques.

I és una vergonya que s’abordi una destralada fiscal
d’aquestes característiques sense abordar primer i obtenir la
màxima eficiència de l’administració pública a l’hora de prestar
els serveis. Els ciutadans de les Illes Balears i aquest diputat
que els parla considera que hi ha prou marge d’eficiència i
d’estalvi a l’administració pública, primer s’abordi l’estalvi i
llavors la destralada fiscal.

Hem d’aprovar la pressió fiscal per arribar a la mitjana de
la Unió Europea, ens han dit moltes vegades. Per què? Per què
hem d’arribar a la mitjana de la Unió Europea, és un objectiu,
per què l’hem d’assolir la mitjana? Per què no es pren com a
referència a Irlanda, per exemple? No dic que haguem de ser
Irlanda, jo dic que per què ens hem de situar per amunt i no per
avall quant a pressió fiscal?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Costa, acabi, per favor.

EL SR. COSTA I COSTA:

Pot aguantar el teixit productiu una apujada de 80 o 90.000
milions d’euros?

I finalment, Sra. Consellera, això de la imposició ambiental
està molt bé, però no hi ha res més regressiu que la imposició
ambiental.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. En torn de contrarèplica té la paraula la
consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Costa, m’ha tret l’argumentari
supòs de Génova per a la destralada fiscal, que seran rendes
baixes, que seran rendes mitjanes, de fet m’ha citat fins i tot
una xifra de l’ABC, que és els 80.000 milions de recaptació a
què vostè feia esment.

Òbviament, s’afronta de manera diferent aquesta crisi, hem
après de les errades del passat, jo crec que ha après Europa, ha
après l’administració central, hem après les comunitats
autònomes, però jo crec que també té un component important
d’ideologia. En aquell moment es varen aprofitar, i jo crec que
també vostè ho sap, de la situació per fer retallades
ideològiques, vostè em parlava d’ideologia, i, efectivament, es
va aprofitar per disminuir el sector públic, amb aquesta creença
que el sector públic destorba, i ara, afortunadament, crec que hi
ha una implantació global d’una idea justa de la importància
que tenim les administracions públiques i de la importància que
hem tengut per afrontar una situació tan greu com la pandèmia
sanitària que hem viscut i les conseqüències econòmiques i
socials.

L’OCDE ha parlat d’aquesta qüestió, ha criticat les
abaixades d’imposts de Madrid, ha criticat que Madrid sigui un
paradís fiscal, ha dit que això perjudica la resta de comunitats
autònomes, ens ha convidat a totes les comunitats autònomes
a coordinar esforços perquè no hi hagi baixades massives de
tributs que perjudiquen el nostre model econòmic. El Fons
Monetari Internacional ha recomanat fer polítiques expansives
en despesa, fer polítiques expansives en despesa significa
millorar els sistemes tributaris perquè siguin més eficients,
perquè hi hagi menys possibilitats de frau fiscal també i perquè
siguin sistemes, i jo crec que això és importantíssim, que siguin
sistemes transparents i acceptats per tothom, perquè la idea de
justícia sigui reconeguda.

M’ha dit una altra frase, que la dreta apuja imposts per
obligació i l’esquerra apuja imposts per qüestions ideològiques,
no sé quin fonament té aquesta qüestió. Jo li diré una cosa, sí
que l’esquerra té el convenciment que perquè una societat
funcioni correctament ha de ser justa, perquè una societat
funcioni correctament ha de tenir uns serveis públics forts que
li proporcionin igualtat d’oportunitats, això també es fa per la
part dels ingressos, i que proporcioni seguretat i cohesió social,
perquè tots puguem viure una vida digna, això és un
convenciment de l’esquerra.

(Alguns aplaudiments)

La dreta de Montoro, i ha dit que l’esquerra pensava apujar
els imposts amb nocturnitat i traïdoria; la dreta de Montoro va
apujar els imposts amb nocturnitat i traïdoria fent promeses
electorals que abaixava els imposts i només començar a
governar va fer l’apujada d’imposts més important que ha
tengut el nostre país.

Millorar el nostre sistema tributari jo crec que és
imprescindible.

Millora de l’eficiència, i això també és al Pla de recuperació
i resiliència, s’ha treballat amb l’AIReF i s’ha treballat amb les
comunitats autònomes la millora de com fem la despesa les
comunitats autònomes i l’efectivitat de les nostres polítiques
també ha d’anar compassada amb una millora del nostre
sistema tributari.

I reiter la valoració inicial, la necessitat, com a polítics,
d’afrontar un debat honest sense usurpar del debat tots els
vessants, la part de l’ingrés i la part de la despesa, i defensar els
serveis públics com a un mecanisme d’estabilitat no només de
justícia i de garantia d’una vida digna, sinó d’estabilitat del
nostre sistema social i també de creixement econòmic. El que
es fa amb els ingressos té conseqüències directes en les
despeses, no poden promulgar els senyors del Partit Popular
abaixades massives d’imposts quan demanen millors serveis
públics, perquè això és enganyar la població.

Necessitat d’atendre les recomanacions de la Unió Europea,
de millorar la capacitat de recaptació i la simplicitat i la
transparència; avançar en fiscalitat verda, en fiscalitat digital,
en activitats econòmiques que en aquest moment no estan
gravades, en perjudici d’altres activitats econòmiques que sí
que estan excessivament gravades, i convidar el Partit Popular
a fer un debat seriós i un debat compromès amb el futur del
nostre sistema del benestar i amb el futur de la nostra comunitat
autònoma.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

III. Moció RGE núm. 4714/21, presentada pel Grup
Parlamentari Mixt, relativa a producte autòcton de les Illes
Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm.
4167/21.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que consisteix en el
debat i la votació de la Moció RGE núm. 4714/21, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a producte autòcton de les Illes
Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm.
4167/21.

Aquesta moció ha estat rectificada mitjançant l’escrit RGE
núm. 4881/21, amb referència a l’absència de dues paraules a
dos punts: el 6 i 9, com consta a l’expedient.

Començam el debat amb la intervenció del Grup
Parlamentari Mixt, té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom altra
vegada. Aquesta moció que avui els presentam bàsicament
parla de tres coses: la primera és el concepte de producte
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autòcton o producte local, amb les esmenes que m’ha fet el
diputat Joan Mas i que acceptaré, que té a veure amb la
identificació d’aquest producte; de fet, nosaltres havíem posat
producte autòcton precisament per diferenciar-ho d’un
concepte que podia ser massa vague de producte local, però
hem de reconèixer que, evidentment, en el sector el que
nosaltres anomenam producte autòcton es reivindica que sigui
un producte local ben identificat i ben definit i, per això,
acceptarem les esmenes del Sr. Mas en aquest terreny.

El segon punt parla de la promoció d’aquest producte, per
la qual cosa el que proposam és acords amb grans empreses de
distribució per identificar adequadament en el punt de venda
aquest producte local, aquest producte local que no només està
produït per una empresa d’aquí, sinó que està dotada d’alguns
atributs d’originalitat, d’elaboració tradicional i de qualitat.

Promoció també perquè proposam que el Govern tengui una
línia de subvencions perquè aquests locals puguin identificar
correctament en el punt de venda el producte local, de manera
que el consumidor el reconegui fàcilment.

Promoció també perquè demanam que hi hagi una política
de persecució del frau, de l’engany i d’altres pràctiques
confuses, amb denominacions i noms que poden a entendre que
aquest producte, que no està dotat d’aquests atributs que
comentava d’originalitat, d’elaboració tradicional, qualitat,
origen de matèries primeres, sigui considerat per part dels
consumidors, de forma errònia, com a producte local de les
Illes Balears.

Promoció també perquè demanam que es reforci el Servei
d’Inspecció contra totes aquestes pràctiques enganyoses.

I el tercer punt és el de la concertació, el d’actuar
concertadament el Govern, els sectors i els sectors de consum,
per açò demanam que es creï una mesa, que ens ratificam a una
proposició que ja es va aprovar, existeix una mesa, però
nosaltres creiem que a aquesta mesa li falta una pota, que és la
dels sectors que han de ser els grans compradors del producte
autòcton, del producte local; nosaltres parlam del sector
turístic, parlam del sector de la indústria alimentària i parlam
del sector del comerç, i per això parlam de concertació, perquè,
evidentment, no podem obligar tots aquests sectors a comprar
el producte local, però sí que podem establir mesures
consensuades perquè es trobin els mecanismes adequats,
eficients, perquè aquests actors consumeixin i siguin els grans
difusors del producte local.

Per açò també en el punt 7, i dintre d’aquest concepte de
concertació, proposam que es trobin les maneres d’afavorir
aquesta compra per part d’aquests sectors, proposam que a
totes aquestes mesures se’ls doni la forma d’un pacte per a la
promoció del producte local. Avui a la premsa deien: per què
tornen parlar del producte local? Doncs, perquè mai no en
parlam prou del producte local, perquè és estratègic per a les
nostres Illes i, per tant, per açò proposam també que se li doni
aquesta visibilitat externa, un pacte a favor del producte local
de les Illes Balears.

I finalment, un seguiment, és a dir, demanam que el Govern
en aquest pacte, tot aquest seguit de mesures que volem que

acordi en aquesta Mesa del Producte Local se’n reti compte a
la Comissió d’Economia del Parlament i que el Parlament
pugui fer aquest seguiment i pugui fer aquest diàleg amb el
Govern per tal d’avaluar totes aquestes mesures.

Per tant, aquests nou punts fan referència, aquests tres
conceptes que els deia, la identificació, la promoció i la
concertació amb els sectors que han de ser els grans
compradors del producte local.

El producte local és fonamental, és fonamental com a sector
econòmic perquè ajuda a la diversificació de la nostra
economia que tots defensam i perseguim, és fonamental perquè
té una contribució única en la preservació del nostre paisatge,
que és un element fonamental per a un altre sector econòmic
clau també a les nostres Illes, com és el turisme; és important
per al medi ambient, perquè la promoció del producte local vol
dir producte de proximitat i, per tant, vol dir reducció de la
petjada de carboni; i és important per a la sobirania alimentària,
perquè la promoció del producte local ens fa més resistents a
situacions d’emergència com hem pogut viure darrerament.

Per tant, per tots aquests motius mai no parlarem prou del
producte local, perquè el producte local ha de ser una prioritat,
ha de ser una prioritat identificar-lo bé, ha de ser una prioritat
perseguir el frau i ha de ser una prioritat promoure la compra
per als grans sectors de consum, la indústria agroalimentària, el
sector del turisme i el sector de la gran distribució.

Per tots aquests motius, els deman que donin suport a
aquesta moció.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Castells. Interviene ahora el Grupo
Parlamentario Popular para defender la enmienda RGE núm.
4933/21, tiene la palabra la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta. Des del Partit
Popular donarem suport a aquesta moció, independentment que
vostè accepti o no accepti les esmenes de MÉS per Mallorca,
i ho farem tota vegada que, en gran mesura coincideix amb la
proposició no de llei sobre mesures de suport al producte local
de proximitat de Balears que va presentar el meu grup
parlamentari i que vam aprovar, per unanimitat, a la Comissió
d’Economia del dia 12 de març; la necessitat d’aprovar afavorir
el producte local per estimular el seu consum intern i també
l’increment de la demanda per als turistes és un tema que l’hem
tractat a innumerables sessions, i sempre hi ha hagut un acord
unànime. Esperam, Sr. Castells, que avui també sigui així, però
la realitat és que els aliments que es produeixen aquí són
substituïts pels que arriben de fora tot i que el nostre sector
agrícola i ramader té capacitat per produir-los. El motiu o un
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dels motius són els elevats costos de producció que òbviament
repercuteixen al seu preu final de manera que gairebé la
totalitat dels productes que consumim a Balears ens arriben de
fora.

Els productes locals, tot i ser molt ben valorats i molt
apreciats, registren -i crec que hi estarem d’acord- una venda
molt minoritària, amb un petit volum de comercialització.
Precisament per aquest motiu, Sr. Castells, hem registrat una
esmena d’addició perquè la primera qüestió i la més important,
la més fonamental a solucionar per augmentar la venda del
producte autònom i poder incrementar el seu consum és reduir
els costos de producció, i açò exigeix reduir i compensar els
costos d’insularitat perquè els nostres pagesos es troben en
situació de total desavantatge i els productes de Balears no
poden competir mai en preu amb els que arriben de fora.

Cregui’m, les polítiques de promoció i d’estímul del
producte local exigeixen l’encaix específic de Balears a la nova
PAC amb un tractament diferenciat que compensi els
sobrecosts. Per açò, i la consellera ho sap, des del meu grup
parlamentari li donam suport per aconseguir-ho. I a la vegada
també demanam a la conselleria que escolti el sector. El sector
s’ha negat a participar a les jornades sobre alimentació com a
motor de canvi sostenible -es varen celebrar dijous i divendres
passat a Porreres-, el sector es va negar a participar-hi perquè
diuen: “no ens escolten”.

La Direcció General de Sobirania Alimentària ha aconseguit
posar d’acord a totes les organitzacions professionals contra el
Govern, totes, ASAJA, Unió de Pagesos, les UPA,
Cooperatives Agroalimentàries demanen diàleg i transparència
i denuncien que la direcció general actua d’esquena al sector
productor i açò és el que no pot ser. Açò és el que no pot ser. 

Quan ja hem arribat a la meitat d’aquesta legislatura el
Govern de la Sra. Armengol i de la consellera Sra. De la
Concha ha fracassat en la política tant de promoció com de
suport al producte local, lògicament parl fins dia d’avui, fins al
dia d’avui desgraciadament ha estat així. Miri, els nostres
pagesos no han de ser més que el de la península, però
sincerament creim que tampoc no poden ser manco.

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Pons. Interviene ahora el Grupo
Parlamentari MÉS per Mallorca per defensar las enmiendas
con RGE núm. 4945, 4946, 4947, 4948, 4949 i 4950/21. Tiene
la palabra el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Abans de res, però, vull expressar la
nostra més enèrgica condemna al crim masclista succeït ahir a
Sa Pobla, un home va matar Warda i Mohamed, la seva parella
i el seu fill. Des d’aquí el nostre condol a tota la gent de Sa
Pobla i a tota la gent del seu entorn. Mallorca avui està de dol,
les Illes Balears estan de dol.

Vull dir també abans de començar que si el Grup Mixt
accepta l’esmena del Partit Popular nosaltres hi votarem a
favor, entenem que és encertada, i sí, avui MÉS per Menorca
ens du una moció sobre una qüestió que aquesta legislatura ha
estat i és motiu de debat en aquesta casa. De fet, la setmana
passada en comissió vàrem aprovar una proposició no de llei
que també anava en un sentit similar, sempre ho feim en el
mateix sentit, el reconeixement i la posada en valor del
producte local, del producte autòcton, del producte quilòmetre
zero, el que li vulguem dir al mercat i per als consumidors. 

El fet que aquesta qüestió hagi estat motiu de debat és fruit
evidentment de la pandèmia que ens ha posat damunt la taula
la necessitat que tenim com a país de ser productors d’aliments,
que és la principal funció de la pagesia..., no pot ser que ho
fiem tot a l’arribada d’aliments de fora, però també gràcies a
aquest govern, que ha volgut posar en valor el producte local,
per això es crea a principis de legislatura la Direcció General
de Polítiques per a la Sobirania Alimentària, un encert d’aquest
govern que a més el sector va lloar.

De fet, el sector es va il·lusionar amb la direcció general i
ho va fer perquè hi ha necessitat d’una política pròpia i activa
per a la sobirania alimentària. Ho fa perquè és imprescindible
l’aliança entre el sector productor, el comerç de proximitat,
l’hostaleria, la restauració i els consumidors i veu com a una
gran oportunitat que s’unifiquin els esforços per part del
Govern en una sola direcció general que gestioni aquestes
polítiques.

Tenim les eines per fer-ho, tenim l’IQUA, tenim SEMILLA,
tenim grans professionals a la conselleria, tenim indicacions,
marques i denominacions amb estàndards de qualitat importants
i reconeguts, però sobretot tenim un sector productor i
transformador organitzat, unes pageses i uns pagesos formats,
molt bons professionals.

Per tant, tenim totes les eines per fer la feina encomanada.
La setmana passada a la fi es va crear la Mesa del Producte
Local, una reivindicació de les organitzacions agràries per tal
de coordinar les iniciatives i les polítiques. Aquesta mesa és la
clau de volta que necessitam per tal de coordinar
administracions i sector per decidir entre totes i tots cap on
encaminam els esforços i els recursos.

He de reconèixer, però, que des del meu grup hem vist amb
preocupació les darreres notícies aparegudes sobre la relació
entre la directora general, les organitzacions agràries i les
cooperatives, legítims representants del sector. Confiam, de
veritat, que des de la conselleria ho sabran reconduir perquè, al
cap i a la fi, l’únic que demanen les organitzacions agràries i les
cooperatives és allò que avui discutim i segurament aprovarem
aquí, llegiré dos paràgrafs: “Necessitam poder establir que és
un producte local i distingir-lo amb un segell identificador,
regulat i certificat d’una manera ràpida i efectiva. Ara més que
mai tenim l’oportunitat, tenim una direcció general dedicada
exclusivament a aquesta proposta i a més tenim una ciutadania
conscienciada amb aquesta temàtica. Necessitam un pla de
promoció ordenat i potent una vegada tenguem una marca
identificadora clara per tal de fer arribar a la ciutadania tot allò
que és local, sembrat, produït i transformat aquí i on els pot
aconseguir."

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202104945
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Al final, en definitiva, tots parlam del mateix. Per això
creim també des de MÉS per Mallorca que és important
escoltar la veu de les organitzacions agràries i les cooperatives.
Per això demanarem la compareixença en aquest parlament de
totes les organitzacions professionals agràries i cooperatives
d’aquesta comunitat autònoma perquè ens expliquin la seva
visió de la cosa.

Si volem que la pagesia del país tengui futur necessitam
sobretot feina, coordinació, unitat i estratègia per als nostre
producte. Tenim les eines, tenim molt bons professionals a la
conselleria; tenim un sector organitzat, format i unit com no ho
havia estat mai; tenim una oportunitat única per fer polítiques
actives, valentes, en benefici de la pagesia.

Aprofitem l’oportunitat, no la podem perdre. El país es
mereix una pagesia productiva i forta.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Obrim el torn de fixació de
posicions. Per part del Grup Parlamentari Unidas Podemos té
la paraula el Sr. López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Hoy en esta moción tratamos un tema
que hemos debatido y hablado mucho tanto en el pleno como
en la Comisión de Economía y hablamos de nuestro producto
local, de cómo incentivar su consumo y aumentar su
producción. Como dice el Sr. Castells, por mucho que digan
que se habla demasiado creo que hay que hablarlo más y cuanto
más se hable mejor. De hecho en este parlamento es donde se
tiene que hablar precisamente de qué tipo de sociedad
queremos y hacia donde encaminarla y precisamente algo como
el producto local, que tiene que ver con la economía directa de
Baleares, tiene mucho sentido que aquí lo hablemos y cada vez
más, sobre todo si queremos que crezca.

En ese sentido todos sabemos que el organigrama de una
conselleria tiene incluida siempre una carga de intenciones muy
clara y en ese sentido al inicio de esta legislatura, cuando se
creó la Dirección General de Políticas para la Soberanía
Alimentaria, precisamente se hizo con esa intención, con poner
el acento donde creíamos que era necesario, en aumentar el
producto local. En este sentido, y yo entiendo que cada partido
hace su rol, es verdad que algunos partidos critican mucho la
dirección, pero es que la dirección general es precisamente lo
que en realidad en la Comisión de Economía se ve, que es que
todos queremos que se promocione el producto local y que
además se hagan políticas muy claras al respecto.

Es cierto que puede haber siempre roces, como es normal,
y que el Gobierno tiene que hablar con las asociaciones y
mejorarlos, pero también es cierto que en el tiempo que
llevamos de legislatura se han otorgado más de 3 millones de
euros, por ejemplo, en promoción. La consellera lo dijo en la
interpelación antes de esta moción, la que la precede, con  lo

cual creo que tiene sentido y que lo que tendríamos que intentar
todos es remar juntos porque, por ejemplo, una cosa que vamos
a hacer si el ponente de esta moción lo acepta es si incluye el
punto del Partido Popular nosotros votaremos que sí en
coherencia con lo que siempre hemos defendido. Por eso pido
que en coherencia con la promoción del producto local se
comprenda que, bueno, guste más, guste menos, el acento a las
políticas de soberanía alimentaria se tiene que poner y creemos
que una dirección general que lo pone tiene sentido, más allá de
que luego haya que mejorar según que aspectos de la gestión,
como en todas las áreas pasa, que eso es lo normal y en eso se
trabaja. Por eso mismo la propuesta de Joan Mas la vemos más
que correcta.

La interpelación que vino previa a esta moción puso encima
la mesa o el ponente quiso poner encima de la mesa algo muy
sensato, que era la definición de la diferencia entre un producto
100% hecho aquí, lo que él le llamaba producto autóctono, o
producto en que la materia prima viene de fuera y se almacena. 

Todos sabemos que en la realidad actual es verdad que es
complejo que absolutamente toda la materia prima sea de aquí,
pero es lo que tenemos que conseguir, ese ideal es el que se
tiene que conseguir y por eso se lucha para que ese producto
local sea muy claro y sea diferenciado.

Sí que quiero aclarar una cosa y es que aunque hay que
luchar para que eso ocurra, que ese producto local sea con
materia primar 100% de aquí, tampoco tenemos que despreciar
aquellas empresas que tienen, que estar bien puestas, tienen que
diferenciarse bien qué producto es uno y otro, pero no se puede
despreciar una empresa que compra la materia fuera, pero lo
que sería el producto lo consiguen de aquí, porque al fin y al
cabo también incentiva la economía de Baleares, y eso es
bueno y no tendríamos que ponerlo en duda, sólo que esté muy
claro y muy diferenciado a la hora de comprar ese producto. 

En ese sentido, que esté diferenciado el comprar ese
producto, sí que me quedo con un dato muy interesante que
dijo la conselleria en la interpelación que precede a esta
moción, que el 70% del producto se consume en hogares. Eso
es un dato que nos deja muy clara la estrategia a seguir. Por lo
tanto, si realmente queremos impulsar que nuestro producto
local se compre, creo que tenemos que trabajar en esa línea y
eso quiere decir que a la hora de promocionar nuestro producto
local lo que se tiene que conseguir es que las grandes
superficies, los grandes supermercados pongan claramente y
diferenciado ese producto y además de forma protagonista. 

Y quiero comentar una cosa que dijo un diputado de está
cámara de forma despectiva, porque es un..., además de la
derecha, dijo que para él la soberanía alimentaria no existía,
que para él era irse al Mercadona y comprar. Bueno, tenemos
que hacer una lectura, si mayoritariamente la sociedad compra
en grandes supermercados, lo que tenemos que hacer es, ya que
he comentado una marca comentaré varias, que Eroski,
Mercadona, Carrefour entre todas las otras sí que consigan
tener presente el producto local en sus establecimientos con
protagonismo, como se debe, porque al fin y al cabo lo que
tenemos que conseguir es que la mayor parte de la población
compre y eso supone facilitarle el acceso y hacérselo cómodo.
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Si la gente lo tiene fácil, de fácil acceso y es cómodo, comprar
más se animarán. 

Eso sí, quiero dejar clara una linea, una vez que he dicho
esto quiero dejar una linea vital de la conselleria que está
trabajando que es la promoción de mercados, que creemos que
es vital y que se tienen que seguir haciendo. De hecho,
precisamente lo vemos muy, muy necesario como elemento
cultural, como propio y característico. Es verdad que la gente
va y compra en grandes superficies, pero todos sabemos que los
mercados y las tiendas pequeñas son las que dan vida a los
pueblos y de esa forma creemos que se tiene que seguir
trabajando también en la promoción de mercados en los
pueblos y de favorecer a las tiendas pequeñas en cuanto a su
venta de producto.

Creo que las lineas a trabajar son claras, el ponente de la
moción lo ha dicho -voy a ser rápido-, tendría que ver con la
promoción y tendría que ver con una cosa que se dijo en la
interpelación y que no se ha dicho en esta moción, que tiene
que ver con el aumento de la producción que es muy necesario
para dar abasto a ese consumo que si se consigue mediante la
promoción no se vea frenado por la producción que se ha
generado.

Sí que me gustaría detallar una cosa de la moción en sí que
para hacerlo efectivo tiene que verse reflejado, y es que si de
verdad queremos que se persiga el fraude, que cuando un
producto no está bien identificado se consiga detectar, tendría
que ir acompañando de un aumento de inspectores para que se
pueda dar cumplimiento de forma real, si no conforme aumente
no podremos dar abasto y que haya mucho fraude y luego la
calidad del producto se vea menospreciada por culpa de dicho
fraude.

En ese sentido, como no puede ser de otra forma, votaremos
a favor de todos los puntos, las enmiendas supongo que serán
incluidas, si se acepta la del Partido Popular también la
votaremos a favor en coherencia con lo que siempre hemos
defendido que es el producto local de nuestras islas.

Mucha gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. López. Por parte del Grupo Parlamentario
Ciudadanos interviene el Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Buenos días, señores diputados. Tanto el producto local
como el producto autóctono, sean o no sean la misma cosa, son
para Ciudadanos de capital importancia. Siempre nos
congratularemos de que se presente como tema de trabajo en
esta cámara, tanto aquí en el pleno como en la Comisión de
Economía, donde hemos presentado nosotros mismos
propuestas en el sentido de su promoción y mejora y hemos
apoyado varias presentadas por otros grupos. Y siempre nos
hemos mostrado favorables a todas aquellas que hemos
considerado razonables y sensatas para el incremento de la
producción, la difusión de la oferta de este producto y el
desarrollo y su distribución. 

Ahora, en esta ocasión el Sr. Castells nos pide en el primer
punto de su moción la aclaración de los criterios mediantes los
cuales se puede adjudicar a un producto la consideración de
producto autóctono, que ahora consideraremos local y
consideraremos igualables o equiparables autóctono y local.
Sorprende siempre la fuerza que en política alcanza la unión de
dos palabras cuando se unen acertadamente. Piensen, por
ejemplo, en como corrección política, esa unión de dos
palabras, ha afectado y variado nuestra vida en los últimos
veinte años. Y si me permiten un ejemplo un poco más
culterano, ya saben que yo siempre tengo cierta culpa,
pensemos en aquello del impulso soberano, “el matador fue
bellido y en impulso soberano”. Se supone que es anónimo,
pero podría ser Góngora o Quevedo sobre el asesinato del
Conde de Villamediana refiriéndose a de dónde venía el
impulso, quién, ... Así que encontramos nosotros un impulso
soberano, también es una unión de dos palabras que aquí
resulta, no sé por qué, especialmente acertada. 

Percibimos..., lo percibimos además más incluso en ciertas
enmiendas que han recibido. Recordamos la fuerza de sus
afirmaciones durante la interpelación con su "yo impugno", el
"yo impugno" el nom de producte local. És una terminologia
molt vaga. Lo impugnaba y propugnaba el (...), ¿no?,
entiéndalo, impugnando, propugnaba el de autóctono. 

Hoy aceptaremos ese "yo impugno", que además sonaba a
"yo acuso" de Zola, era vigoroso, ¿no?, yo impugno. Pero bien,
lo aceptaremos, no sé si perdiendo estas características de
originalidad, que en originalidad no tengo claro si se refiere al
origen, a la trazabilidad, a la ubicación inicial del sitio donde
se es producido, a la elaboración tradicional que me produce
las ciertas dudas de qué pasa con los productos que no se
elaboran tradicionalmente y su elaboración es novedosa o
actual, ¿no?, y de calidad, que también me parece un concepto
de poca concreción y además recordemos que, dentro de ciertos
productos, pues hay niveles de calidad, es de primera, de
segunda o de tercera y también pues el cliente elige cual se
adecua más a sus necesidades. 

En cualquier caso usted en el punto primero nos solicita
definir los criterios mediante un instrumento normativo para la
consolidación del producto local, lo que nos parece
estupendamente bien, y en lo que nos mostraremos favorables;
en el punto 2, unos acuerdos tanto con las distribuidoras como
con los comerciantes y los puntos de venta para identificar y
promocionar, nos parece extremadamente bien; en el punto 3,
4 y 5 nos abstendremos. 

¿Por qué lo haremos? Porque subvenciones, piden ustedes
en el 3. ¿A qué? No hemos definido todavía qué es el producto
local. Hablan ustedes de una subvención a que los puntos de
venta se adecuen. Bien. Cuando definamos qué es el producto
local presupuestariamente tendremos que hablar de ello, por el
momento es precipitarse. Igual que es precipitarse en la
prevención y la persecución del fraude, o sea, estamos ya
anteponiendo, midiendo unas herramientas, sospechando la
persecución y la prevención del fraude y el engaño sobre todo,
¿eh?, no sobre el producto local. Tenga esta cámara presente
que la prevención y la persecución del fraude y el engaño bajo
el imperio de la ley es una cuestión sagrada. Dénlo por hecho.
Así que lógicamente pues también se aplicará en esto cuando
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le llegue, cuando definamos el producto local y el autónomo,
digo yo, ¿no?

Las mismas consideraciones por supuesto ante este
despliegue de un servicio de inspección. Vamos a inspeccionar
¿qué? No hemos definido, todavía. Estamos definiendo el
punto primero, una mesa para definir que es el producto local
que estamos de acuerdo ahora en considerarlo algo parecido,
similar en el mundo de las categorías con el producto
autóctono. Y, sin embargo, ya queremos tener un servicio de
inspección. Perdónenme, primero la mesa, primero la
definición, primero las cosas claras. Estamos aquí sacando con
qué herramientas vamos a perseguir malos propósitos. Ya,
como en todo, como en todo despliegue normativo, ¿no?,
vayamos por orden. 

Así que nosotros nos abstendremos en estos dos puntos,
porque nosotros creemos que se puede hablar en positivo, que
se puede hablar de fomento, que se puede hablar de promoción,
que se puede hablar de distribución, como está hablando la
conselleria que ya ha llevado a la mesa...-que se (...) que me
estoy alargando. 

En cualquier caso, las cuatro últimas de sus propuestas, la
6 que ya votamos en comisión con la PNL 5086; la 7 se
someterá a mesa; la octava sobre el pacto y tal; sí que se las
votaremos a favor. Creo que con esto ha quedado
suficientemente explicada nuestra posición. 

Gracias, señores, buenos días. Muchas gracias, Sra.
Vicepresidenta.

LA SRA. PRESIDENTA: 

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ: 

Gracias, Sra. Vicepresidenta. Vaya por delante, Sr. Castells,
que nuestro grupo apoyará completamente tanto la moción que
ustedes han presentado como en el caso de que acepten las
enmiendas, tanto de MÉS por Mallorca como del Grupo
Popular, porque ambas nos parecen acertadas. Y lo dejo claro
porque, a partir de ahora, va a parecer que no. 

Pero a ver, Sr. López, si usted me cita, si usted me cita,
puede hacerlo con nombre y apellidos. El diputado que dijo,
mantiene y sostiene que yo ejerzo mi soberanía alimentaria
cada vez que voy al supermercado o al mercado y compro lo
que me da la gana, lo tenemos clarísimo. No necesitamos a
nadie. Porque el problema de ustedes es el de siempre: la
libertad les aterra. Nosotros estamos a favor del producto local,
de subvencionarlo, de apoyarlo, de promocionarlo... Y no tiene
nada que ver con la soberanía alimentaria. 

(Remor de veus)

Ni tiene nada que ver con que ustedes nos digan qué
tenemos qué comer, cuándo y cómo, que es en el fondo lo que
les gustaría. Y no tiene nada que ver con la soberanía

alimentaria porque ustedes ejercen, siempre que tienen ocasión,
la perversión del lenguaje. No lo pueden evitar, lo llevan en el
ADN. 

Si ustedes querían una dirección general de comercio o de
producción de proximidad, lo podrían haber hecho sin ponerle
ese nombre, ¿y por qué le ponen ese nombre ustedes?, saben
perfectamente por lo que es: ustedes saben y usted sabe, Sra.
Consellera, por qué le pusieron el nombre de soberanía
alimentaria aunque luego vengan aquí a hacer de niños buenos
y decir que su única intención era defender el producto local.
No. Su verdadera intención era defender una agenda ideológica
que va detrás de todo el programa de soberanía alimentaria, y
no me haga que se lo explique una vez más porque ustedes
saben perfectamente de qué estamos hablando. 

Ustedes no son tontos, pero le puedo asegurar que yo
tampoco. Y sé perfectamente qué hay detrás de esa idea de la
soberanía alimentaria, que -insisto- nada tiene que ver con la
promoción y defensa del producto local porque cuando
nosotros, en su momento, presentamos una serie de mociones
que tenían que ver con la defensa del producto quilómetro cero
etc., ustedes muchas de ellas -que ahora vienen contempladas
en su moción- ustedes votaron en contra, ¿por qué? Porque
venía de VOX. ¿Por qué? Por una cuestión ideológica. Por lo
mismo que le pusieron “Dirección General de Soberanía
Alimentaria”, por una cuestión ideológica. 

Nosotros, como estamos a favor del producto local, a favor
de los productores locales, de la industria primaria y de la
industria secundaria, por supuesto que vamos a apoyar esta
moción que tiene muchísimos puntos buenos. 

En contra de lo que le ha dicho el Sr. Méndez, nosotros, que
pensamos y creemos que sí que se tiene que elaborar una..., se
ha de auditar todo el proceso desde la producción a la venta
porque, si no, ese sello que se le quiere dar al producto local
carecería de valor. Porque como hemos hablado anteriormente,
para dejarlo bien claro, una sobrasada hecha con un cerdo que
se ha criado en Extremadura no sería propiamente un producto
local. Podría ser un “Fet a Mallorca”, pero no sería un
producto local. Y esto es algo que, por ejemplo, las empresas
vitivinícolas tienen muy claro, la diferencia entre lo que es la
denominación de origen, que garantiza que la uva con la que se
hace ese vino es de una procedencia exacta, concreta, con lo
que se llama “vino de autor”. Y ambas dos tienen su cabida en
el mercado, algunas incluso -como el vino de autor- con precios
muy superiores a muchos de denominación de origen.

Y pensamos y creemos que, como bien se ha dicho antes, no
están disociadas; el hecho de que creemos un sello que
determine que un producto es un producto local elaborado en
todo su proceso, en su producción y en su posterior
transformación, con un sello determinado, no significa que el
resto de empresas que trabajan -y muy bien- elaborando
productos que proceden de otras partes no tengan un hueco en
el mercado por su calidad y por su precio, por supuesto, no
tiene nada que ver. 

Nosotros -insisto- vamos a respaldar la moción que presenta
MÉS per Menorca, con cualquiera de las enmiendas que sean
aprobadas, pero dejamos muy claro que eso no tiene
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absolutamente nada que ver con su Dirección General de
Soberanía Alimentaria. 

Gracias, Sra. Vicepresidenta. 

(Algun aplaudiment)

LA SRA. PRESIDENTA: 

Muchas 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. Vicepresidenta. Senyores i senyors
diputats. Bé, Sr. Castells, com pot suposar, efectivament
nosaltres donarem suport total i absolut a la seva iniciativa.

Com s’ha constatat en aquest faristol, no serà ni la primera
ni la darrera vegada que parlem de productes locals, n’hem
parlat molt en aquesta legislatura i no només en aquesta
legislatura, perquè el tema ve d’enfora, Sr. Mas. Vull dir, si
repassàssim el Diari de Sessions em sembla que a cada
legislatura es parla molt, i aquest és un dels problemes greus
que tenim: que parlam més que feim, que feim moltes més
declaracions d’intencions que polítiques eficaces. I aquí ho
estam constatant, si ens dedicam a parlar sobre la nomenclatura
de la direcció general! Sembla que l’important, el que produirà
efectes positius sobre els nostres pagesos i sobre el sector
primari, sobre els nostres comerciants serà com li diguem a una
direcció general?

I surten els partits que donen suport al Govern i..., no, no,
és que mira quina declaració d’intencions tan important que
hem fet dient a la direcció general com li hem dit, com l’hem
batejada. Bé, està bé, jo no hi tenc res en contra, però la qüestió
de noms m’interessa relativament poc, el que m’interessa és
que realment aquestes polítiques arribin on han d’arribar i
aconsegueixin que el producte local es dinamitzi. 

I jo no puc compartir un determinat optimisme que he sentit
en els discursos, perquè aquí el sector es va il·lusionar... idò es
va il·lusionar, ja no està il·lusionat. Perquè si no, no haguessin
deixat la cadira buida a la reunió que es va produir fa escassos
dies. Tenim les eines. Bé, podem tenir les eines però realment
deu ser que no les sabem utilitzar, perquè moltes eines però el
sector, com diuen en castellà o com diria la batlessa de
Campos, languidece, languidece. Aquesta és la situació, perquè
nosaltres... i això no ve d’aquesta legislatura perquè seria
absolutament injust que diguéssim és culpa de la consellera, no. 

És un problema estructural que arrossegam des de fa molts
d’anys i el sector primari té un problema greu, molt greu a les
Illes Balears i, per tant, jo crec que ens falten moltes coses a fer
i, de fet, això es constata en problemes que hem tengut aquesta
legislatura. La situació de Mercapalma, la situació dels
escorxadors, la necessitat que la conselleria faci una acció que
nosaltres li volem lloar, de posar 1.700.000 euros i fer compra
directa, això no són més que llums, senyals que demostren que
tenim un problema, perquè si no, no faria falta aquesta
intervenció, no tendríem aquesta gravetat a determinades

infraestructures bàsiques per a la comercialització del producte
local. Per tant, em permetran que no pugui compartir el seu
optimisme, m’agradaria i voldria que fos així, però crec que
estam molt enfora. 

El Sr. Castells encerta perfectament amb allò que s’ha de
fer, evidentment s’ha d’identificar, hem d’avançar en què el
consumidor pugui d’una manera fàcil i ràpida identificar aquest
producte local i que evidentment hi hagi un rigor darrere
d’aquesta qualificació, també uniformitzar un poc la
nomenclatura, perquè quilòmetre zero, producte autòcton,
producte local, això també al final acaba sent dolent per a la
identificació que volem. 

Evidentment la promoció, com vostès saben en comissió ho
he dit moltes vegades, un dels grans problemes és la
comercialització, la comercialització, aquest és el gran
handicap que tenen els nostres pagesos. I aquí discrep un poc
de l’opinió que ha expressat el portaveu del Grup Parlamentari
de Podemos, perquè a nivell de comercialització i a nivell de
promoció és molt més fàcil arribar al 30 o al 40% que no el
consum casolà, de llar, perquè som més pocs i, per tant, l’acció
de promoció és més fàcil, perquè, clar, arribar als ciutadans és
molt més difícil i tots sabem que hi ha grans cadenes de
distribució que estan absolutament en contra de donar
protagonisme i d’apostar pel producte local. I, de fet, de les
més importants estan en aquesta línia i això crea una dificultat
i una distorsió molt important. 

I evidentment concertació, poder parlar com deia el
senyor... i en aquesta línia que jo feia la reflexió, al diputat de
Podemos, evidentment concertar amb els hotelers, concertar
amb els grans distribuïdors és un camí que en teoria ha de ser
més fàcil que arribar un a un al consumidor final. Aquest seria
el camí.

Finalment només vull dir que la seva moció constata
l’incompliment constant del Govern de les Illes Balears, perquè
aquí la meitat de la seva moció és, escoltin, senyors del govern,
facin el que ja hem aprovat. I és trist que ens haguem de
dedicar a reiterar les seves obligacions al Govern de les Illes
Balears.

Gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Benlloch.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors diputats.
El Grup Parlamentari Socialista donarà suport a la moció
relativa a producte autòcton balear que presenta el Grup
Parlamentari Mixt i també estem d’acord amb totes les esmenes
presentades de tots els altres grups parlamentaris. 

Voldríem destacar alguns punts derivats de la interpel·lació
del passat 4 de maig, en relació amb l’estudi sobre les cadenes
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alimentàries, publicat per la conselleria, considerem una dada
important que el 73% de la població de les nostres illes està
totalment d’acord a aconseguir una major sobirania alimentària.
Diguem-ne que això, aquest concepte està acceptat a la societat
balear. Estam d’acord també a fomentar la producció i
estimular la demanda de productes locals i en la seva millor
identificació. Aquesta identificació del producte elaborat a les
nostres illes ha de posar en valor per una banda la seva
originalitat, també la tradició i per suposat la qualitat específica
de què gaudeixen els nostres productes. Però s’ha de tenir en
compte també que la definició i la distinció de producte local
és un tema molt complex, a causa de la normativa europea
sobre la identificació d’aliments, els paràmetres a tenir en
compte o el funcionament del mercat respecte de països tercers.

Altre tema important és tractar la petjada de carboni dels
productes, tenint en compte el consum de proximitat i la lluita
contra el canvi climàtic. I per altra banda és vital incentivar la
utilització en la mesura del possible, de matèries primeres
locals, en el moment de transformar o de produir els productes
alimentaris a les nostres empreses de les Illes Balears. També
s’ha de treballar per augmentar el consum, la venda directa a
les cadenes curtes de comercialització, als mercats i a les tendes
de proximitat. I, en aquest sentit, el proper mes es posarà en
marxa un pla de dinamització dels mercats locals, com va
comentar la consellera -o sigui, que enhorabona, però s’ha de
continuar treballant per aquest sentit-, però també és molt
important augmentar la presència del nostre producte local a les
grans superfícies i s’han d’estimular els sectors de l’hoteleria
i de la restauració i utilitzar també el producte local. En
definitiva, mesures per incentivar el consum en el sector
turístic, a la indústria alimentària i al sector del comerç. No
podem oblidar treballar també per augmentar l’exportació dels
nostres productes a altres indrets.

Quant als punts de la moció que tracten el frau alimentari,
ja s’estan desenvolupant els mecanismes per aplicar la llei de
control de la cadena alimentària, per protegir els productors
dels possibles abusos que hi pugui haver. En relació amb la
primera mesa del producte local, celebrada el passat 12 de
maig, es va tractar o és un objectiu que s’ha de tractar, que és
la creació d’una identificació que englobi a tot el producte
local, com estem parlant. És una tasca complicada, jo crec, a
causa de la normativa europea -com s’ha comentat- i també
nacional, autonòmica i local. Però jo crec que hi ha un interès
per part de tots els agents implicats i que s’està treballant ja de
fet amb els tècnics de la casa, que segur que estan fent bona
feina en aquest sentit i els consells reguladors de les
denominacions d’origen per avançar en aquest tema, cara a una
propera reunió de la mesa. Li desitgem molta sort, Sra.
Consellera.

Bé, en resum, nosaltres estem convençuts que aquesta mesa
sí que millorarà el posicionament a la cadena alimentària del
producte local agroalimentari i també una major sobirania
alimentària. Desitgem molta sort i que hi hagi bons consens i
bons pactes entre tots els implicats, perquè, de fet, des de les
administracions públiques, les administracions autonòmiques,
insulars i locals a través de la FELIB, tenen totes el mateix
objectiu, un objectiu de destacar i de fer créixer el consum de
producte local. 

No hi ha cap dubte, Sr. Castells, que tothom està d’acord en
la promoció del producte local, amb totes les PNL que s’han
presentat, amb aquesta moció, tothom hi vota a favor. O sigui
que jo crec que la societat balear és un impuls que ha de donar
al sector primari i el sector tindrà el suport segur, segur de tots
els agents implicats.

Li desitgem molta sort, molta sort a la propera mesa, molta
sort en la seva feina i molta sort a la conselleria.

Gràcies a tots.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Benlloch. Ara correspon el torn de paraula al
grup proposant. Té la paraula el Sr. Castells.

(Se sent el timbre de crida per a votació)

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Si em permeten la broma, senyores
i senyors diputats, tanta unanimitat m’aclapara, dec estar
perdent facultats. La propera vegada faré un quart de volta més
perquè no anem bé, està clar que no anem bé.

Feta aquesta broma, vull agrair-los a tots les seves
aportacions, els seus comentaris i el seu acord en la major part
dels arguments d’aquesta moció. A la Sra. Pons Fullana li he de
dir que estic totalment d’acord amb l’esmena que ens presenta,
jo havia fet una moció pensada més aviat en l’estímul de la
demanda i no tant en estimular l’oferta i fer possible una major
producció i més competitiva, però no és incompatible i per tant,
l’accepto i entenc que evidentment és un dels elements clau de
qualsevol política agrícola i, per tant, no hi ha cap problema per
incorporar-ho.

Estic d’acord amb vostè que el sector està queixós i això
també ha fet d’alguna manera que aquesta moció caigués en un
moment d’actualitat. S’ha donat la casualitat, doncs ha posat de
relleu la importància que el Parlament es manifestés avui sobre
aquesta qüestió.

Respecte de les esmenes que m’ha presentat el Sr. Joan
Mas, com ja he avançat, les accepto, les acceptaré totes, crec
que milloren la moció; de fet, Sr. Mas, per a mi vostè és una
autoritat en aquesta matèria i, per tant, només faltaria que no
hagués d’acceptar unes esmenes que es veu que van dirigides
i van adreçades a millorar la comprensió de la moció.

Simplement, li proposaré una correcció a l’esmena 4950, en
què el text original deia que “El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern a definir amb l’instrument normatiu que es
consideri oportú...”, i vostè em demanava d’incloure
“encomanar a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i
Alimentació”; jo preferiria que aquest element no l’afegíssim
i ho mantinguéssim com estava: “instar el Govern a definir amb
l’instrument normatiu que es consideri oportú”, perquè aquest
instrument normatiu al final haurà de ser un decret,
probablement i, per tant, si aquí diem que l’encomanem a la
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conselleria es podria donar a entendre que ens referim a una
normativa de menor rang. Per tant, jo prefereixo, crec que el
Parlament ho ha d’encarregar al Govern i el Govern ja decidirà
quina forma normativa se li dona i, per tant, qui és el
responsable de tirar-ho endavant.

D’acord amb el que ha apuntat el Sr. López, que el producte
local pot admetre fins a cert punt l’ús d’algunes matèries
primeres de fora, perquè si no el producte local transformat
podria reduir-se a un catàleg ínfim de productes; per tant, jo
estic d’acord amb vostè, simplement el que dic és que això s’ha
de regular, que hem de regular quin nivell d’originalitat, quin
nivell de qualitat, quins orígens, quines qualitats, per tant,
d’acord amb vostè.

I també estic d’acord amb vostè que el petit comerç és
fonamental, fixi’s que en el nostre punt 3, quan demanam que
hi hagi una política de subvencions, no diem només a grans
superfícies, diem a qualsevol local comercial perquè identifiqui
bé el producte local. I jo quan ho vaig redactar, bàsicament
pensava en petits locals, que són els que més suport necessiten,
primer perquè tenen menys espai i després perquè tenen menys
recursos per poder senyalitzar bé el producte local en els seus
espais.

Al Sr. Méndez, vull dir-li que la seva sospita és totalment
encertada, impuls sobirà, efectivament, crec que tant en el meu
text com en les esmenes que ha presentat el Sr. Mas.

I accepto evidentment el guant que vostè em llança que vaig
impugnar el concepte de producte local, però fixi’s que al final
el producte local, és a dir, definim aquí el producte local de
forma més estricta que com definia jo originalment el producte
autòcton. Per tant, d’alguna manera no hi ha discussió en el
concepte, quan jo vaig posar a la moció producte autòcton és
perquè no volia referir-me a un producte vague, indeterminat,
i les esmenes que em presenta el Sr. Mas agafa, amb llança la
idea que en el sector això es coneix com a producte local, però
a la vegada fa una restricció encara més gran en el punt 1, quan
diem que les categories de qualitat hauran d’acomplir aquests
requisits, quan, en canvi, jo feia un concepte de producte
autòcton molt més ampli.

Per tant, crec que, al marge de la discussió nominalista en
el concepte, hi ha una coherència absoluta.

Vostè, és clar, em deia que miràs alguns punts perquè deia
que hi ha alguns criteris que no són dels que parlam; bé, jo crec
que aquí el que hem de dir és quins criteris, sobre quins criteris
s’ha de decidir, la determinació de quins valors hagi d’adquirir
cada criteri: la qualitat, l’origen, tot això, evidentment, és un
treball tècnic molt complex, com ha dit la Sra. Benlloch i,
evidentment, excedeix absolutament la possibilitat d’aquest
parlament de determinar-ho.

I quant al Sr. Melià, vostè em diu: parlam més que no fem
feina, no? I evidentment té raó i jo no ho vull negar, i vostè
també ho ha endevinat que hi ha una idea podem dir d’això que
popularment se’n diu la “gota malaia”, no?, i és que ja fa uns
mesos vam aconseguir que s’aprovés una proposició no de llei
en comissió, s’incompleix, escolti, venim al Ple i insistim en el
mateix, i si ho hem de dir d’una forma també més culte, doncs

apel·lar al vell aforisme llatí “la gota no forada la roca per la
seva força sinó pel sol fet de caure”. Doncs MÉS per Menorca
això ho té molt clar, vostès veuen que nosaltres tenim un
repertori de temes que per a nosaltres són prioritaris, són
fonamentals, aquest n’és un i, per tant, aquí s’ha fet referència
a moltes proposicions no de llei i a moltes iniciatives que s’han
dut a comissió, nosaltres també n’hem dutes a comissió, però,
a més a més, portem aquesta al Ple.

I per acabar, i també referint-me al Sr. Méndez, que vostè
em deia: escolti, no comencin a fer inspecció abans d’haver
definit què és producte local. Escolti, Sr. Méndez, és que ja hi
ha en aquests moments pràctiques enganyoses, per exemple, si
vostè, i ara m’invento aquesta marca, no?, col·loca en el mercat
uns pots de melmelada i els posa “melmelada de Mallorca” i
resulta que allò és una melmelada que ve de la península, que
vostè en grans dipòsits vostè l’únic que fa és posar-ho a un pot,
doncs això ja és una pràctica enganyosa i, per tant, això ja és
susceptible de ser controlat. Tal vegada és legal, no ho sé, però,
per tant, escolti, jo crec que la lluita contra el frau, la lluita
contra l’engany i la lluita contra pràctiques confuses de cara al
consumidor no cal que haguem definit què és producte local
per posar-nos-la a fer.

Ja hi ha una política en aquest sentit, per això he acceptat
l’esmena del Sr. Mas, dient que simplement el que hem de fer
és reforçar aquesta inspecció, però crec que, efectivament, hem
d’insistir que és necessari perseguir tots aquests enganys.

Això és tot, moltes gràcies. Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Un cop finalitzat el debat, el grup proposant accepta totes
les esmenes i ha plantejat una transacció a l’esmena 4950, que
fa referència al punt número 1. Qualque grup parlamentari s’hi
oposa? Molt bé.

Qualque grup demana votació separada o no? Ningú no
demana votació separada. Doncs farem una única votació que
inclourà totes les esmenes incorporades, de modificació i
d’addició. Per tant, passam a votar. Votam.

53 vots a favor, cap en contra i cap abstenció.

(Se sent el timbre de crida per a votació)

Ara passam al quart punt de l’ordre del dia que correspon
a la votació de proposicions no de llei, atesos els empats
produïts en comissió.

IV.1) Votació de l’apartat 4 de la Proposició no de llei
RGE núm. 1763/21, dels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca i Unidas Podemos, per unes pensions dignes, atès
l’empat produït en comissió.

En primer lloc, sotmetem a votació l’apartat 4 de la
Proposició no de llei RGE núm. 1763/21, dels Grups
Parlamentari MÉS per Mallorca i Unidas Podemos, per unes
pensions dignes. Passam a votar. Votam.
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29 vots a favor, més un vot telemàtic, que fan 30 vots a
favor; 18 vots en contra, més un vot telemàtic en contra, que
fan 19; i 5 abstencions.

IV.2) Votació de l’apartat 1 de la Proposició no de llei
RGE núm. 10364/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a qualitat en l’ocupació pública.

En segon lloc, sotmetem a votació l’apartat 1 de la
Proposició no de llei RGE núm. 10364/20, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a qualitat en l’ocupació pública.
Passam a votar. Votam.

25 vots a favor, més un vot telemàtic, que fan 26 sí; 27 vots
en contra, més un vot telemàtic, que fan 28 no; i 1 abstenció.

V. Proposta de creació d’una comissió no permanent
d’investigació sobre la discriminació a l’atenció sanitària a
la tercera edat durant la crisi de la COVID-19. Escrit RGE
núm. 9497/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares.

Finalment, passam al debat de la proposta de creació d’una
comissió no permanent d’investigació sobre la discriminació a
l’atenció sanitària a la tercera edat durant la crisi de la COVID-
19. Escrit RGE núm. 9497/20, del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares.

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente, buenos días, diputados y diputadas
autonómicos. Casi un año ha pasado desde que solicitamos la
creación de esta comisión de investigación, la Mesa, con
mayoría de las izquierdas, muy hábilmente maneja la agenda de
los asuntos que tratamos en este Parlamento para intentar diluir
en el tiempo la atención mediática que determinados asuntos
puedan suscitar. Pero nuestro grupo no va a desistir en su
empeño de controlar la acción del Gobierno, que es, entre otras
cosas, para la que nos han elegido los ciudadanos.

Nos trae sin cuidado si es un tema actual o si ha dejado de
merecer la atención mediática, estamos aquí para denunciar las
injusticias y los abusos de poder que este gobierno autonómico
está actuando de forma despótica y de espaldas a los
ciudadanos, de manera especialmente descarada desde el inicio
de esta pandemia. En este caso, se trata de la atención
discriminatoria que han sufrido las personas mayores que
residen en residencias de tercera edad durante el tiempo que la
Sra. Armengol y el Sr. Sánchez han estado al frente del
gobierno autonómico y del gobierno de la nación,
respectivamente. Atención discriminatoria que llegó al punto de
realizar una clasificación por colores, un cribado semáforo para
agrupar en tres macabras categorías a todas las personas que
residían en residencias de tercera edad: en verde, los agraciados
que podrían acceder a un hospital de agudos o a una UCI, en
caso de necesitarlo; en naranja, aquellos que serían objeto de
una valoración, en caso de manifestar síntomas de coronavirus,
para decidir si serían derivados a un hospital o a cuidados
paliativos; y en rojo, todos aquellos que, en caso de enfermar,

tendrían vetado el acceso a un hospital para intentar su
curación.

Esta decisión de dejar morir a una persona en caso de que
enferme, incluso antes de que haya enfermado, y sin saber aún
en qué situación se encontraría en caso de enfermar, se hizo,
además, de espaldas a las familias, que se enteraron por la
prensa, como todos los ciudadanos de estas islas cuando leímos
la espeluznante noticia en un periódico local.

Por tanto, esta clasificación, denominada por la Consejería
de Salud, Plan de Contingencia, determinó a priori, antes
siquiera de enfermar y de ser valorados por un facultativo, que
a miles de personas se les vetase su derecho a la asistencia
sanitaria para su posible curación. Hemos sabido que para la
realización de este cribado se aplicaron unos tests que
determinaron el nivel de deterioro cognitivo y funcional de los
ancianos, de modo que la clasificación se basaba en el grado de
dependencia, no en el estado de salud en el momento de
enfermar, sino en el grado de dependencia. Y aún hoy
desconocemos qué profesionales y con qué cualificación
llevaron a cabo esta infame y tétrica clasificación que afectó a
más de 5.000 personas de las Islas Baleares.

Como decía, lo hicieron por decisión del Gobierno de
Baleares, a través de la Consejería de Salud, que ordenó a todas
las residencias de ancianos llevar a cabo esta clasificación de
espaldas a los propios ancianos afectados, de espaldas a sus
familias y hasta a espaldas del Comité de Bioética de la propia
Consejería de Salud, que no se pronunció al respecto.

El Gobierno de Baleares, el Gobierno de la Sra. Armengol,
traicionó todos los principios que deben regir para la
distribución equitativa de los recursos sanitarios en situaciones
de emergencia. El Gobierno de Baleares no atendió el principio
de transparencia al ocultar deliberadamente lo que estaban
perpetrando para discriminar a miles de ancianos en las
residencias, a los que abandonaron y ordenaron su veto a un
posible tratamiento curativo.

Y tampoco atendieron al principio de universalización,
puesto que este fúnebre plan de contingencia solo se aplicó a
quienes vivían en residencias de ancianos y no a la totalidad de
la población. Desconocemos si algún anciano que fue
desatendido, olvidado o dejado morir sin acceso a tratamiento
curativo, habría corrido mejor suerte de estar viviendo en su
casa con su familia, en vez de estar recluido en una residencia.

Las decisiones de adecuación a la intensidad terapéutica se
fundamentan en el conocimiento científico, la calidad de vida
del paciente y sus preferencias, las posibilidades de
recuperación y los criterios de futilidad. Demasiadas variables
para dejarlas al arbitrio de la realización de unos tests por no
sabemos qué trabajadores ni con que garantías de que se haya
respetado el derecho a la vida y a la salud de miles de
ciudadanos de estas islas, a los que precisamente debemos
respeto, cuidados y reconocimiento, porque, precisamente, es
a las personas mayores a quienes debemos todo lo que hoy
somos, nuestra prosperidad democrática y desarrollo
económico lo hemos heredado de ellos, y lo cierto es que
muchos de nuestros mayores han muerto solos y abandonados
en las residencias, y aún desconocemos con qué respaldo
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médico, científico o bioético se actuó en el momento de decidir
el destino de todos ellos.

El tétrico cribado semáforo hizo saltar las alarmas hace un
año, pero lo cierto es que hemos conocido más situaciones
abusivas a las que se ha sometido a los ancianos residentes en
centros de tercera edad en esta comunidad autónoma; se les ha
prohibido contactar con sus familias durante meses, causando
una agonía indescriptible a miles de familias que desconocían
si volverían a ver con vida a sus familiares de avanzada edad y
retenidos en las residencias bajo un régimen carcelario,
mientras el resto de la población de todo el país había salido ya
del confinamiento obligado al que nos sometió el Gobierno de
Sánchez, durante tres meses en 2020.

Para quienes residían en centros de tercera edad en Baleares
la pesadilla se prolongó mucho más de esos tres meses, porque
se les aisló sin poder contactar con sus seres queridos, sin
ofrecer alternativa alguna para poder ser visitados de forma
segura, se les prohibió salir de las residencias cuando el resto
de la población no tenía ningún tipo de restricción en su
movilidad, y se llevó a cabo todo este abuso de derecho sin
informar a las familias de esos ancianos ni de los tratamientos
médicos a los que accedían, ni de las pruebas diagnósticas que
se les practicaban, ni de los resultados obtenidos, ni de los
protocolos ni circunstancia alguna en la que se encontraban sus
familiares ancianos, y así durante meses, llegando incluso las
familias afectadas a enterarse por la prensa, en el mejor de los
casos, del avance de la vacunación y del número de residentes
y profesionales vacunados.

Les leeré un mensaje desesperado de un residente en una
residencia de ancianos de Mallorca que emitió en el mes de
enero de este año, ocho meses después de que al resto de
personas les hubiesen dejado salir del confinamiento, este
anciano decía: “Vivo desde hace siete años en la residencia.
Durante estos últimos meses de pandemia me han hecho doce
PCR, mañana me toca la trece, y los resultados siempre han
sido negativos. También hace una semana me pusieron la
primera dosis de la vacuna antiCOVID. A pesar de todo esto,
estoy actualmente confinado en mi habitación por diez días,
porque en la última PCR de hace cuatro días salió un caso
positivo en una residente de mi planta. Toda la planta está
confinada en su habitación, creo que la situación mía y la de
mis compañeros de planta es injusta, si alguien del exterior
puede ayudar a cambiar nuestra situación se lo agradecerá
profundamente.”

Pues bien, así llevan viviendo los mayores en las
residencias desde hace más de un año, confinando y
desconfinando módulos, encerrados en sus habitaciones,
incomunicados, sin pasarles ni una llamada, ni siquiera con un
inalámbrico desinfectado; muertes de residentes sin que la
familia reciba explicación alguna de las circunstancias en las
que se ha producido. Todo esto está pasando en las residencias
de ancianos de estas islas, lo sabemos porque así nos lo
comunican las familias.

Y todos estos agravios, este trato vejatorio e inhumano que
denuncian las familias y los propios residentes es lo que
pretendemos investigar, empezando por esclarecer las
circunstancias en que se vetó a miles de ancianos, su derecho

fundamental a la asistencia sanitaria ordenando a las
residencias a no derivarlos a un hospital antes incluso de haber
contraído enfermedad alguna.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. A fi i efecte d’organitzar el debat,
deman als diferents portaveus dels grups parlamentaris que
manifestin si volen intervenir en el torn a favor, en el torn en
contra o només fixar posicions.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

El Grup Popular a favor, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Ciudadanos?

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

El Grup Parlamentari Ciutadans, fixació de posicions.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

El Grup El Pi?

LA SRA. PONS I SALOM:

Fixació de posicions.

EL SR. PRESIDENT:

Unidas Podemos?

LA SRA. SANS I REGIS:

En contra.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Mixt?

LA SRA. TUR I RIBAS:

En contra.

EL SR. PRESIDENT:

El Grup Parlamentari Socialista?

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Sí, Sr. President, en contra.

EL SR. PRESIDENT:

El Grup Parlamentari MÉS per Mallorca?
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EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, president, en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Idò començam amb les intervencions dels grups
parlamentaris en torn a favor, té la paraula el Grup Parlamentari
Popular, la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, president, bon dia una altra vegada, diputades i
diputats. Primer de tot, permeti’m que denunciï, com a diputada
del Partit Popular, que som la portaveu de Serveis Socials, que
denunciï quan en aquesta cambra parlam de residències que no
hi hagi ni un sol membre del Govern de les Illes Balears.

(Alguns aplaudiments)

No esperava que n’hi hagués molts, però almanco esperava
que hi hagués la consellera de Salut i la consellera de Serveis
Socials, crec que els residents d’aquestes residències i les seves
famílies que ho han passat molt malament, no es mereixen que
avui aquí, quan parlam de residències, no hi siguin. Després
podríem entrar en moltes qüestions, però el que passa avui en
aquesta cambra és de vergonya. Per favor, vostès que poden ho
traslladin a aquests membres del Govern.

Dit això, primer de tot, nosaltres, el nostre grup
parlamentari volem començar i donar les gràcies, donar les
gràcies a tot el personal, a tots els treballadors, sanitaris i
sociosanitaris de les residències de les Illes Balears, les 56
residències de les Illes Balears, com també al personal dels
centres de discapacitat. Agraïment a tots els sanitaris que hi han
fet feina, que han donat una mà per contenir la COVID allà, a
les residències, i també, per suposat, unes paraules de conhort
per a totes aquelles famílies que han perdut els seus pares, els
seus padrins durant la pandèmia. Els temps parlamentaris són
els que són i ara, quasi un any després de coneixement de la
classificació per triatge dels residents, segons el seu estat, amb
el sistema de classificació GMA, avui veiem en Ple la petició
d’una comissió.

Dia 10 de juny de l’any passat, el Diario de Mallorca
publicava: “Salut va discriminar sense fer-ho públic en colors
l’atenció dels ancians de residències per la COVID-19, els
infectats, assenyalats en vermell, havien de ser derivats a cures
pal·liatives; en verd, podien ingressar en els hospitals d’aguts;
la classificació es va fer en ple estat d’alarma, pel col·lapse de
les UCI i la conselleria s’escuda en Pla de contingència.” Això
vostès no ho veuen, però està entre cometes perquè això és
talment com va sortir al diari.

El document de triatge va sortir de la Direcció d’Atenció a
la Cronicitat de l’ib-salut, a principis del mes d’abril, document
que va sortir publicat. Volien vostès, volia el Govern, tenir
aquesta classificació no dels residents que es trobaven
contagiats, sinó de tots, de tots els residents. Una directiva que
es va prendre des de la política de l’ib-salut, és a dir, per part
de la consellera.

Com va dir la consellera a una compareixença que nosaltres
li vàrem demanar i que es va fer aquí, el mes de desembre,
demanada pel nostre grup, es va enviar els formularis a totes i
a cadascuna de les residències, les privades, les concertades, les
del Govern, les dels consells, a totes; en aquest document, deia:
“Caldria que tenguessin classificats els residents del seu centre
en funció de l’estat de salut previ, la qualitat de vida i el nivell
funcional i cognitiu, en verd, groc o vermell, segons la taula del
document que se’ls va enviar.”

A un altre moment diu també el Govern, en aquest
document: “Ens posam en contacte amb vostè, amb data d’avui,
per saber el nombre real i total dels residents classificats en
vermell que tenen al centre de dia d’avui, i d’aquest vermell
quants són COVID o tenen símptomes compatibles.” Això està
tret d’un document del Govern que varen enviar a una
residència.

Hem de pensar que en aquell moment, març i abril, com
també va dir la consellera, no hi havia possibilitat de
diagnosticar casos lleus i molt manco de fer una detecció
precoç de positius, perquè no es feien tests PCR.

La Sra. Angélica Miguélez, directora de l’Atenció a la
Cronicitat i Coordinació Sociosanitària i Malalties Pocs
Freqüents de l’ib-salut, deia que havien enviat aquest document
i quan els familiars ho havien sabut havia generat crítiques i
que ella mateixa havia hagut d’intervenir en familiars.

En aquest cas no parlam de fer un estudi d’un sector
determinat per edat, com haguessin pogut decidir, per exemple,
fer aquesta classificació als majors de 60 anys, als majors de 70
anys, als majors de 80 anys, per mor de la seva major
mortalitat, sinó que la decisió va ser fer-ho als centres
residencials i a tots els interns, fos quin fos el seu estat. Però,
és que, a més, i per a nosaltres és el greu, ho feren sense donar
cap tipus d’informació, quan diàriament hi havia
compareixences de la presidenta Armengol i de la consellera de
Sanitat. Nosaltres li vàrem demanar a la consellera: si no hi
havia res a amagar per què fer-ho amb obscurantisme, per què
no dir-ho, per què no informar els familiars i residents?

No es tracta de qüestionar el sistema de triatge GMA, no es
tracta d’això, sinó la decisió política de, i aquí ve el que
nosaltres consideram important, quan es feia, es feia de manera
preventiva; de quina manera es feia, es feia comptant amb els
pocs recursos que tenien les mateixes residències, que era una
infermera; i sobretot, el com, és a dir, es feia sense
transparència i sense donar cap tipus d’informació.

Evidentment, d’aquestes 5.000 persones classificades
usuàries de residència, hi havia molts d’interns que tenien una
bona salut, un bon estat cognitiu i que els ho haguessin pogut
fer saber, però no només això, que haguessin pogut fins i tot
signar un document per determinar el seu tipus de tractament.

Per arribar als resultats de classificació per colors es varen
fer diferents sistemes de triatge, l’índex de Barthel, la mini
mental, l’escala d’autorització global GDS, etc. S’ha de dir que
les residències són espais assistencials amb molt poc personal
sanitari i en aquell moment es trobava minvat per l’alt grau de
contagis que hi havia dins el personal de les residències. El
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color vermell significava un deteriorament cognitiu molt elevat,
poca o nul·la mobilitat i autonomia, si estaven contagiats o
resultaven en posterioritat es podia descartar l’ingrés en un
hospital d’aguts i especialment a la UCI, per considerar-ho, i ho
dic entre cometes, perquè ha sortit als mitjans de comunicació,
dit per un membre del Govern, “un càstig inútil”; en el seu lloc
havien de ser derivats als centres d’atenció intermèdia:
l’Hospital General, La Sang, Joan March, Caubet i els dos
concertats de Sant Joan de Déu. Torn dir un altre pic, entre
cometes, “requereixen confort i control de símptomes amb
cures pal·liatives”, això era el que recalcava de manera textual
la instrucció relativa al color vermell.

Benvinguda consellera.

El cert és que aquest tipus de triatges són una eina clínica
d’emergència o d’urgència que es va introduir dins l’àmbit
sociosanitari, en un termini de temps molt just, van donar molt
poc temps a les residències per contestar aquest qüestionari, i
que es va fer d’esquena als familiars, d’esquena als mateixos
residents i d’esquena a la societat.

Som davant d’una mesura excepcional, dins un espai
sociosanitari, i ho vull recalcar, no parlam d’un sistema de
triatge i d’una classificació, sinó que parlam que, per primera
vegada, d’una manera excepcional, urgent i sense informació
es va fer dins un espai sociosanitari. Per això, nosaltres creiem
que hi ha una gran diferència a comparar això, que res no té a
veure amb el triatge que es pugui fer a urgències d’un hospital.
I precisament per això creiem que no informar de
l’actualització d’aquests sistemes de classificació de les
residències és el que ha causat la preocupació, el malestar i
l’alarma en els familiars, perquè són mesures excepcionals.

I hem de puntualitzar que ni tan sols es va consultar el
Comitè de Bioètica per no vulnerar els drets dels padrins,
hagués estat bé almanco fer aquesta consulta, nosaltres ho
consideram. Ara consideram necessari, des del nostre partit,
mirar cap al futur, i ho creiem que s’ha de mirar cap al futur, ja
que, i s’ha dit moltes vegades, aquí nosaltres ho tornarem
repetir avui, hi ha molt de marge de millora dins les
residències. Aquí s’ha parlat molt de les residències públiques
i privades i jo l’altre dia ho deia aquí, en aquesta cambra, d’un
pla de residències públiques que s’havien de fer 566 places
noves, construïdes noves, de residències públiques, en aquest
moment n’hi ha zero. Hem sabut que dins enguany i dins l’any
2021 s’arribarà a inaugurar, finalment, per donar la llicència a
una residència que s’ha fet a Marratxí amb 100 places, per a
grans dependents, que serà molt complicat entrar-hi, però
almanco tendrem aquestes cent places.

Avui per avui, zero de 566.

Per tant, creiem que hi ha molt per parlar de residències,
creiem que s’ha de parlar de protocols, creiem que han de venir
experts, creiem que tal vegada aquesta comissió d’investigació,
tal vegada no, segur, nosaltres creiem que aquesta comissió
d’investigació no hauria de ser just per al tema del semàfor;
nosaltres vàrem demanar molta documentació, vam demanar
moltes preguntes, s’han torbat nou mesos a donar-nos aquesta
documentació, però és vera que la vàrem demanar el mes
d’abril i, finalment, entre gener i febrer, l’hem tenguda tota,

perquè ja vàrem demanar que la consellera vengués aquí a
donar-nos les explicacions i, a partir d’aquí, ens varen fer
entrega d’aquesta documentació.

Ja la tenim, però creiem que és necessari que es faci una
comissió, de fet, jo, ahir, parlant amb el meu grup parlamentari,
vàrem mirar a veure si hi havia possibilitat d’aquesta comissió
d’investigació si s’hagués demanat amb una PNL, doncs poder-
la demanar no per l’article 58, sinó per l’article 60 i 61, fer una
comissió d’estudi i parlar i fer una comissió de residències.
S’han de fer nous protocols, però d’una vegada per totes hem
d’establir què és un espai sociosanitari i que hem de disposar
de personal sanitari.

Com és que es va optar per dur els residents de les
residències a uns hospitals o no dur-los i no es va optar per
medicalitzar aquestes residències? Com dic, hi ha molt per
parlar, hi ha molt per fer, el meu temps s’acaba.

Si hi hagués hagut una manera, repetesc, si s’hagués
presentat aquesta petició via PNL nosaltres avui haguéssim
presentat una esmena, ahir haguéssim presentat una esmena,
com que no és així, nosaltres ens comprometem en el pla de
treball que, com vostès saben, hem de presentar tots els grups
si hi ha una comissió d’investigació, en el Pla de treball
especificar clarament quins són els motius d’aquesta comissió,
quines són les compareixences que volen fer perquè vostès, i
crec que cap aquí no podrà negar que s’han de canviar
moltíssimes coses a les residències, no s’ha de penalitzar una
residència privada o no privada; perquè al final l’altre dia la
consellera treia pit de la concertació de places, perquè les
úniques places que han augmentat a les Illes Balears han estat
les places que s’han concertat a través de concerts públics amb
places privades...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, per favor, acabi.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Per tant, els deman, i crec que vostès han vist tots el meu to,
és un to constructiu, crec que no es poden negar -no es poden
negar- que es faci una comissió sobre les residències. Esper que
recapacitin, esper que aquests vots que s’han de pensar siguin
vots positius, perquè ho podem modificar que aquesta comissió
d’investigació no just tracti el semàfor, no just tracti uns fets
que han passat, sinó que miren el futur i...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... aprovem una comissió que realment serveixi per a tots
aquests padrins i pares que s’ho mereixen.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tots i a totes. Unidas
Podemos votarà en contra de la creació d’una comissió
permanent d’investigació sobre la discriminació a l’atenció
sanitària, a la tercera edat durant la crisi de la COVID-19.
Votarem no perquè entenem que VOX empra una mesura
tècnica per treure rèdit polític amb la proposta que presenta
avui aquí.

El sistema de classificació internacional per a grups de
morbiditat ajustat és un indicador de la salut de la malaltia que
s’empra dins l’àmbit sanitari. Els colors de classificació no
determinen en aquesta comunitat autònoma, Sra. Ribas, sinó
que orienten, orienten els professionals i facilita poder donar
una resposta ràpida i adequada a cada pacient. No a totes les
comunitats autònomes el color orienta, com desgraciadament
sabem.

VOX intenta fer en aquesta cambra la política de l’enrenou
a què tan acostumats ens té, desinformar i confondre la nostra
societat, política destructiva i de desgast cap al govern.
Qüestiona els professionals en aquest cas que fan feina per
pal·liar els efectes de la COVID-19.

Només cal escoltar la intervenció d’avui de la representant
de VOX, deu minuts d’intervenció i ni una sola proposta de
millora a l’atenció, prevenció o actuació sanitària en les
persones majors, ni una sola proposta. El que realment cerca
VOX, amb totes les mesures que presenta en aquesta cambra és
només per intentar treure rèdit polític, per petit que sigui, és
indiferent a costa de qui, per a ells tot val, ja pot ser una
persona menor d’edat, una persona immigrant, una víctima de
violència de gènere o persones grans, tant fa.

VOX justifica per demanar una comissió d’investigació en
aquesta comunitat autònoma la falta de transparència a la gestió
i un suposat maltractament que ha donat el Govern a les
persones majors durant la pandèmia. Mantenir aquesta proposta
és un sense sentit, amb la quantitat d’informació de la qual
disposem avui en dia sobre les mesures sanitàries a la nostra
comunitat autònoma.

A més, ja, el maig del 2020, abans de registrar aquesta
iniciativa, la Fiscalia va arxivar la denúncia que vosaltres vau
posar, en una investigació en la gestió de les residències de
Balears, la Fiscalia la va arxivar. I VOX, per poder seguir amb
la seva política de crispació, va enregistrar la petició en aquest
Parlament. Si per via judicial no es pot treure ja més rèdit
polític, doncs ho farem per aquí, per seu parlamentària.

Per favor, senyores i senyors diputats, siguem seriosos i
responsables amb la feina parlamentària i amb els nostres
discursos, no crispem la ciutadania amb mentides i pors pel
simple fet de treure rèdit polític, a Balears no hi ha hagut
discriminació a l’atenció sanitària a la tercera edat, en la gestió

d’aquesta maleïda pandèmia, la COVID-19; totes les
administracions, ajuntaments, consells, governs, entitats,
treballadors i treballadores, tercer sector, totes i tots es van
bolcar i estan completament bolcats en una gestió eficaç de la
pandèmia a tots els nivells, i per a tots els col·lectius.

A l’inici de la pandèmia, a la primera onada, vàrem viure
moments molt difícils i complicats pera a tota la societat. Les
persones de les residències de la gent gran, sense dubte varen
ser les primeres que varen patir la pandèmia de forma més
agressiva en aquest país, en aquesta comunitat autònoma. Per
al Govern, per als consells i per als ajuntaments ha estat una
prioritat l’atenció de la gent gran en la gestió de la pandèmia,
fem feina d’una manera coordinada permanentment, avaluant
diàriament o setmanalment els problemes que hi havia i com es
podien resoldre per veure com poder actuar d’una manera més
eficaç, ràpida, per assegurar una atenció de qualitat a la
ciutadania.

Entre totes les mesures sanitàries assistencials que s’han fet
en aquesta comunitat autònoma al llarg de la pandèmia podem
destacar el Pla de mesures de prevenció, contenció i
coordinació per a les residències de la tercera edat, i també per
a gent discapacitada. La creació d’unitats específiques als
hospitals d’aguts per a la COVID per a la gent gran; un
augment de la plantilla en els professionals, d’infermeres i
auxiliars d’infermeria; com també el pla formatiu dirigit als
treballadors i treballadores de qualsevol tipus d’incidència.

Altres mesures i actuacions per a persones majors que ha fet
el Govern en matèria de serveis socials, cal destacar la feina de
la Conselleria d’Afers Socials que va fer el suport telefònic a la
població per prevenir un diagnòstic i pal·liar la soledat, amb
més de 80.000 telefonades. L’augment en un servei d’ajuda a
domicili per a persones amb dependència, amb més de 7.500
hores. També un augment del servei de teleassistència, on es
beneficiaran aproximadament unes 11.000 persones en situació
de dependència. Així com l’aprovació d’una prestació
econòmica extraordinària, en compensació d’atenció a l’entorn
familiar pera les persones en situació de dependència a les
quals es va suspendre el servei de centre de dia.

Totes aquestes mesures són alguns exemples de la gestió de
Balears en la gestió de la pandèmia per a les persones majors.
Des que va començar la vacunació, les dades de la COVID a
les residències s’han reduït fins a un 95%, fa més de tres mesos
que en aquesta comunitat autònoma no hi ha cap positiu de
COVID a les residències, i d’això no es parla, no se’n diu res.
Les persones majors, malauradament, són les persones d’alt risc
de contagi d’aquest maleït virus. Han patit molt i des d’Unides
Podem volem enviar tot el nostre afecte a les persones i
famílies que ho passen malament, especialment a les persones
majors que és el motiu del debat d’avui.

Tots els estudis i anàlisis d’experts o d’entitats que es
realitzen a les darreres setmanes i mesos posen de manifest
algunes conclusions, entre d'altres indiquen que existeix una
relació entre el nombre de morts en residències de la COVID-
19 i la despesa pública, la ràtio de la cobertura, la seva
titularitat pública o privada o la grandària de la residència.
Espanya, en comparació amb països del seu entorn de la Unió
Europea, arrossega un dèficit d’inversió pública des de fa ja
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molts d’anys. La inversió d’Espanya en protecció social a les
persones grans de més de 65 anys és d’aproximadament uns
12.000 anuals, per sota de la mitjana europea que és
aproximadament uns 16.600 euros. Gairebé tres de cada quatre
places de residències a Espanya són privades, hi ha una
privatització important en el sector de les residències de majors
a Espanya. 

Existeix una relació entre el nombre de morts de la COVID-
19 en residències públiques o privades?, hi havia més cobertura
on més residències públiques hi ha? També s’ha observat que
les macroresidències són les més vulnerables a brots d’alta
letalitat de la pandèmia durant la primera onada. Les
residències de menys de 25 places són les que menys han patit
la primera onada.

Des d’Unides Podem tenim molt clar el model
d’envelliment que volem per a la nostra comunitat autònoma i
per al nostre país. En els pròxims 10 o 15 anys la població
envellida augmentarà d’una forma considerable i ja estam
treballant per garantir un envelliment actiu i de qualitat. 

Dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 aposta per canviar
el sistema de cures posant, passant d’un model residencial
obsolet a un altre centrat en l’atenció domiciliària a majors i
dependents amb un pla de xoc per a l’economia de les cures i
reforç de les polítiques d’inclusió. En concret hi ha tres línies
d’inversions principals: un pla de suport i de cures a llarga
durada amb una inversió de 2.100 milions d’euros que
promourà el canvi de model residencial per a les persones
majors; i en situació de dependència, un altre centrat en
l’atenció domiciliària; també un pla de modernització dels
serveis socials amb una inversió de 900.000 milions d’euros, i
el pla Espanya país accessible, dotat amb més de 157 milions
d’euros. 

La sortida de la crisi de la COVID-19 no pot comptar amb
més desigualtats. La gran majoria de la ciutadania ja va pagar
les conseqüències a l’anterior crisi econòmica i en cap cas
aquell patró no es pot repetir. S’ha de continuar afrontant
aquesta crisi sanitària, econòmica i social blindant els drets
socials i assegurant el benestar de les famílies i les persones,
prioritzant les que estan en situació de vulnerabilitat. 

La població ha de disposar d’unes mínimes condicions de
vida i de benestar. Sobre aquesta base avançarem cap a un futur
en el qual estiguem més protegits per defensar la cosa pública,
per defensar la cosa comuna. 

Des d’Unidas Podemos seguirem treballant des de totes les
institucions per posar la vida de la gent en el centre de totes les
polítiques. Aquest és el nostre full de ruta, el d’Unidas
Podemos; quin és el full de ruta de VOX? Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, el Sr. Ensenyat. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, president, nosaltres no pretenem ni normalitzar ni
blanquejar el feixisme, per tant, no farem ús del nostre torn
d’intervenció.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Bona tarda. A veure, jo lament que en
qüestions tan importants, i aquesta n’és una evidentment, no es
vengui amb una intenció honesta de parlar de residències, de
model de residències o fins i tot de posar en evidència aquells
errors que s’han comès o que s’han pogut cometre i de parlar
de propostes. Jo ho lament, perquè aquesta proposta que VOX
va presentar, amb tot el seu dret evidentment, es va presentar el
juny de 2020, és a dir, quan pràcticament encara ens estàvem
despertant del malson que vivíem en aquell moment i que
encara vivim ja d’una manera menys intensa i que d’alguna
manera es va fer segurament amb encara poc coneixement de
causa perquè el juny de 2020 encara estàvem pràcticament
confinats, una part del mes de juny vàrem estar confinats.
Teníem i disposàvem encara de poca informació, hi havia
encara molta confusió i hi havia un esforç ingent per part de
totes les residències, tant públiques com privades, per fer el
millor que es podia en aquell moment i atendre de la millor
manera possible els majors que hi estaven, a totes les illes.

Per tant, a mi em sorprèn que en el mes de juny es pugui
presentar una petició de creació d’una comissió d’investigació
agafant-se d’un fil, que és un sistema de cribratge, que crec que
s’ha constatat, vull dir que és un sistema de cribratge que no
s’ha inventat la Conselleria de Salut sinó que és un sistema
validat i reconegut per la comunitat científica, en aquest cas
mèdica o del sistema de salut, i que també es pot qüestionar
evidentment, però vull dir que existeix i es fa per atendre casos,
entenc jo, d’extrema necessitat i urgència i que requereix
facilitar l’organització del sistema de salut i sociosanitari per
donar la millor resposta possible a aquelles persones que es
troben ingressades o residents millor dit. 

Dit això, vaig a una altra qüestió d’aquesta mateixa
proposició. Aquesta proposició a part d’haver-se presentat a
aquesta data, que dic que és curiós, vull dir que no estam ni
despertant del malson i ja es demana aquesta comissió, però el
llenguatge que s’utilitza denota ja una càrrega de culpabilitat
cap al Govern. “Discriminació per colors”, no es parla de
selecció per colors o classificació per colors, no, discriminació
per colors, per tant, es dóna a entendre que el Govern ja, de
manera tàcita, pel fet de fer servir aquest sistema estava
discriminant una sèrie de persones. 

Vostès no volen parlar i no volen aclarir res, volen amb
aquest llenguatge i amb aquest tipus d’iniciativa ja volen acusar
el Govern abans fins i tot que es creï cap comissió
d’investigació. 
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Diu que "les persones classificades en vermell no tenen dret
a l’assistència sanitària".  Les persones classificades en vermell
no tenen dret a l’assistència sanitària?, i això d’on s’ho treuen
vostès?, quines proves tenen per constatar aquests fets? I
llavors el més greu de tot, vostès fonamenten la seva acusació
en una notícia que va aparèixer al Diario de Mallorca. Doncs
mirin, darrerament en surten tantes de notícies falses als mitjans
de comunicació, tantes, tantes, que està bé fonamentar-se en
una notícia que surt a un mitjà de comunicació, però jo crec
que per ser rigorosos m’hagués fonamentat també en altres
informes, en altres notícies, en altres comunicacions o en altres
opinions acreditades. Ara bé, fonamentar tot això només en una
notícia del Diario de Mallorca, amb tots els meus respectes al
Diario de Mallorca, com si fos qualsevol altre, crec que té poc
sustent com per justificar aquesta comissió.

Nosaltres no li donarem suport perquè vostès no volen
parlar de model de residències, no en volen parlar, de model de
residències, vostès volen continuar amb la seva estratègia de
desgast al Govern i vostès acusen abans de conèixer els fets i
acusen abans de tenir els debats. Per tant, nosaltres davant
d’aquest tipus de política evidentment no els donarem suport.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA: 

Bon dia, president. Senyors diputats, senyores diputades.
Vull començar la meva intervenció amb un reconeixement
especial a tots els professionals sanitaris i sociosanitaris que
han fet feina i que segueixen fent feina avui en dia de manera
incansable en els centres residencials per poder atendre les
persones més vulnerables de la nostra ciutadania, les persones
majors, al llarg de l’actual situació de pandèmia. 

Dit això, i pel que fa a l’objecte de la petició de la comissió
d’investigació que ha demanat el Grup Parlamentari VOX
sobre -entre cometes- la discriminació a l’atenció sanitària a la
tercera edat durant la crisi de la COVID-19 volem argumentar
els motius perquè consideram que no hem de donar suport a la
seva iniciativa. 

Però, abans, crec convenient contextualitzar el moment en
què es va fer aquesta petició. El moment en què es varen
qüestionar aquests fets per part d’alguns grups, també, de
l’oposició, la societat s’enfrontava a una situació totalment
canviant amb la dificultat de gestionar la incertesa constant
produïda per un virus encara desconegut. 

El passat 2 de desembre la mateixa consellera va
comparèixer en comissió per poder explicar les actuacions
dutes a terme quant al sistema de valoració i també la qüestió
derivada del seu ús que, en conclusió, es resumeix que no es va
excloure ningú, ningú no va deixar de tenir l’atenció i el
tractament necessari, ans el contrari, és una eina útil per poder

planificar i intervenir millor que respon a l’evidència científica
i a la pràctica sanitària habitual. Així com també va contestar
a tots els dubtes i aclariments per part de tots els grups
parlamentaris, a banda també de respondre preguntes orals en
aquesta mateixa cambra i atendre preguntes escrites referides
sobre aquesta qüestió. 

Sabem que estan entre les persones més vulnerables perquè
són persones d’edat avançada i normalment amb malalties
complexes. Per això sempre hem defensat que la població gran
sigui prioritària en el procés de cribratge i en el procés de
vacunació. Avui en dia s’han realitzat cribratges i recribratges
a través de les proves massives a les residències de gent gran i
persones amb discapacitat, i el 89% de persones usuàries i
professionals que estan a una residència han rebut la vacuna.

Des del mes de febrer no s’ha produït cap defunció de cap
usuari a les residències per COVID-19. El darrer cas
d’hospitalització d’un usuari de residència amb COVID-19 es
va produir l’11 de febrer. 

Aquesta gestió sociosanitària -com deia abans- es va dur a
terme de manera coordinada responent a l’arquitectura
institucional autonòmica que obligava a posar en marxa
mecanismes de funcionament entre les diferents institucions i
els agents implicats: el Govern, les diferents conselleries, la de
Salut, la de Serveis Socials, els consells insulars -el Consell
d’Eivissa també-, els ajuntaments i les entitats privades, per
detectar i aïllar nous casos el més ràpid possible i de manera
preventiva, oferir l’atenció adequada a cada usuari d’acord amb
les necessitats específiques del seu estat de salut i establir
protocols d’actuació clars per ajudar tots els centres a afrontar
aquesta situació tan complicada. 

Totes les residències han fet el seu pla de contingència i
alhora es varen remetre les recomanacions de prevenció i
protecció dels centres sociosanitaris amb la finalitat de donar
una resposta integral i immediata. 

I quan la situació així ho ha requerit, s’han intervengut les
residències. S’hi ha donat suport per part de la conselleria i
s’han posat a disposició recursos signant una coordinació
sanitària, desplaçant un equip d’infermeria i també els
professionals del 061. Tot això d’acord amb la direcció dels
centres, fent formacions específiques al personal i amb un
acompanyament en el procés amb un únic objectiu que és
garantir el màxim benestar de les persones majors. 

El sistema de valoració i classificació de les persones
malaltes i la necessitat de l’ús racional dels recursos que es
necessiten són una pràctica habitual i normal dins el món
sanitari. La valoració de què  parlam respon o fa referència a la
piràmide de grups de morbiditat ajustada, esmentada també en
l’estratègia de cronicitat vigent, aprovada per unanimitat a la
passada legislatura, i es realitza en funció de la seva situació
clínica, la seva capacitat funcional i l’estat cognitiu. I s’ha de
dir que no hi va haver cap professional sanitari d’aquestes illes,
ni de les associacions, ni de la Universitat, ni dels grups
d’experts en bioètica, ni dels grups de recerca que hagin criticat
l’eina. 
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Aquesta atenció i valoració es va realitzar sota la situació de
l’estat d’alarma per la COVID-19 i hem de concloure que
tothom ha rebut el tractament adequat a la seva situació i
necessitats. A qui necessitava tractament i/o cura a la
residència, se li donava. A qui necessitava tractament i/o cura
a un hospital d’aguts -Hospital Universitari de Son Espases,
Son Llàtzer, Can Misses, Mateu Orfila- se li donava. A qui
necessitava tractament i/o cura a un hospital d’atenció
intermèdia -Sant Joan de Déu, Joan March, Caubet, Creu
Roja..., per cert, alguns no hi serien potser a la legislatura
anterior ni en aquesta perquè ja els haurien llevat-, per tant, a
tots aquests hospitals se li donava aquesta atenció. I a qui
necessitava tractament i/o cures pal·liatives, se li donaven, ja
fos a la residència, a les UVAC o amb els equips de suport de
cures pal·liatives o mitjançant ingrés a les cures pal·liatives als
diferents hospitals. 

Balears és una de les comunitats autònomes amb menys
mortalitat entre les persones ingressades en els recursos
sociosanitaris. Crec que aquesta és una dada significativa que
determina la manera de gestionar la pandèmia a les residències
a diferència d’altres comunitats autònomes on la incidència ha
estat molt alta. Entre altres coses, perquè a Balears segons les
valoracions fetes i quan els serveis assistencials, personal
mèdic, han decidit que necessitaven un recurs hospitalari,
sempre s’ha proporcionat. 

I això es fa cada dia dins l’assistència sanitària normal, a
l’àmbit del centre de salut, a l’atenció domiciliària, a les
urgències a un hospital o a un hospital amb persones
ingressades, sempre les persones malaltes són avaluades i es
decideix quin és el recurs assistencial més adequat. El personal
mèdic d’UCI decideix qui ingressa a la seva unitat, només
pensant en si els poden oferir el tractament adequat per millorar
la seva situació. Cada dia a les urgències d’un hospital es
valora si un pacient ha d’ingressar o no sempre cercant el
tractament més adequat. Cada dia a un centre de salut o a un
domicili es valora si a un pacient l’has de remetre per ingressar
o no a un hospital, sempre cercant el tractament més adequat. 

Per tant, les prioritats d’aquest govern han estat clares, s’ha
actuat en tot moment, tots sabíem de la importància de
controlar la situació a les residències i les conseqüències que
podia tenir si això no era així, per tant s’han pres mesures
valentes, complicades en moltes ocasions. Però cal no abaixar
la guàrdia, continuar amb el procés de vacunació i alhora seguir
protegint la població perquè el virus encara conviu amb
nosaltres a pesar que ja podem albirar un petit raig d’esperança. 

Gràcies, president. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Gamundí. En torn de rèplica del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares té la paraula la Sra. Ribas. 

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Gracias, presidente. Bueno, nos ha quedado a todos claro -
por si alguno aun lo dudaba- que ustedes no van a permitir que

este parlamento investigue lo que ha ocurrido con los ancianos
en las residencias, igual que tampoco permiten que se
investigue lo que ocurre con los niños en los centros tutelados
que están sufriendo abusos sexuales. 

Saben que están pasando cosas crueles y terroríficas, lo han
oído, lo han leído en la prensa y han escuchado testimonios que
denuncian los hechos pero ustedes prefieren dar la espalda y no
investigar. Es la tónica general de los partidos de izquierdas
que sustentan al Gobierno: encubrir la gestión oscura y
despótica de sus colegas de partido que están al frente de las
instituciones, no sea cosa que los jefes se enfaden con ustedes
y no cuenten luego en las próximas elecciones con sus
nombres. 

Yo me pregunto: ¿para qué están ustedes aquí? Porque uno
puede meterse a político por querer defender sus ideas, por
querer participar de una forma más activa en la gestión
democrática de los servicios públicos, pero también puede ser
que uno se quiere meter en política..., no sé, por obtener más
poder, más influencia o lo que es peor: por conseguir un puesto
de trabajo y una nómina a final de mes. Ese es el motivo que -
tristemente- me temo que les mueve a ustedes a sentarse en
estos escaños. Porque es que ni siquiera por amor propio tienen
la dignidad de cumplir con su función y dar respuesta a los
ciudadanos ante un clamor generalizado de miles de personas
que están padeciendo abusos de la administración pública,
porque si tan seguros están ustedes de que no hay nada que
ocultar y de que el Gobierno de Baleares no ha incurrido en
ninguna responsabilidad, lo más lógico sería que quisieran
ustedes demostrarlo, mediante la herramienta que para ello
tiene este parlamento, que es precisamente la creación de una
comisión de investigación. 

Pero si tanta tirria le tienen ustedes a que se conozca la
verdad, lo que transmiten es precisamente lo contrario, lo que
transmiten es que tienen mucho que ocultar y poco que ofrecer.
Impedir que comparezcan en este parlamento las personas
implicadas en la gestión de las residencias o de los servicios de
salud, que han impedido su voluntad, que han impuesto su
voluntad de forma unilateral sobre la vida o la muerte de las
personas en caso de enfermar, sólo tiene una explicación, o
saben que hay hechos de los que pueden derivar
responsabilidades, ya sean políticas, administrativas o penales
y no quieren que sus partidos políticos se vean salpicados, o
bien cumplen órdenes poniéndose una venda en los ojos, unos
tapones en los oídos, para no ser defenestrados por los jefes de
sus partidos. 

La primera es una actitud que rozaría la criminalidad si no
fuese por la inmunidad parlamentaria que les blindan sus actas
de diputado. Y la segunda, la segunda actitud es tan ruin, tan
miserable y tan deshonrosa, que les desacredita a los ojos de
cualquier para ejercer como representantes públicos. En ambos
casos ustedes pierden, investigando en cambio sólo pierden los
malos, los buenos no tienen nada que perder, porque la verdad
les ampara. Pero ustedes no quieren investigar, no quieren que
se sepa la verdad, porque ya han tomado partido y está claro
que prefieren quedarse al lado de los malos. Y además son unos
cínicos, lo que VOX plantea es una comisión de investigación
hoy aquí, para precisamente esclarecer los hechos que afectan
al trato recibido por personas mayores en residencias. 
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Pero ustedes, que no quieren averiguar la verdad, que no
pretenden esclarecer los hechos, se atreven a justificarse
alegando que lo que hay que hacer es venir aquí con propuestas
de mejora y se hacen los indignados sobreactuando, alegando
que no hay que investigar nada. Hasta incluso alguno ha dicho
que los medios de comunicación mienten y que no ha habido
ningún problema en ninguna residencia. 

Lo suyo es que ustedes cumplan su deber como diputados,
que cumplan con su mandato en este Parlamento y que ayuden
a esclarecer los hechos y que hagan caso a lo que está pidiendo
la ciudadanía, que es que se deje de discriminar a los
ciudadanos que están en las residencias de ancianos.

Gracias.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. En torn de rèplica dels grups que han
intervengut a favor, té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Bé, per segona vegada continuaré defensant des del seny
que seria bo que avui s’aprovàs una comissió d’investigació. El
grup que la proposada diu comissió d’investigació, nosaltres
creim que en aquest moment en lloc d’una comissió
d’investigació o a més d’una comissió d’investigació, també hi
cabria una comissió d’estudi sobre les residències. Hem sentit
aquí moltes coses, jo no entraré en temes polítics i ideològics,
no entraré en això. 

A mi em pareix bastant..., no ho sé, no vull utilitzar la
paraula ridícul, però és que és així, escoltar discursos de
“blindam els drets socials”, “blindam les condicions mínimes
de vida”, “defensam allò públic”, “la vida de la gent està al
centre de les nostres polítiques”, d’aquell partit que va tenir un
vicepresident que li varen donar la responsabilitat de les
residències d’aquest país i no en va trepitjar ni una...

(Alguns aplaudiments)

... d’aquell partit que està més a gust a Galapagar, que no a les
barriades i devora de la gent; d’aquell partit que ha tengut un
vicepresident que s’ha estimat més anar a fer de tertulià, en lloc
de gestionar que realment és allò dur. Per tant, jo sentir aquest
tipus de discursos, crec que al final la gent se n’adona, se
n’adona tant que els ha enviat a la cua de la cua i ho ha
demostrat a Madrid.

És un motiu d’alegria -i ho deia la Sra. Beatriu Gamundí-
per a nosaltres també és un motiu d’alegria que no hi hagi hagut
cap defunció per part d’un resident des del mes de desembre.
Evidentment que nosaltres ens n'alegram, no hi ha hagut cap
defunció perquè les primeres persones a les quals es va vacunar
varen ser els residents de les residències, a part de tres càrrecs
del PSOE que també es varen vacunar el primer dia que
vacunaven la Sra. Adelina...

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

Però, dit això, què passa, que perquè ara no tenim
defuncions a les residències, no hem de fer una comissió per
millorar els protocols que s’han dut fins ara a les residències?
No hem de millorar la gestió a les residències? No hem de
parlar de residències per això? Clar que sí i fa molta falta.

Vostè deia que aquí hem tengut una molt baixa incidència
de mortalitat dins les residències. I jo li he de dir que al final sí,
però a la segona onada no, i la Sra. Consellera ho sap. A la
segona onada, en resposta a una pregunta que nosaltres els
vàrem fer, de dia 15 de juliol a dia 31 de desembre, que segons
la Conselleria de Sanitat és la segona onada, varen morir 129
residents de residències. Contestació de la conselleria, ho tenc
aquí si no s’ho creu de mi. Això ho ha enviat la consellera.
Vàrem arribar a tenir un 80% de mortalitat a la segona onada,
un 80% de mortalitat a les residències! De les més altes
d’Espanya. Per tant, nosaltres en això no hi hem volgut entrar,
però això és cert i és cert perquè vostès han enviat aquesta
documentació. 

Miri, a les residències que varen ser intervingudes no varen
tenir quasi possibilitat de tenir sanitaris, faltaven infermers,
faltaven personal sanitari. Les residències estaven
desesperades, posant anuncis damunt el diari cercant infermeres
i, en canvi, la conselleria no els enviava personal sanitari, no hi
havia sanitaris a les dues primeres residències intervingudes, no
n’hi havia. I tenc aquí l’anunci que varen posar les residències,
perquè realment estaven desesperades. 

Les persones que varen haver de signar, que varen haver de
classificar els residents, ho varen passar malament, ho varen
passar malament, els varen donar molt poc temps per fer-ho. I
la veritat és que va crear problemes dins les residències. Com
dic, és passat, però vostè diu que ningú no ha tengut una
determinada cura d’atenció perquè la conselleria ha atès tots els
residents ... Bé, és que nosaltres no ho deim això, nosaltres no
deim que al final aquesta classificació hagi servit per donar una
atenció o per discriminar l’atenció. Escolti, és aquest full que
ho diu. S’ha aplicat o no aquest full? Nosaltres no ho sabem, jo
no sé si s’ha aplicat, ningú del nostre grup parlamentari no ha
entrat a la qüestió de si s’ha aplicat o no s’ha aplicat, però aquí
sí que és clar que l’atenció que es requereix per a determinats
símptomes, ho diu aquest full, i per exemple si estan en
vermell, cures pal·liatives a l’hospital d’atenció intermèdia.
Això posa aquest full, no som nosaltres que ho deim.

Acabaré com he dit abans, creim que hem de mirar al futur,
creim que hi ha molt de marge de millora, creim que s’han de
fer nous protocols, creim que s’han de revisar les ràtios
sanitàries, no basta augmentar les ràtios com es va fer ja a
finals de la segona onada, s’han de fer moltes més coses, hem
de parlar de tot el sistema sociosanitari, perquè hem volgut
posar una càrrega assistencial, una càrrega sanitària a un
sistema que està preparat per a una altra cosa, sociosanitari. I
ara ens hem de preparar per a, si no és aquesta pandèmia,
futures pandèmies. No pot passar mai més que les residències
privades estiguessin a la cua de rebre material i no tenir una
mascareta o no tenir uns guants, perquè els primers afectats, a
part del residents, varen ser els treballadors. Les residències es
varen quedar pràcticament sense treballadors, perquè els
treballadors queien un rere l’altre i es contagiaven. 
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Per tant, vostès creuen que tot es va fer bé? Jo crec que no.
Vostès creuen que hi ha marge de millora? Sí, jo crec que
realment en aquell moment dues conselleries varen quedar
totalment desbordades, jo crec que s’anava improvisant, jo crec
que al final per la desesperació de la càrrega assistencial que es
tenia a unitats com la UCI, es va enviar per fer aquest sistema
de classificació que estava pensat pel sistema hospitalari i no
estava pensant per fer-se a les residències, i no va quedar més
remei i es va decidir aquesta decisió. Va ser una decisió
política, es va fer així perquè en aquell moment es va pensar
que era el millor. Jo crec que es va pensar que era el millor,
però va ser una decisió política que es va fer a un espai que no
era l’adequat per fer-se...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, acabi per favor.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Ara mateix acab. A partir d’aquí pregaria als grups que
pensin que si hi ha un marge de millora haurien d’aprovar de
fer una comissió sobre residències.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Torn de contrarèplica dels grups
parlamentaris que han intervingut en contra. Pel Grup
Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra. Mayor. 

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President, faré la meva intervenció des
d’aquí perquè seré molt breu. 

Sra. Ribas, las mentiras tienen las patas muy cortas y la
credibilidad de su grupo parlamentario cae por su propio peso
cuando miramos lo que hacen en aquellas otras comunidades
autónomas donde sostienen al gobierno. En Andalucía con una
tasa de mortalidad en residencias muchísimo más elevada que
aquí en Baleares y con cero transparencia en la gestión,
ustedes votaron en contra de la comisión de investigación que
aquí solicitan. Y en Madrid, en Madrid tampoco solicitaron
ustedes en el Parlamento una comisión de investigación,
simplemente se repartieron las culpas entre los de Ciudadanos
o en ese caso en la gestión del Gobierno central, fueron al
defensor del Pueblo, pero no quisieron tampoco una comisión
de investigación.

Ahora, que tienen nueva oportunidad, que también van a
sostener al Partido Popular, previsiblemente, les invitamos a
que ahí sí que hagan una gestión de una comisión de
investigación porque ahí sí que se ha demostrado que la
Comisión, digamos, de Sanidad o el Ministerio de Sanidad de
Madrid sí que ha firmado esa orden de cribaje que ustedes
aquí están denunciando.

Em remet a la meva intervenció inicial, entenem que
aquesta iniciativa presentada pel partit VOX l’únic que fa és
treure rèdit polític i desgastar el Govern, per tant, votarem en
contra d’aquesta iniciativa. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mayor. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca? Abans ha dit el portaveu que no volien intervenir.
Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Nosaltres insistim, fonamentar la
justificació de la creació d’aquesta comissió només a partir
d’una notícia que surt a un mitjà de comunicació sense que
vostès s’hagin pres les molèsties de fer un poc més de feina, ja
que vostès tot el temps ens fan retrets a la resta que no feim
feina, jo em pregunt, i vostès quina feina han fet per sustentar
aquestes acusacions?

Mirin, dir que amb la seva comissió d’investigació pretenen
dirimir si s’ha produït vulneració del dret a la vida, és una
acusació tan greu, tan greu, que fer una acusació d’aquestes
característiques fonamentant-se només en un titular o una
notícia d’un diari de comunicació em pareix d’una lleugeresa
mental, m’entenen?, d’un poc rigor polític i un poc rigor
personal que ja està bé que ens venguin a donar lliçonetes, ja
està bé que ens venguin a donar lliçonetes, facin la seva feina
i si volen debatre de residències portin una iniciativa
legislativa, que la poden portar o facin una proposta d’una
comissió per parlar de model de residències.

Vostès el mes de juny de 2020 quan varen portar aquesta
iniciativa, saben què els movia a vostès? El mateix que ara,
l’odi. Això els movia a vostès i no l’interès per dirimir
responsabilitats.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies, president. Senyors diputats, senyores diputades. Jo
he pres nota: “criminales, malos, cínicos”, aquests han estat els
qualificatius que ha utilitzat la Sra. Ribas. De veritat que quan
la batalla dels arguments està perduda desqualificar i anar a allò
personal no té cap sentit, és un sense sentit. Flac favor fa vostè
avui aquí a la política. 

(Alguns aplaudiments)

Sra. Ribas, els seus arguments per mantenir el seu
posicionament són poc sòlids, crec que després de les
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intervencions i els suports que té avui ha quedat més que clar
que aquesta petició que vostè ha fet l’hauria d’haver retirada
perquè aquí, a la nostra comunitat autònoma, com he dit abans,
la incidència ha estat baixa, la incidència de mortalitat a les
residències ha estat baixa a diferència d’altres on no poden dir
el mateix, per cert, sustentades per vostès i governades per la
dreta amb un índex de mortalitat a les residències per COVID-
19 on ha estat molt alt.

Nosaltres no hem aplicat protocols d’exclusió de l’atenció
sanitària als hospitals de referència als residents de malalts,
com va passar a Madrid...

(Alguns aplaudiments)

... allà sí que va ser un sálvese qui en el millor dels casos
pogués tenir una assegurança privada. Ho posen de manifest
diversos informes: Amnistia Internacional, l’informe
d’envelliment en xarxa. No se n’adonen que en aquesta
comunitat autònoma s’ha gestionat la pandèmia dins i fora de
les residències de manera diferent i que la prioritat sempre ha
estat la de reduir la probabilitat de la invasió del virus a les
residències protegint la població major amb un alt risc de
mortalitat en cas d’infecció? 

Aquí, i no puc permetre que vostè ho pugui posar en dubte,
tothom ha tengut el tractament més adequat i que necessita en
funció de la seva situació clínica, la valoració funcional i l’estat
cognitiu, una eina feta per l’equip de cronicitat, per tècnics, no
per decisions polítiques com s’ha volgut dir aquí. A més, s’ha
donat trasllat al recurs que és més adequat, a una residència, a
un hospital intermedi, a unitats de cures pal·liatives, a hospitals
d’aguts i sempre, sempre, i el més important, seguint les
indicacions dels serveis assistencials a criteri del personal
mèdic.

Sra. Ribas, hi ha hagut situacions complexes, però entre tots
haurem salvat vides, a pesar de no saber-ho mai tenim la
certesa que els esforços hauran valgut i valen la pena. Deixi el
camí de la crítica sense sentit, de la crispació, de la
judicialització en el qual estan instal·lats i sumin-se al diàleg,
al consens, a la política en majúscules. Farien un gran favor a
tota la ciutadania. 

Gràcies, president. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Gamundí. En torn de fixació de posicions dels
grups que no han intervengut ni a favor ni en contra, pel Grup
Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Gràcies, president. Molt bon dia a tothom. En primer lloc,
donar el condol per les dues persones que han perdut la vida
pel tema de COVID segons les darreres dades i el desig des del
nostre grup parlamentari i ben cert... -Tres?, idò en tenia dos,
tres...-, des del nostre grup parlamentari i sé ben cert que en

nom de tots desig de recuperació dels que encara estan
hospitalitzats o a la UCI també. 

Fixació de posicions i el perquè el que hi ha aquí és una
petició de comissió d’investigació amb un estricte document
que diu entre altres coses, entre altres coses: "la clasificación,
plan de contingencia, determinó que todos aquellos clasificados
en rojo no tenían derecho a la asistencia sanitaria para su
curación". I el mateix article de premsa del Diario de Mallorca
diu que "esos catalogados en rojo iban a unidades de cuidados
paliativos", que sí es una asistencia sanitaria clasificada. Pero
no la negación. Esto lo dice la proposición que ustedes traen. 

Después, que se limitó su derecho a la asistencia sanitaria,
el mismo protocolo, que es un protocolo reconocido en
Naciones Unidas y Cruz Roja Internacional y en los planes del
Gobierno, que son públicos, estemos de acuerdo o no con ellos
pero son públicos en tema de atención a la cronicidad establece
que se condiciona su grado de asistencia, no que se niega. 

Y entonces, esto es una proposición, esto es una
consideración que no permite transacciones, Sra. Durán. Y a
nosotros nos hubiese gustado porque el planteamiento que
usted ha hecho... O sea, nos hubiese gustado que esta figura de
instrumento de control parlamentario aceptase una transacción
porque le hubiésemos dado apoyo. Le hubiésemos dado apoyo
porque el Grupo Parlamentario Popular, que va a dar suport a
esta iniciativa ha hecho una propuesta de un debate más
amplio, más general que creo que sí todavía es latente y
preocupante que es no solo el modelo de residencias sino
también la gestión y la previsión como ha anunciado usted, Sra.
Durán, del funcionamiento posterior.

Si esto permitiese, desde luego nosotros daríamos apoyo
pero no lo permite y en lo que hay que posicionarse es lo que
dice aquí. Y nosotros no estamos de acuerdo con el itinerario
de lo que plantea aquí, pero sí con la voluntad de esclarecer
muchísimas cosas. 

Pero mire, nosotros fuimos el primer grupo parlamentario
-y no por presumir, ¿eh?- que le hicimos una pregunta a la
presidenta acerca de los motivos de esa calificación y de la
situación extraordinaria del porqué se llevaba a cabo. Ustedes
hicieron una pregunta a la consellera sobre este mismo tema
pero mientras un grupo mantenía la petición de una comisión
de investigación los demás grupos de la oposición que estamos
en la oposición, pedimos comparecencias y se acudió, pedimos
un montón de documentación y se nos contestó, hicimos
preguntas orales y escritas y se nos contestó, y según las
manifestaciones dadas en las propias comparecencias,
entendimos que ahí se dio la información.

Eso no quiere decir que estuviésemos de acuerdo con el
procedimiento de la conselleria de no comunicar previamente,
como es uno de los derechos del paciente, un derecho
reconocido del paciente, de informar previamente a los que
tenían capacidad de comprensión o a sus familiares. O, dentro
de esas ruedas de prensa, y usted lo sabe, Sra. Durán, porque
coincidimos en la crítica, esa rueda de prensa que
semanalmente o diariamente hacía el comité científico y la
propia conselleria, informase de eso y no nos enterásemos por
los medios de comunicación.
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Y eso causó, evidentemente, crispación, falta de
entendimiento, falta de convicción, y eso es una
irresponsabilidad, y usted sabe perfectamente, usted sabe
también, Sra. Ribas, que pedimos explicaciones a la directora
general de Salud Pública y Participación y a la subdirectora
general, responsable también de haber aplicado de un protocolo
que está establecido no por este gobierno solo, la aplicación sí,
pero el protocolo está definido en el ámbito de la aprobación
científica.

Nosotros no hemos visto que se haya instruido adelante una
denuncia en la Fiscalía, nosotros no hemos visto que el comité
científico haya hecho una declaración ni pre, ni post, al tema de
este tipo de protocolo, nuestro grupo parlamentario no hemos
visto ninguna asociación llevar adelante una denuncia sobre
este tema y, por lo tanto, entendemos que el instrumento de la
comisión de la investigación, en base a como lo están ustedes
planteando aquí, no es el objeto como para que en la agenda
parlamentaria se lleve a cabo.

Sí es el objeto de dos cosas en las que le voy a dar la razón
y, además, vamos a estar de acuerdo, junto con ustedes, en la
queja, ¿once meses? Este parlamento, esté justificado o no, esté
argumentado o no ¿tarda once meses en traer aquí la
consideración de los grupos parlamentarios, un elemento
excepcional como una comisión de investigación en un hecho
excepcional con una crisis sanitaria, social y económica? Esto
es un error, esto es un error de nosotros 59, haya trabajado el
que haya trabajado la tramitación, lo es. Pero ustedes tienen
instrumentos de queja, Sra. Ribas, los tienen, de queja, y tienen
una mesa donde trasladar también estas quejas.

Pero además tenían, y aquí sí que les -encoratjar-
recomiendo, les animo, más que animar, incluso les pido que
cojan la propuesta implícita, no sé si la llevará a cabo a lo
mejor el Grupo Parlamentario Popular de una proposición no
de ley a llevar adelante ese tipo de debate dentro de una
comparecencia o dentro de una comisión técnica en el seno de
la Comisión de Servicios Sociales y Derechos Humanos o en la
de Sanidad para todo esto que ha planteado el Grupo
Parlamentario que les va a dar explícitamente apoyo, que es el
modelo de residencias, qué planes hay para el futuro y si
realmente se atienden por igual a nuestras personas mayores en
el ámbito público que en el ámbito privado.

Yo creo que sí, y les vamos a dar apoyo, ya se lo digo, usted
podrá recogerlo de este Diario de Sesiones, pero en esos
términos, pero esto no se puede transaccionar, esto es otra cosa.
Y nosotros, ante esta situación y ante lo planteado aquí, que se
ha explicado ya el cribado y se ha explicado el tema técnico-
científico de este modelo aplicado, y en base a todos los
Diarios de Sesiones de las comparecencias de las preguntas de
control, entendemos que no es el lugar, el modelo ni el
instrumento adecuado. Por tanto, nuestra posición desde el
Grupo Parlamentario Ciudadanos es la abstención.

Gracias.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. Ara correspon el torn al Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, té la paraula
la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, jo sí que
som cuera, perquè som la darrera de la darrera, segurament
vostè frissen. La veritat és que hem sentit aquí coses que ens
couen una mica les orelles quan sentim segons quins disbarats,
i ho dic amb tots els respectes, però també el que deman a la
vida és que el temps que em quedi per fer de política no faci
aquesta demagògia i no tengui aquesta mala intenció a l’hora de
presentar iniciatives.

S’ha fet un tutti frutti i s’ha fet una mescladissa, alguns han
volgut mesclar ous amb caragols, d’altres han venut el seu
llibre, a la proposta concreta, i aniré a la concreció de la
iniciativa que avui presenta el Grup Parlamentari VOX,
simplement els diré que sí, estic d’acord amb la Sra. Sílvia Tur
que hem de ser una mica més responsables i que hem d’estudiar
una mica més, aquest cribratge per colors que vostès critiquen
és una eina clínica que s’utilitza a la sanitat i no creiem, i no
volem creure, i no creiem de cap manera, si no que pensam que
ja està el sistema organitzat perquè hi hagi expedients i
sancions i tot allò que hi hagi d’haver, no pensam que s’utilitzi
per discriminar, sinó tot el contrari, per fer la gestió sanitària
més eficient. I els record que som a una pandèmia mundial.

Aquest cribratge per colors s’utilitza per poder conèixer la
situació clínica d’una persona malalta.

Crec, i ja els ho vaig dir una vegada, que no som nosaltres
els que hem de jugar a fer de metges i d’infermeres, crec que no
som nosaltres els que hem de fer aquest rol, per tant, vagi des
d’aquí el nostre homenatge a totes les persones residents, a
totes les persones grans, a tot el personal sanitari pel seu criteri
en el qual creiem absolutament, per la seva tasca que lloam. Els
recordam que molts d’aquests sanitaris han perdut la vida,
s’han posat malalts i segueixen donant el call dia rere dia, hora
rere hora. Per tant, nosaltres a això sí que no hi volem jugar.

Creiem, a més a més, que vostès han creat teories
“conspiranòides” en aquests moments sobre una qüestió més
sagrada que mai, que és la salut. Els he de recordar que aquest
cribratge per colors, i acabam de confirmar que això és així,
també s’utilitza a Madrid, també s’utilitza a Andalusia, aquest
cribratge per colors, que és una eina clínica, ho torn dir,
s’utilitza a comunitats autònomes com és el cas de Madrid i
com és la d’Andalusia. Nosaltres, sense voler comparar, volem
dir que des de la normalitat això s’usa i, ho torn repetir, no
pensam que sigui per discriminar, perquè crec que en aquests
moments les residències han fet una passa endavant, gràcies
precisament al sistema sociosanitari, gràcies a la vacunació i
gràcies a l’esforç de tants professionals.

Què ho han fet tot bé? No. Què ho han fet tot malament?
No, no, hi ha terme mitjos a la vida, hi ha matisos, no tot és
blanc o negre, vostès sempre ho volen veure negre, en aquesta
part de la bancada tot ho volen veure blanc i nosaltres pensam
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que hi ha matisos. Hi ha hagut esforços professionals? Sí.
Pensam que els polítics ens hem de tirar els trastos al cap per
tal d’aconseguir un rèdit? No, perquè darrera això hi ha
professionals que torn dir que es deixen la pell.

Per tant, a nosaltres què ens demanaria el cos? Votar en
contra, però, sap què farem? Ens hi abstindrem, perquè del seu
pa en faran sopes.

Gràcies.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. I un cop finalitzat el debat,
procedirem a la votació. Passam a votar. Votam.

15 vots a favor, més un vot telemàtic, són 16 vots a favor;
28 vots en contra, més un vot telemàtic, 29 vots en contra; i 8
abstencions.

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